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RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO DE PÓS-DOUTORADO

RESUMO:
Neste relatório, informamos o conjunto de atividades acadêmicas
desenvolvidas no decorrer do estágio de pós-doutorado, vinculado ao
Programa Nacional de Pós-Doutorado e financiado pela CAPES, na
Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, sob a supervisão da Profa. Ora.
Márcia Teixeira Nogueira. A pesquisa desenvolvida durante um ano de trabalho
(2017/2 e 2018/1) objetivava fazer um estudo descritivo e analítico, de base
funcionalista, de construções tautológicas equativas do tipo [SNj Cop SNj] que
se codificam em sentei Iças como guerra é guerra, mãe é mãe. Utilizamos
dados coletados do corpus do porluguês (www.corpusdoportugues.org) e em
de artigos de opinião, de letras de música, de poemas de discursos políticos,
de notícias etc, identificados da internet. Os dados revelaram que as
construções tautológicas equativas são bastante prooutivas tanto em textos
orais quanto em textos escritos e que essa produtividade está associada,
principalmente, ao seu caráter de 'verdades geralmente aceitas' e também ao
seu valor argumentativo. Os dados revelaram ainda que há diversidade na
forma e no significado das tautologias e que tais construções são meios
linguísticos para expressar tolerância com a natureza e atividades humanas,
supervalorização de seres humanos e entidades abstratas, limites de
tolerância, cumprimento de uma obrigação. Os resultados da pesquisa foram
divulgados em eventos nacionais e internacionais e os produtos da pesquisa
têm sido submetidos a revistas científicas com qua/is Capes.

1 O recorte temático

A palavra teutoloqie, segundo Cunha (2010, p. 625), vem do grego

tauta/agia. Tautá significa "o mesmo", e /ogía significa "palavra", "discurso",

"sentido", construindo um todo significativo que quer dizer "dizer o mesmo".

Para Meibauer (2008), existem basicamente seis tipos de construções

tautológicas: as disjuntivas, as condicionais, as subordinadas, as relativas, as

coordenadas e as equatlvas. O quadro 1, a seguir, mostra o tipo de construção,

a representação formal e um exemplo representativo de cada tipo:
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Quadro 1: tipos de construções tautológicas

TIPO FORMA EXEMPLO
1---

Disjuntivas (ou) P ou não P Ou ela virá ou ela não virá.
Condicionais . Se P (então P) Se ele faz isso, ele faz isso.
Subordinadas P porque P; então P, P Eu estou com raiva porque eu

estou com raiva.
Relativas P o que P Eu digo o que eu digo.
Coordenadas AéAeBéB Trabalho é trabalho e feriado é

feriado.
Equativas AéA Guerra é guerra. Hoje é hoje.

-Adaptaçao de Melbauer (2008, p. 441).

A pesquisa de pós-doutoramento se deteve ao estudo das construções

tautológicas equativas do tipo A é A e que se realizam na língua por meio

enunciados como guerra é guerra, mãe é mãe, menino é menino. A motivação

para se fazer esse recorte temático foi, por um lado, a observação de que no

Brasil ainda são poucos os trabalhos de matriz funcionalista que se dedicam ao

estudo de tautologias equativas, como as que nos propusemos a pesquisar e,

por outro, a ampla produtividade dessas construções em textos orais e escritos

de diferentes gêneros, tais como diálogo cotidiano, notícias, discurso político,

artigos de opinião, homenagens, letras de música, poesia, propagandas etc.

O dado a seguir é uma amostra da produtividade da construção. Nele,

observa-se a construção tautológica onde um pneu é um pneu, que se

consolidou como o slogan da loja de pneus Gerardo Bastos, em Fortaleza-CE.

Fonte: acervo pessoal

Devido à propnec'ade de agregar valor e por ter, além de outras funções,

a função argumentativa, construções tautológicas desse tipo podem ser usadas
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pela publicidade não só para divulgar uma marca, mas também para torná-Ia

lembrada.

Talvez pela aparente obviedade, pela irreverência ou pelo tom inusitado,

o slogan da Gerardo Bastos virou notícia nos jornais Tribuna do Ceará e O

Estado-C E, comentário em blogs e discussão entre os moradores de Fortaleza.

Segundo o jornal Tribuna do Ceará do dia 13 de dezembro de 2017, "o slogan

é simples e óbvio, mas o suficiente para ser lembrado e associado quase

instantaneamente à marca Gerardo Bastos pelos cearenses".

O jornalista, mesmo não sendo linguista, considera que o slogan é

'simples' e 'óbvio'. Possivelmente a ideia de que a construção é simples surgiu

da observação de que o SN se repete e, por isso, não apresentaria informação

nova. Além disso, o cidadão fortalezense ou qualquer outra pessoa, sabendo

que a loja Gerardo Bastos vende pneus, poderia pensar, de fato, na obviedade

do slogan. A questão, porém, é mais profunda, visto que nem a simplicidade

nem a obviedade foram ,suficientes para impedir a produtividade da construção
,

e a boa aceitação dos clientes da loja e dos cearenses .em geral. Isso porque a

sentença tautológica significa mais do que mostra a sua materialidade.

Encabeçada pelo pronome relativo "onde" e seguida de uma tautologia com

configuração sintática AHT N é ART N1
, a construção argumenta em favor da

qualidade dos pneus da Gerardo Bastos, agregando-lhe valor positivo. A

presença do relativo instaura o pressuposto de que, em outras lojas, podem ser

oferecidos, por exemplo, pneus recondicionados, ao passo que, na Gerardo, os

pneus são 'de verdade':' A ideia de veracidade está associada à presença do

verbo ser que define o r.orne por meio do uso desse próprio nome e, associado

ao tempo presente, dá D ideia de 'verdade atemporal', fato que contribui para

que as construções tautológicas sejam produzidas com o status de axiomas e

expressem uma generalização.

Essas são somente algumas das propriedades das construções

tautológicas equativas. Os dados coletados no decorrer da pesquisa revelaram

outras importantes propriedades dessas construções que serão vistas

resumidamente na seçã J dos resultados e-discussão.

J ART = artigo; N = nome.
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Definido o recorte teórico, passa-se a tratar, na próxima seção, da

justificativa da pesquisa.

2 Justificativa

Houaiss (2001, p. 2679) apresenta três rubricas para o verbete

teuioloqie. um oriundo da Gramática, outro da Lógica e outro da Retórica. Do

ponto de vista da Gramática, a tautologia é definida como o "uso de palavras

diferentes para expressar uma mesma ideia; redundância, pleonasmo". Do

ponto de vista da Lógica, "a tautologia é uma proposição analítica que

permanece sempre verdadeira, uma vez que o atributo é uma repetição do

sujeito" (HOUAISS, 2001, p. 2679) como em o sal é salgado. E, do ponto de

vista da Retórica, a tautologia é a "expressão que repete o mesmo conceito já

emitido, ou que só desenvolve uma ideia citada, sem aclarar ou aprofundar sua

compreensão." (HOUAISS, 2001, p. 2679).

Uma temática assim tão amplamente vasta e aplicável a três importantes

campos de reflexão sobre a linguagem merece um olhar investigativo da

Linguística. Além disso, contribui para ampliar os estudos descritivos do

português, em especial, os que se dedicam a estudar construções que têm

efeitos de diferentes ordens no discurso e que revelam os mais variados

propósitos comunicativos. Essas mesmas construções já têm sido foco de
i·

interesse de estudiosos que descrevem línguas como o alemão (FRASER,

1988; MEIBAUER, 2008, ATAYDE, 2010i, o inglês comparado com diversas

outras línguas do mundo (WIERZBICKA, 1987; 1988,2003; GIBBS, 1990).

Os produtos advindos da pesquisa podem servir de parâmetro para que

outros pesquisadores, vinculados a programas de Pós-Graduação no Brasil, e

estudiosos no geral desenvolvam estudos relativos ao mesmo tema, enfocando

outros aspectos.

Uma contribuição social da pesquisa é que, .as discussões e as

problematizações presentes nos produtos poderão propiciar aos professores de

Língua Portuguesa ou professores ainda em formação uma reflexão sobre a

produtividade semântico-pragmática da tautologia, que se esconde sob uma

aparente improdutividade.
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3 Objetivos atingidos

3.1 Objetivo geral

O objetivo geral previsto no projeto de pesquisa era "descrever os usos

prototípicos e não prototípicos e as funções sintático-semântico-pragmáticas de

construções tautológicas equativas no português brasileiro". Esse objetivo foi

atingido, uma vez que, com base em Wierzbicka (2003), identificamos as

construções tautológicas default, suas respectivas variações e os sentidos que

cada uma delas assume em determinados contextos. Isso pode ser confirmado

na produção descrita na seção 6.2g e que se encontra nos documentos

anexados a este relatóri ).

3.2 Objetivos específicos

No decorrer do estágio de pós-doutorado, os seguintes objetivos

específicos previstos no projeto de pesquisa foram atingidos:

• verificar o tratamento dado à tautologia na lógica formal e em gramáticas

do Português, tal como se observa no produto descrito na subseção 6.2f;

• analisar, tanto na forma como na função, aspectos semânticos,

pragmáticos e discursivos imbricados na produção de construções

equativas. Isso pode ser confirmado no produto descrito na subseção 6.2g;

• fazer uma tipologia de forças ilocucionárias subjacentes ao significado de

construções estudadas nesta investigação, que pode ser confirmado no

produto descrito na subseção 6.2g;

• dialogar com o Gruno de Estudos em Funcionalismo (GEF-UFC), sediado

em Fortaleza - CE. de modo a conhecer os trabalhos investigativos de

seus membros, receber sugestões de refinamento para esta pesquisa,

além de, também, poder contribuir com a experiência que tenho como

membro e pesquisador do Grupo de Estudos Funcionalistas (GEF-UFG),

sediado em Golárua. No decorrer do estágio, participei das reuniões

mensais do GEF-UFC.

• estabelecer contatos com outros grupos/pesquisadores da UFC que

realizam estudos cescritivistas. Para atingir ess~ objetivo, participei de

palestras e de eventos científicos ocorridos na UFC, como se pode

comprovar por meio cos certificados de participaçãc "1nexos;
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• elaborar textos acadêmicos individuais e em coautoria com a supervisora,

para apresentação dos resultados em eventos cientificos e também para

publicação. Os diferentes produtos, em coautoria ou não, podem

comprovar isso, as" im como os certificados de participação em eventos

nacionais e internacionais;

Além desses objetivos, outras atividades/objetivos não previstos também

se efetivaram, tais como: participação nos Colóquios de Descrição e Análise

Linguística (COOAL) como ouvinte, como mediador e como apresentador;

participação da disciplina Gramática Funcional, oferecida pela da pós-

graduação e ministrada pela supervisora do pós-doutorado Profa. Ora. Márcia

Teixeira Nogueira e a "rota. Ora. Nadja Paulino Pessoa Prata no segundo

semestre de 2017. Participação também da disciplina Seminários Temáticos 1:

Linguística Cognitiva, ministrada pela Profa. Ora. Ana Cristina Pelosi Prata.

Essas e outras atrvidades, porém, serão descritas mais amplamente na

seção 5 deste relatório.

4 Resultados e discussão dos resultados

O período de realização do estágio de pós-doutorado possibilitou efetivar

uma significativa produção em termos quantitativos, qualitativos e em termos

de possibilidades de desenvolvimento da ternática proposta. O que se

apresenta nesta seção é apenas uma síntese dos resultados a que se chegou

daquilo que se definiu como objetivo geral da investigação, que é descrever os

usos e aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos das construções

tautológicas equativas no português brasileiro.

Em termos de procedimentos metodológicos, coletamos dados de

diversos sites da internet em que ocorrem construções tautológicas. As

ocorrências foram bastante produtivas em blogs de opinião; em textos

jornalísticos reportativos a falas de políticos e de personalidades importantes;.-

em comentários de no feias ou de campanhas publicitárias; em slogans de

marcas reconhecidas; em títulos de textos, de filmes, ce músicas; em nome de

grupo de samba; em aiedotas: em diálogos cotidianos. Coletados os dados,

eles foram submetidos à análise. Para isso, Wierzbicka (2003) e Maibauer

(2008) foram fundamentais, pois, à medida que aspectos teóricos apontados
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por esses autores eram discutidos, os dados iam sendo apresentados,

descritos, analisados, comparados com construções semelhantes,

principalmente, com as do inglês.

O quadro-resumo, a seguir, mostra as propriedades sintáticas,

semânticas e pragmáticas das construções tautológicas equativas. Importante

lembrar que, na produção descrita na seção 6.2g, disponível nos

anexos/apêndices, essas propriedades estão desenvolvidas em detalhes e com

apresentação de dados. O leitor poderá consulta-Ias nos produtos anexados a

este relatório. Segue o quadro 1:

Quadro 1: quadro-resumo dos aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos das
construções tautológicas equativas

Há um protótipo estrutural: SN é SN (homem é homem)
Há variabilidade sintática do protótipo estrutural:

- Flexão do SN no singular;
- Flexão do SN no plural;
- Flexão do tempo verbal no passado e no futuro;
- presença ou ausência de artigo definido ou indefinido.

Inserção de material interveniente (apenas, ainda, só);
o segundo SN é usado para predicar, e não para referir.
Não há incorporação de sentenças relativas na construção
tautológica;
As construções tautológicas não permitem flexivização;
As sentenças tautológicas podem ser negadas;
Podem ocorrer tautologias coordenadas;

----------------~

As construções tautológicas têm significados específicos nas
diferentes línguas (WIERZBICKA, 2003)
o significado das construções tautológicas é dado por meio de
um cálculo de princípios pragmáticos universais (GRICE,
1989).

ASPECTOS SEMÂNTICOS Existe ambiguidade semântica ordinária de uma mesma
tautologia aplicada a diferentes situações;
Os SN das sentenças tautológicas podem ser concretos,
humanos, abstratos.L- ~~ __=- ~
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Apesar das ambiguidades, as tautologias equativas podem ser
classificadas em alguns tipos principais, indicando:

1) 'realismo', cruel necessidade: guerra é guerra;

I
2) tolerância: criança é criança;
3) atividades prazerosas que o~orrem em dias especiais:

I uma festa é uma festa;1

I 4) limite tolerável: chega é chega;
5) diferentes expectativas em relação a tipos humanos: um

padre é um padre;
6) separação de categorias binárias: homem é homem e

mulher é mulher,
7) foco no valor de certas coisas: dinheiro é dinheiro;
8) obrigação: lei é lei;

(

'1 As tautologias reproduzem estereótipos culturais;
As tautologias evocam conteúdos implícitos na forma deI pressupostos e subentendidos;

I As tautologias ativam conhecimentos e crenças partilhadas

ASPECTOS
1 entre locutor e do interlocutor;
i As tautologias, por contraporem pontos de vista, têm valor

PRAGMÁTICOS . argumentativo;
Em geral, as tautologias constituem resposta a um enunciado
anterior;
As tautologias possuem força ilocucionária da justificação, da
censura e do elogio que podem co-ocorrer na mesma
construção e no mesmo contexto;

As tautologias podem ser usadas ironicamente;
j As tautologias podem ser usadas em asserções não

_:.afirmativas de modo indireto.

Discutindo-se brevemente esses resultados, podemos dizer que os

dados do português brasileiro, comparados aos do Inglês, apresentados por

Wierzbicka (2003), quanto ao aspecto sintático, tendem a incorporar, com

ampla frequência, as propriedades do protótipo estrutural (SN é SN), com o uso

do SN sem o artigo definido ou indefinido, no singular, com verbo no presente.

No inglês, é natural o uso do plural e do futuro como em boys will be boys, por

exemplo (WIERZBICKA,1987, 1988, 2003). No português brasileiro, o uso do

futuro do verbo ser na construção ocorre, mas normalmente com o uso da

partícula temporal sempre, como ocorre no alemão. No português, a

construção com verbo no futuro se realiza em sentenças como mulheres

sempre serão mulheres, homens sempre serão homens. A tradução literal do

inglês, (?) meninos serão meninos, soa estranha para um falante do português.
, .

Isso nos leva a concordar com Wierzbicka (2603), quando ela afirma que as
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construções tautolóqicas têm forma e conteúdo diferentes nas diferentes
I

línguas.

Em relação ao aspecto semântico, tanto as tautologias do português

brasileiro quanto as descritas pelos estudiosos (WIERZBICKA, 2003;

MAIBAUER, 2008) têm em comum o traço da generalização, colocam em

evidência conhecimentos culturais partilhados por uma comunidade linguística,

podem indicar tanto indiferença/indistinção entre os entes envolvidos ( _Você

prefere café Boca de Pio ou café Santa Clara? _ Ah, café é cafél quanto

podem indicar diferenciação/distinção entre os entes (namoro é namoro,

amizade é amizade). O uso da tautologia pode ainda realçar ou tentar

perpetuar um estereótipo cultural. Nesse sentido, elas podem ser uma arma

linguística poderosa para a manutenção de preconceitos. A formulação da

tautologia envolve certo descentramento de sentido, ou seja, desativam-se

algumas propriedades específicas de um determinado conceito para colocar

em evidência e/ou ativar outras propriedades, formuladas por meio de uma

estrutura .Iinguística que cria a ilusão de um axioma, de um truísmo, de uma

verdade que se evidencia por si mesma.

Sobre os aspectos pragmáticos, importante destacar que, nas diversas

situações comunicativas, o falante produtor de uma tautologia equativa,

implicitamente, expressa a ideia geral de demissão (topic-closing), ou seja, ele

faz uso da tautologia como forma de 'sair do discurso', 'encerrar o assunto'. E

também a ideia geral de aceitação, como forma de persuadir o interlocutor a

aceitar a situação porque concebe que 'é assim mesmo'.

Em linhas gerais, a pesquisa contribuiu, para além da descrição

gramatical do português, que já é a quinta língua mais usada na Internet,

superando idiomas como o alemão e o francês, tradicionalmente destacados

no cenário internacional (CASSEB-GALVÃO, 2015), para colocar em destaque

uma construção que cumpre a função interativa de atuar sobre o outro,

tentando convencê-Io de que um enunciado é verdadeiro, imutável e

compartilhado culturalmente, quando, de fato, pode nã sê-Io. Talvez pelo fato

de funcionar como um dispositivo retórico é que as construções tautológicas

são tão amplamente produtivas nos discursos cotidiano, publicitário, titerário.

2 Adaptado de Wierzbicka (2003).
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artístico (música e cinema), humorístico, religioso, político, tal como os dados

têm mostrado.

A partir dos resultados obtidos e de problemas sobre as construções

tautológicas que podem, ainda ser suscitados, outros trabalhos de pesquisa

poderão ser desenvolvidos, estabelecendo-se interface entre gramática e

discurso.

5 Atividades desenvolvi.das

No decorrer do estágio pós-doutoral, atividades diversificadas foram

realizadas. A seguir, descrevo, em tópicos, essas atividades, distribuídas em

categorias.

5.1 Atividades de qualificação:

5.1.1 Disciplinas na pós-graduação

a) Cursista da disciplina Gramática Funcional, ministrada pela supervisora do

estágio de pós-doutorado, Prof. Ora. Márcia Teixeira Nogueira, e pela Profa.

Ora. Nadja Paulino Pessoa Prata, no período de 15 de agosto de 2017 até o

dia 07 de dezembro de 2017,64 horas.

b) Cursista da disciplina Seminários Temáticos 1: Linguísfica Cognitiva,

ministrada pela Profa. Ana Cristina Pelos i (UFC), no período de 11 a 14 de

setembro de 2017, 16 horas.

5.1.2 Minicursos em eventos

a) Ouvinte do minicurso Ensino e aprendizagem da produção escrita,

ministrado pelo Prof. Dr Joaquim Oolz, durante a I Conferência Internacional

de Estudos da Linguagem, na Universidade de Brasílir., entre os dias 17 e 20

de outubro de 2017.

b) Ouvinte do minicurso Blended classic joinf attention and multimodal deixis,

ministrado por Mark Turner e Maíra Avelar, durante o 6th International

Conference on Metaphor in Language and Thought, em Salvador-BA, entre os

dias 24 e 27 de outubro ae 2017.
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c) Ouvinte do minicurso Recurrent gestures in mullimodal communication,

ministrado por Alan Cienki, durante o 6th International Conference on Metaphor

in Language and Thought, em Salvador-BA, entre os oias 24 e 27 de outubro

de 2017.

d) Ouvinte do minicurso Viewpoinf and multimodalify ir; conditionet, ministrado

por Eve Sweetser e Lihan Ferrari, durante o 6th International Conference on

Metaphor in Language and Thought, em Salvador-BA, entre os dias 24 e 27 de

outubro de 2017.

e) Ouvinte do minicurso Processos cognitivos e psicolínguísticos envolvidos na

compreensão e na prodi/ção línguística, ministrado pela Profa. Ora. Maria Elias

Soares (UFC), durante a I Escola de Verão da Associação Brasileira de

Linguística (ABRAlIN), entre os dias 19 e 22 de fevereiro de 2018, em Maceió-
AL.

f) Ouvinte do minicurso Línguísfica funcional e gramática de construções:

questões teórico-metodo/ógicas e ensino de língua, ministrado pela Profa. Ora.

Mariângela Rios (UFF), durante a I Escola de Verão da Associação Brasileira

de Linguística (ABRAlIN), entre os dias 19 e 22 de fevereiro de 2018, em

Maceió-AL.

g) Ouvinte do rninicurso O modelo Toulmin e seus desdobramentos,

mininstrado pelo Prof. Or. Paulo Roberto Gonçalves (USP), durante o I SEOiAr

- Seminário Internacional de Estudios sobre Discurso y Argumentación, entre

os dias 14 e 16 de março de 2018, no Instituto de Linguística de Ia Facultad de

Filosofía y Letras da Universidad de Buenos Aires, em Buenos Aires,

Argentina.

h) Ouvinte do minicurso O texto e suas relações com os novos/velhos

protagonismos sociais: enfocando práticas comunicativas nas mídias

tradicional e digital, ministrado pela Profa. Ora. Anna Christina Bentes, durante

o Abralin em Cena/2018, entre os dias 22 a 25 de maio de 2018, na

Universidade Estadual do Piauí, em Teresina-PI.
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5.1.3 Cursos realizados

a) Curso de capacitaçâo a distância para avaliação de redações do Enem

2017, entre os dias 22 de julho de 2017 e 05 de &90sto de 2017, pela

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - VUNESP, 45h.

b) Curso de Inglês Instrumental, promovido pela Casa de Cultura Britânica, da

Universidade Federal do Ceará, no período de 15 de agosto de 2017 a 14 de

dezembro de 2017.

5.2 Encontros com a supervisora do estágio de pós-dourado

No decorrer do estágio de pós-doutorado, foram realizados encontros

presenciais e por e-rnail com a supervisora, Profa. Ora. Márcia Teixeira

Nogueira, para definir os rumos da pesquisa proposta e sistematizar os

produtos.

5.3 Participação em ev-mtos

5.3.1 Com apresentação de trabalho

a) Apresentação do trabalho Contribuições da gramática para a produção da

leitura crítica, durante a I Conferência Internacional de Estudos da Linguagem

(CIELlN), na Universidade de Brasília, entre os dias 17 e 20 de outubro de

2017 .

. b) Apresentação do trabalho As contribuições da metutore para a construção

da autoria em produções textuais, durante o 6th Intenational Conference on

Metaphor in Language and Thought, na Universidade Federal da Bahia, em

Salvador, entre os dias ;'~4e 27 de outubro de 2017.

c) Apresentação do trabalho Aspectos formais, funcionais e socioculturais das

construções equativas tautológicas no português brasileiro, durante o IV

SEDiAr - Seminário Intemacional de Estudos sobre Discurso y Argumentación,

na Universidade de Buenos Aires, Argentina, entre os d.as 14 e 16 de março de

2018 .

. d) Apresentação do trabalho Construções equetives: representações

gramaticais de estereotmcs culturais e o ensino de língua portuguesa, durante
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o Colóquio de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Letras da Universidade

Federal de Goiás, em Goiânia-GO, entre os dias 26 e 27 de abril de 2018.

e) Apresentação do trabalho Interface entre discurso e gramática: um estudo

das construções equetives tautológicas no português brasileiro, no Abralin em

Cena - Piauí/2018: fingi fstica de texto: interfaces e perspectives, entre os dias

22 e 25 de maio de 201f<, na Universidade Estadual do Piauí, em Teresina-PI.

f) Apresentação do trabalho Construções tauto/ógicas equativas: a

manifestação da cultura ne gramática da língua, durante o Encontro Brasileiro

de Ecolinguística (EBE:', entre os dias 25, 26 e 27 de junho de 2018, na

Universidade Federal do Ceará (UFC).

g) Submissão e aceite do trabalho Reflexão sobro a funcionalidade de

construções teutoloqices equativas no ensino de língua portuguesa, no VII

SIELP - Simpósio lnter.iacional de Ensino de Língua 'Jortuguesa, durante os

dias 16 a 18 de julho de ~018, em Braga, Portugal.

5.3.2 Sem apresentação de trabalho

a) I Jornada do LAEJ~L, promovida pelo Programa de Extensão TEIA

Eritrepalavras do Departamento de Letras Vernáculas (DLV), da Universidade

Federal do Ceará (UFC): no dia 28 de novembro de 20'. 7, em Fortaleza-CE

b) Palestra intitulada Gramáticas contemporâneas ef') Português Brasileiro:

transposição didática, proferido pela Profa. Dra. Vânia (;.·;stina Casseb-Galvão,

da Universidade Federa i de Goiás, no dia 29 de setembro de 2017, para os

alunos do Mestrado Profissional em Letras da Universidade Federal do Ceará.

5.4 Participação nos; Colóquios de Descrição \1 Análise Linguística

(CODAL)

A supervisora do estáqio pós-doutoral, Márcia Te.xeira Nogueira, é uma

das coordenadoras dos '::-;olóquiosde Descrição e Análise Linguística (CODAL),

projeto de Extensão vinculado ao Departamento de Letras Vernáculas e ao

Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFC. Participei de alguns
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Colóquios, na condição de ouvinte, na condição de coordenador de conferência

e na condição de apresentador, tal como se observa a seguir.

5.4.1 Participação como ouvinte

a) Projeto Português Brasileiro em Contexto Italiano: interface descrição e

ensino, proferido pela Profa. Dra. Vânia Cristina Casseb-Galvão, da

Universidade Federal de Goiás, no dia 28 de setembro de 2017, na

Universidade Federal do Ceará.

b) Manifestações da modalidade em português e em espanhol e a relação com

os elementos contextuais, proferido pela Profa. Dra. Sandra Denise Gasparini

Bastos, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus Araraquara, no

dia 09 de outubro de 2017, na Universidade Federal do Ceará.

c) Análise linguística e implementação computacional: uma abordagem léxico-

funcional, proferido por Daniel de França Soares, Hélio Leonan Barroso Silva e

Jessé Mourão, da Universidade Federal do Ceará, no dia 27 de novembro de

2017.

5.4.2 Participação como coordenador de conferência

a) Coordenação da conferência Construções ditransitivas no português

brasileiro, proferida por Maria Angélica Furtado da Cunha, durante os

Colóquios de Descrição e Análise Linguística (CODAL), na Universidade

Federal do Ceará, no mês de agosto de 2017.

5.4.3 Participação como apresentador

No dia 16 de maio de 2018, apresentei no projeto Colóquios de

Descrição e Análise Linguística (CODAL) resultados da pesquisa do pós-

doutorado. A apresentação intitulou-se Um estudo funcionalista das

construções tautológicas equativas no português brasileiro.
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5.5 Participação em Grupo de Estudos

Durante o estáqio de pós-doutorado em Fortaíeza-CE, participei dos

encontros mensais do Grupo de Estudos Funcionalistas (GEF), coordenado

pela supervisora do pós-doutorado, Profa. Dra. Márcia Teixeira Nogueira.

5.6 Acompanhamento da supervisora em aulas da graduação e da pós-

graduação

No decorrer do pós-doutorado, acompanhei a Preta. Dra. Márcia Teixeira

Nogueira em aulas sobre Funcionalismo linguístico, na graduação, e em aulas

da disciplina Gramática, Variação e Ensino, do Mestrado Profissional em Letras

- Profletras da UFC.

5.7 Participação em conferências na Universidade Federal do Ceará

a) Ouvinte da conferência A aspectualidade esoe iiet: pistas teóricas e

perspectivas de eplicnçêo, ministrada pelo Prof. Dr. Sémir Badir, da

Universidade de Liége/F NRS (Bélgica), realizada pelo DE-!partamento de Letras

Vernáculas da Universidade Federal do Ceará, no dia 29 de setembro de 2017.

b) Ouvinte da conferênc ia Marcadores pragmáticos no discurso acadêmico de

universitários bresiteiror, aprendizes de Inglês, ministrada pela Profa. Dra.

Bárbara Orfanó, realiz ada pelo Departamento de Letras Vernáculas da

Universidade Federal de Ceará, no dia 05 de outubro d\' 2017.

5.8 Ministração de mín.cursos e palestras

a) Minicurso Mente/cére'sro e o comportamento linguístico e interpessoal para

professores e alunos do Colégio Estadual Artur da Costa e Silva, em Itaguaru-

GO, no dia 06 de março de 2018.

b) Minicurso A relação entre mente e comportamento, t.ensemento e ação para

professores e alunos do Colégio Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho, em
,

Itaguaru-GO, no dia 06 (-l;.;! março de 2018.
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c) Minicurso ° ensino por competências e habilidades: a demanda de uma

nova cultura pedagógica para professores do Colégio Estadual Artur da Costa

e Silva, em Itaguaru-GO, no dia 19 de março de 2018.

d) Minicurso Competências e habílídades no ensino de língua portuguesa para

professores do Colégio Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho, em Itaguaru-GO,

no dia 19 de março de 2018.

e) Palestra Mesclagem conceptual, emoção e repetição: processos mentais

atuantes na produção linguística e na .ação humana, no curso de

Especialização em Estudos Linguísticos Lato Sensu, na Universidade Estadual

de Goiás - Cárnpús Jussara-Gõ, no dia 23 de março de 2018~

5.9 Participação em bancas examinadoras

5.9.1 Membro efetivo de banca examinadora de qualificação de

dissertação de Mestratio

a) Membro efetivo da banca examinadora de qualificação da dissertação de

Mestrado de Taiany Braz Rodrigues, intitulada Similaridade linguística e rede

de atenção no acesso lexical e produção de fala em L2. O exame ocorreu no

dia 06 de setembro de 2017, na Faculdade de Letras da UFG.

5.9.2 Membro efetivo de banca examinadora de defesa de dissertação de

Mestrado

a) Membro efetivo da banca examinadora de defesa da dissertação de Metrado

de Taiany Braz Rodriqu.es, intitulada Acesso lexical e produção de fala em L2:

efeitos da similaridade iinguística e atenção, no dia 22 de junho de 2018, na

Faculdade de Letras da UFG.

5.10 Organização de e\ 'ento

a) Membro da Comissão Organizadora do " Seminário de Apresentação dos

Trabalhos de Conclusão de Curso, na Faculdade de Letras da Universidade

Federal de Goiás, entre os dias 27,28 e 29 de novembro de 2017, 80h.
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b) Membro da Comissão Organizadora do /I Seminário de Leitura e Produção

Textual da UFG, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás,

entre os dias 04 e 05 de julho de 2018.

6 Produção intelectual desenvolvida durante o estágio:

Em relação à produção intelectual desenvolvida durante o estágio de

pós-doutorado, foram gerados os seguintes produtos:

6.1 Produtos sem coautoria com a supervisora

a) 01 resumo simples publicado em anais dE evento internacional

(CIELlN/2017, Brasília-DF, 17 a 20/10/2017);

b) 01 resumo simples publicado em anais de evento internacional (6th

International Conference on Metaphor in Laguage and Thought, Salvador-BA,

de 24 a 27/10/2017);

c) Parecer técnico ad hoc emitido para a Revista Entrepalavras, em maio de

2018;

d) Parecer técnico ad hoc emitido para a Revista Signótica, em maio de 2018;

e) Parecer técnico de 05 planos de trabalho do processo de seleção de

estudantes para participação no Programa de Iniciação Científica e

Tecnológica da Universidade Estadual de Goiás - PIC&T/PrP/UEG, como

avaliador do Comitê Externo;

f) Parecer técnico de 10 planos de trabalho do processo de seleção de

estudantes para participação no Programa de Iniciação Científica e

Tecnológica da Universi-íade Federal de Goiás, como a /aliador interno;

• g) 01 artigo completo intitulado Funcionalismo translinguístico e cognição:

relações entre corpo e )ramática das línguas, submetido ao número especial

do Grupo de Estudos em Funcionalismo da UFC, no dia 28 de maio de 2018,

escrito em coautoria com a Profa. Ora. Vânia Cristina Casseb-Galvão;

h) 01 capítulo de livro intitulado Trajetória de mudança semântica e gramatical

do verbo "ser" na história do português, com publicaç'io em 2018, pela Luso-

Espaüola de Ediciones, S.L, na cidade de SalarnancaD capítulo foi escrito em
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coautoria com André Luíz Rauber (primeiro autor) e Márcia Regina Pavoni de

Carvalho. O livro se intitula Linguística histórica e história do português: das

origens ao século XVI e ioi editado por Paulo Osório.

i) 01 capítulo de livre! intitulado Letramentos e formação inicial docente:

iniciação à pesquisa científica, submetido ao Núcleo FALE (Formação de

Professores, Alfabetização, Linguagem e Ensino) da Faculdade de Educação

da Universidade Federal de Juiz de Fora, no dia 21 de maio de 2018. Há a

proposta de publicação de um livro, ainda em 2018, cujo título provisório é

Formação de professores de línguas: avanços e p',:',>(spectivas,organizado

pelos professores Alexandre P. Cadilhe, Andreia R. Garcia-Reis, Tânia G,

Magalhães, O capítulo' 10i escrito em coautoria com Laura Silveira Botelho

(primeira autora), Edna ~:íilvaFaria e Rubens Damasceno Morais.

6.2 Produtos em coauhria com a supervisora

a) 01 resumo slmplen publicado em anais de evento internacional (IV

SEDiAr, Buenos Aires, Argentina, 14 a 16/03/20~18), Autores: Leosmar

Aparecido da Silva e Má.cia Teixeira Nogueira.

b) 01 resumo simples publicado em anais de evento nacional (Abralin em

Cena, Teresina, PI, 22 a 25/05/2018), Autores: Leosmar Aparecido da Silva e

Márcia Teixeira Nogueira,

c) 01 resumo simples submetido e aceito para publicação nos anais de

evento internacional ('.l1I SIELP, Braga, Portugal. 16 a 18/07/2018). Autores:

Leosmar Aparecido da Silva e Márcia Teixeira Nogueira.

d) 01 resumo simples f;ublicado em anais de evento regional ( XVIII Colóquio

de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Letras, UFG, 26 e 27/04/2018).

Autores: Leosmar Aparecido da Silva e Márcia Teixeira Nogueira,

e) 01 resumo simples submetido e aceito para publicação nos anais de evento

nacional (IV EBE - ':=ncontro Brasileiro de Eco!:'1guística, UFC, 25 a

27/06/2018). Autores: Ls.osrnar Aparecido da Silva e M;ArciaTeixeira Nogueira,

- f) 01 artigo completo i~i~itulado Construções tautológ;(;0<): tradição gramatical,

lógica e argumentação, submetido à Revista do Gelne (ISSN 1517-7874), no
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dia 08 de maio de 201'8, Autores: Leosmar Aparecido da Silva e Márcia

Teixeira Nogueira,

g) 01 artigo completo intitulado Aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos

das construções tautológicas equativas, que será submetido à publicação no

mês de julho de 2018. Autores: Leosmar Aparecido da Silva e Márcia Teixeira

Nogueira,

h) 01 artigo completo intitulado Reflexão sobre a funcionalidade de

construções teútoloçicec equativas no ensino de língua portuguesa, que será

submetido à publicação no mês de julho de 2018. Autores: Leosmar Aparecido

da Silva e Márcia Teixeir a Nogueira.

i) 01 artigo completo intitulado Construções tautológicas equativas com nome

próprio, que será submetido à publicação no mês de aqosto de 2018. Autores:

Leosmar Aparecido da Silva e Márcia Teixeira Noqueire
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CONTRIBUIÇÕES DA GRAMÁTICA PARA A PROrUçÃO DA LEITURA
CRÍTICA

Leosmar Aparecido da SILVA (Universidade Federal de Goiás)

leosmarsilva@hotmail.com

Esta comunicação tem o objetivo de fazer reflexões sobre o ensino de gramática no
ensino básico no sentido de que ela pode constituir um expediente para a produção de
leitura crítica e de produçi ') textual autoral. Sob uma pcrspccuva teórico-metodológica
de orientação funcionalista, inicialmente, propõe-se relacionar o estudo da gramática
com a produção do humor por meio da análise de diferentes 'ipos de frames cognitivos
que se mesclam no texto para que o humor seja construído. Posteriormente, é feita uma
consideração, com base err exemplos divulgados na mídia, sobre a interação de gêneros
presentes em peças publicitárias que, se não observados os recursos linguísticos
utilizados no texto, o leitor pode ser levado a confundir notícia com propaganda e, como
consequência, ser ludibria Io, Por fim, propõe-se uma reflexão sobre o processo de
nomeação e organização : intática visíveis em manchetes de jornais. A percepção de
elementos subjetivos na construção do gênero manchete pode ajudar o aluno a
desenvolver suas habilidaIesde leitura crítica e contribui: para que ele tenha uma
atuação ativa em sua relação com a linguagem nas diversas atividades de que fizer
parte, inclusive, na produção escrita. O trabalho reflexivo com a gramática da língua
revela, como resultado, un.a mudança progressiva das crenças de que seu estudo está
distante das práticas sociais, de que seu estudo é difícil, de- (:ue gramática é 'chato'.
Trabalhos de natureza reflexiva com a gramática contribuem, assim, para se construir
uma nova mentalidade de que a análise .do sistema linguístico pode ser produtiva e
funcional.

Palavras-chave: ensino. Gramática. Leitura crítica.
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CADERNO DE RESUMOS: VI CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE A METÁFORA

NA LINGUAGEM E NO PENSAMENTO - 6TH INTERNATI(!i\lAL CONFERENCE ON
METAPHOR IN LANGUAGE AND THCUGHT

As contribuições da metáfora para a construção da autoria em produções textuais

Leosmar Aparecido da Silva (UFG) Guitemberg Marques Santos (UFG)

RESUMO - Os estudos sobre autoria concordam com a ideia de que, diferentemente do sujeito disperso,
afetado por ideologias, o sujeito-autor organiza a dispersão que se instaura na língua, está inserido na
cultura e assume uma posição na sociedade em relação ao que ele diz e em relação ao como ele diz. Em
vista disso, esta comunicação tem o objetivo de analisar a presença da metáfora em produções textuais de
alunos do Ensino Médio como uma manifestação de indícios de autoria. Foram coletadas 60 produções
textuais de alunos da terceira série do Ensino Médio de uma escola pública de Goiânia - GO e analisada a
presença ou não de metáforas df~ todos os tipos. Os dados revelaram que os alunos de Ensino Médio
fazem uso tanto de metáforas autimatizadas pelo pensamento, inseridas na cultura e rotinizadas pelo uso
quanto de metáforas rnetacognit- amente elaboradas no momento da produção do texto. As metáforas
rotizinadas pelo uso, por já estar3,n autornatizadas, mostraram menor grau de controle da dispersão do
texto e, portanto, menor grau de autoria. As metáforas metacoqnitivarner.te elaboradas no momento da
produção do texto revelaram maio grau de manifestação do fenômeno da autoria. Isso não significou maior
ou menor importância de cada una dessas metáforas. A conclusão foi de que a metáfora rotinizada pelo
uso cotidiano é resultante de um saber social compartilhado, culturalmente construído e que a metáfora
elaborada para a produção textua, de modo não automático revela características da cultura, assim como o
tipo anterior, mas também um posicionarnento particularizado do sujeito autor naquela situação específica
de produção. Trabalhos dessa nat .1reza contribuem para se colocar em foco os modos de manifestação da
autoria, que é uma categoria discursiva ainda pouco estudada.

Palavras-chave: metáfora. Cogniçeo. Uso. Produção Textual. Ensino.

SEXTA-FEIRA/FRIDAY

The conduít Metaphor Anc: Beyond: Verbal Communication As Needlework Activity
In Brazilian Portuguesa

Lilian Ferrari (Universidade Federal Do Rio de Janeiro)

RESUMO: The literature on figur,-,tive language has pointed out that one of the most pervasive metaphors
for verbal communication is Rsddy's (1979) now well-known Con-íuit Metaphor in which verbal
communication is conceptualizec as physical object transfer. Accordir.q to this metaphorical mapping,
linguistic forms are conceived as containers which the speaker fiils Nith meanings, and send to the
addressee (e.g. He gave me an i ·Iea). A!though the analysis provided by Reddy has focused on English
data, the Conduit Metaphor has also been attested in languages non-related to English, such as Japanese
(Nomura, 1993) and Br.azilian Por. JdUese (Ferrari, 2016), as well as in ge~iL\reS(Müller, 2004). However, it
also seems to be the case that ths metalanguage for verbal communication may be language specific. For
example, taking the activity of "Bu<tinq'' as source-domain, English speakers may use phrases like 'to build
a proposal' or 'to knock together .1'1 article'. Brazilian Portuguese speakers, in similar contexts, would take
"Needlework Activity" as source-c: ..nain and produce phrases such as costurar uma proposta (!iterall-y, 'to
sewa proposal'), alinhavar um acordo (!it., 'to tack an agreement') or tecer um comentário (Iit., to weave a
comment). Interestingly enough, tnese metaphorical phrases do not rely on the idea that communication is
based on a conouit model, but refect a construcionist model associated to relevant cultural activities. This
talk aims at showing on the bas's of Brazilian Portuguese attested da.s that the metaphorical mapping
VERBAL COMMUNICATION IS N.:EDLEWORK ACTIVITY gives rise to v-rbal communication metaphorical
extensions of Transitive Needlewo:k Constructions (Ti'lC) which code üte ai needlework activities. It is also
claimed that figurative needlework meanings prompt for conceptual blendng networks (Fauconnier & Turner,
2002; Dancygier & Sweetser, 20'14) which are built on ihe basis of sps.cífic se!ection of trame structures,
viewpointed use of frames and selective projection.
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Funcionalismo translinguístico e cognição: relações entre
corpo e gramática das línguas

Cross-linguistic functionalism and cognition: relations
between body and grammar of languages

Leosmar Aparecido da Silve'
Vânia Cristina Cesseb-Gstvêc/

RESUMO:
Este artigo tem o objetivo de fazer um estudo funcional-tipológico de alguns sistemas
linguísticos para verificar como esses sistemas utilizam partes do corpo humano em
sua morfossintaxe. Esse objetivo está alinhado à hipótese da mente corporificada da
Linguística Cognitiva, que. considera que as operações mentais e linguísticas estão
ancoradas no corpo humano. Analisando o sistema dêitico, as construções indicativas
de movimento e o sistema de classificadores de algumas línguas, observou-se que
palavras e morfemas que indicam partes do corpo humano integram a gramática
dessas línguas. Trabalhos dessa natureza, além de contribuírem para se ter acesso,a
dados de línguas faladas por minorias, contribuem para desconstruir teses
racionalistas que dicotomizam mente e corpo.
Palavras-chave: Corpo. Cognição. Gramática.

ABSTRACT:
This paper aims to describe some linguistic systems from a perspective typological-
functionalist to verify how these systems use parts of the human body in their
morphosyntax. This goal is aligned with the hypothesis of the embodied mind of
Cognitive Linguistics, which considers that mental and linguistic operations are
anchored in the human boây. We analyze the deitic system, the movement
constructions and the system of classifiers of some languages. The data showed that
words and morphemes that indicate parts of the human body integrate the grammar
of these languages. Works of this nature contribute to deconstructing rationalist
theses that dichotomize mind and body and contribute too to access to data on
languages spoken by minority peoples.
Keywords: Body. Cognition. Grammar.

Introdução

O funcionalismo linguístico, por conceber que o modo de

organização das línguas é mediado por aspectos sociais, culturais e

cognitivos, estabelece diálogo com os estudos da linguística cognitiva.

Um desses diálogos é com a hipótese da mente corporificada

(embodied mind), defendida por Lakoff e Johnson ([1980] 2002),

Johnson (1987), Lakoff (1987), Casasanto (2011), Kbvecses (1992,

2005, 2009) e outros. Para esses estudiosos, o corpo é o elemento

1 Pós-doutorando pela Universidade Federal do Ceará, financiado pela CAPES, sob a supervisão da Profa.
Ora. Márcia Teixeira Nogueira. Professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás.
leosmarsilva@hotmail.com
2 Pós-doutora em Lioguística. PIofessora e pesquisadora da Universidade Federal de Goiás.



empírico que acomoanha o homem em todas as suas atividades diárias

e que, por isso, o ajuda a conceptualizar o mundo à sua volta. Assim, o

modo como o homem vê o mundo se deve, em grande parte, pela

estrutura de seu corpo,

Para Le Breton (2011), o corpo é o eixo da relação com o

mundo, o lugar e o tempo nos quais a existência toma forma por meio

da fisionomia particular que cada indivíduo tem. Assim, o corpo tem

papel fundamental. na configuração das emoções, nas relações

interpessoais, na realização de trabalhos, na realização de atos de fala.

A gramática das línguas não está dissociada do corpo humano e das

relações que ele estabelece com o mundo. Gibbs (2006), por exemplo,

defende que associações do corpo em ação, principalmente

relacionadas às atividades orais e à cabeça, são fundamentais para se

buscar o domínio-fonte de certas estruturas linguísticas. Levantar as

sobrancelhas pode revelar uma expressão de surpresa e desconforto e

um ato de fala específico pode acompanhar essa ação do corpo.

Em vista dessas considerações, o objetivo deste texto é fazer

um estudo funcional-tipológico para verificar em dados de diferentes

línguas do mundo a hipótese da mente corporificada, por meio da qual

se procura provar que o corpo está implicado na gramática das línguas,
, '

e não apenas nos' atos de fala que requerem o corpo, enquanto

materialidade. Propõe-se, portanto, verificar çomo o corpo, partes do

corpo ou a remissão por inferência ao corpo serve de referência para

categorizar o mundo por meio da estrutura gramatical e construir

significados.

Optou-se pelo funcionalismo-tipológico, porque, por meio desse

subtipo das correntes funcionalistas, é possível ladear línguas de

diferentes famílias e verificar diferenças e semelhanças em relação a

um tema específico - no caso deste texto, o corpo - com o propósito de

"descobrir qual a visão de mundo cada comunidade possui e cqmo ela

representa essa realidade linguisticamente" (SILVA, 2011, p. 27). Além

disso, continua Silva (2011), o funcionalismo-tipológico, assim como os
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RESUMO

Este texto tem o propósito de analisar o surgimento e os deslizamentos semânticos e gramaticais do verbo
"ser" no Português, do século Xlll ao XX. Para isso, utiliza-se de dados extraídos de gramáticos, de filólogos
e de base de dados, como o Corpus do Português, disponibilizado na Internet. A fim de verificar as
peculiaridades semântico-funcionais desse verbo no português, procede-se à comparação da sua forma e
sentido com estruturas correspondentes em outras línguas, como o grego, o italiano, o alemão, o espanhol e o
inglês. O verbo "ser", no português, surgiu da fusão da forma sêdêre, indicadora de estado fisico, com o
auxiliar esse (sum), designativo de essência (Machado, 1952-1959; Tocchetto e Monte, 1980; Brocardo,
20 11). Na segunda metade do século XVI, a semântica de "ser" desvincula-se do traço fonte de "estar",
passando, assim, a: I) desempenhar a função gramatical de verbo auxiliar; 2) receber uma interpretação
adjetiva e circunstancial causar numa pertfrase como "sendo que"; 3) possuir ampla variabilidade
sintagmática; 4) assumir o sentido de "existir" e; 5) ter indicação de propriedades atemporais, diferentemente
de "estar". Nesta investigação, verificamos os usos de "ser" que corroboram seu estatuto gramatical e
constatamos ocorrências em que tal forma, sob a determinação pragmática, assume a função de modalizador e
focalizador em construções do tipo SER+X e X+SER.

Palavras-chave: verbo "ser". Diacronia. Português. Mudança linguística.

ABSTRACT

This text has the aim of analyzing lhe emergence and the semantic and grammatical shifts of the verb "ser" in
Portuguese, frorn the thirteenth to the twentieth century. Therefore, we use data extracted from grammarians,
philologists and databases, such as the Corpus do Português, available on the Internet. We compare the form
and meaning of this verb in Portuguesa with corresponding structures in other languages, such as Greek,
Italian, German, Spanish and English to verify the semantic-functional peculiarities. The verb "ser" in
Portuguese arose from the fusion -of the sédêre form, indicative of physical state, with the auxiliary esse
(sum), designative of essence (Machado, 1952-1959; Tocchetto and Monte, 1980; Brocardo, 20 11). ln the
second half ofthe sixteenth century, the semantics value of "ser" was separated frorn the source of "estar". So,
the verb "ser" begins to: I) accept the grammatical function of auxiliary verb; 2) receive a causal adjective
and circumstantial interpretation h a periphrasis like "sendo que"; 3) have broad syntagmatic variability; 4)
assume the sense of "existir" anc'; 5) have an indication of timeless properties, differently "estar". In this
investigation, we verify the uses of "ser" that confirm its grammatical statute and we verify occurrences in
which such form, under the pragrnatic determination, assumes the function of modalizer and focalizer in
constructions such as SER + X and X + SER.
Keywords: "Ser" (To be). Diachn-ny. Portuguese. Linguistic change.



I o percurso etimológico do verbo ser no Português

Neste texto, apresentamos um ensaio em torno do percurso de mudança semântica e gramatical da forma

verbal "ser" no Português, com base em dados escritos dos séculos XIlI ao XIX. Essa perspectiva diacrônica

permite-nos verificar processos analógicos sofridos pela forma "ser" e que integram a sua dinâmica de

mudança. Os registros linguíst~cos foram extraídos de diferentes corpora:1 demanda do santo graal, um dos

textos mais antigos escritos em língua portuguesa; da amostra histórica de Tarallo (1991); do banco de dados

do corpusdoportugues.org de Oavies e Ferreira (2006); de Brocardo (2011); e de compêndios gramaticais.

Para além da análise diacrônica, também foram realizados estudos comparativos, a fim de observar estruturas

similares às do verbo "ser" noutras línguas, como o inglês, o italiano e o alemão.

O verbo ser do português, segundo Machado (1952-1959, p. 1974), provém do latim sêdêre, que

significava estar sentado, sentar-se, e estava relacionado aos magistrados e juízes, ou seja, ao seu emprego

concreto, como localizador no espaço físico (a posição de estar sentado). Também significava "manter-se,

demorar-se, conservar-se; permanecer ocioso, inactivo; estar, permanecer fixo" (op. cit.). A conjugação desse

verbo no português, entretanto, assim como' dos seus correspondentes românicos, resulta da fusão da forma

sêdêre com o verbo auxiliar êss« ~sum), "ser".

Para Tocchetto e Monte (1980), por sua vez, a forma "ser" represerita o entrelaçamento de três verbos: o

de radical 'fu-' (tema do pretérito, que deve ter pertencido a um verbo arcaico 'fuo, fuere', que, por sua vez,

filia-se à raiz grega primitiva bhú), o verbo "esse", cujo radical é 'es-' (tema do presente, que se origina do

indo-europeu) e o verbo 'sêdêre '. A sinonímia de significação entre "esse" e "sêdêre ", porém, contribuiu,

segundo Tocchetto e Monte (1980), citando Joaquim Nunes, para que "esse" tomasse de "sêdêre", que tinha

conjugação completa, formas que não possuía ou que perdeu no território galaico-português, tais como as

formas de gerúndio, de infinitivo, de futuro, de condicional, de subjuntivo, de imperativo.

Logo, o traço arnbivalente, ou trivalente, acompanha o verbo ser desde a sua etimologia: podia indicar

tanto estar [+concreto] quamc ser [+abstrato]. A forma do gerúndio de ser - sendo - atesta essa

ambiguidade semântica em dados do século XV:

(O I) consirando que se se as pazes nom firmassem e a guerra ficasse aberta. que taaes cousas lhe viriam
as maãos em que honrrosamente podes sem rreçeber sua caualaria. mas depois que as pazes forom
firmadas entenderam elles que nom ficaua hy cousa çerta em que elles podessem ser caualeiros polia
guisa que o elles deseiauam. E sendo hum dia todos tres juntos e ajnda o conde de Barçellos com elles
trauaram em aquella rrezam como cousa que nom andaua muito longe de suas lembranças. e esto era na
camara de seu padre sendo elles apartados de sua presença, dandolhe lugar a alguus feitos em que por
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Introdução

o exercício da produção escrita no ambiente acadêmico t.:! um desafio para discentes e

docentes, principalmente, no que diz respeito ao trabalho com gêneros acadêmicos, já que tal

trabalho envolve planejamento específico, de acordo com a finalidade que cada gênero

demanda.

Considerando a importância de um contexto educacional em que a produção

acadêmica seja associada a urna prática de texto efetiva, o objetivo deste capítulo é relatar

uma experiência de Projeto de Letrarnento (KLEIMAN, 2001) com estudantes em formação

inicial docente da disciplina Leitura e Produção Textual da Faculdade de Letras da

Universidade Federal de Goiás.

Como se verá à frente, o projeto tem a finalidade de: promover as atividades realizadas

durante o semestre letivo, apresentar resultados de propostas de pesquisa elaboradas pelos

discentes, inserir e engajar os alunos em eventos de letramentos acadêmicos, por meio de

práticas de linguagem reais, por meio da produção de gêneros da especificidade acadêmica,

como pôster, ensaio, resumo expandido e artigo, enfim, buscamos contribuir para a formação

crítica de futuros professores.

Este Projeto de Letramento culmina em um evento de extensão denominado Seminário

de Leitura e Produção de Textos da UFG (ISLPT-UFG), cuja primeira edição foi realizada no

ano de 2017. É um projeto de extensão, mas também está vinculado aos outros eixos-base da

universidade: ao ensino e à pesquisa. Resumidamente, trata-se de uma articulação entre os

professores da referida disciplina na busca de desenvolver atividades de leitura, de escrita, de

oralidade e de análise linguística que fossem significativas para os alunos. Dessa forma,

articulamos nossos planos de curso para que todos os alunos das licenciaturas em

I Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Professora e pesquisadora da
Faculdade e Letras da UFG.
2 Doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Professora e pesquisadora da
Faculdade de Letras da UFG.
3 Doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Goiás (LJi0). Professor e pesquisador da
Faculdade de Letras da UFG.
4 Doutor em Linguística e Retórica pela Universidade de Lion 2, na França. Professor e pesquisador da
Faculdade de Letras da UFG.
5 Confira, à frente, um relato mais d etalhado do projeto como um todo.



Letras/Português e também dos bacharelados do pnmeiro ~,eríodo desenvolvessem uma

pequena pesquisa ao longo do semestre de modo a apresentá-Ia no Seminário. Além disso, os

estudantes participaram ativamente da orga~ização do evento, assumindo um papel central em

diferentes instâncias e protagonizando a ampliação de suas práticas de letramentos.

Neste trabalho, defendemos uma formação crítica do licenciando, que pode ser

traduzi da naquilo que Andrade (2011) chama de formação discursiva do professor, à luz da

teoria da argumentação, que embasa em boa parte a análise dos dados, e do viés dialógico e

discursivo de Bakhtin (2010), que destaca a dimensão social dos gêneros. Também nos
,

alicerçamos na perspectiva dos Letramentos Acadêmicos (STREET, 2010; LEA e STREET,

2015; LILLIS e SCOTT, 2007; KLEIMAN e ASSIS, 2016), pois os estudos desenvolvidos

por esse grupo de pesquisadores concebem as atividades de leitura e escrita como

práticas sociais historicamente situadas e promovem uma visão ideológica dos letramentos

(STREET,2010b).
,

Para alcançar esses objetivos, o trabalho está organizado em três seções. A primeira

seção trata dos pressupostos teóricos que embasam o estudo dos letramentos acadêmicos e a

sua relação com a formação inicial de professores. A segunda seção, de caráter mais narrativo,

descreve as etapas do Projeto de Letramento desenvolvido pelos professores de Leitura e

Produção Textual da Faculdade de Letras da UFG no ano de 2017. A terceira seção analisa

dois títulos de trabalho de pesquisa desenvolvido pelos alunos, demonstrando a formação

crítica e discursiva aqui defendida.

1 Pressupostos teóricos

Ler e escrever são atividades co-dependentes, porém, nem sempre são realizadas

em conjunto, comprometendo o desenvolvimento do trabalho nas aulas de leitura e produção

textual.

Como forma de fundamentar as práticas de linguagem desenvolvidas no projeto

que procuram integrar leitura e escrita, nesta seção, apresentamos algumas perspectivas

teóricas que nos ajudarão nessa tarefa.

Inicialmente, refletimos sobre o conceito de leitura e escrita como atividades

sociais na perspectiva dos letramentos acadêmicos (STREET, 2010). Em seguida, discutimos

sobre uma necessária articulação entre ensino e pesquisa em cursos de formação inicial,

defendendo uma formaçãvdiscursiva de professores (ANDPADE, 2011), ao lado de sua

formação crítica. Posteriormente, tecemos breves considerações sobre a perspectiva
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A pesquisa que se propõe apresentar, integrada ao Pro jrarna Nacional de Pós-
Doutorado (PNPD) e fir.anciada pela CAPES, tem corno objetivo identificar e
analisar aspectos praqmáticos, discursivos, arqurnentativos e culturais
implicados em constn, ções equativas tautológicas do tipo SNi ser SNi,

codificadas em sentenças do tipo mãe é mãe, criança é criança, homem é
homem. A pesquisa é relevante porque busca demonstrar que tais construções
são informativas, sendo sua funcionalidade determinada pela natureza
predicativa do SN. A pesquisa também dá destaque à codificação de
elementos culturais, tais como os níveis de tolerância do falante brasileiro em
relação, por exemplo, à natureza e às atitudes humanas. No que se refere ao
quadro teórico-metodolóqico, a pesquisa assume a perspectiva funcionalista da
linguagem, já que, nessa perspectiva, a língua é concebida como interação que
se realiza no uso e é s.nalisada integradamente quanto ao acionamento dos
níveis sintático, semãntn-o e pragmático, 'tendo em vista a eficácia comunicativa
e o sucesso da interac.áo. No que se refere aos dados, optou-se por não
verificar o fator frequência em corpora de língua falada ou escrita, mas coletá-
Ias de modo aleatório em textos escritos de diferentes gêneros na Internet e em
outros veículos de uso da língua escrita como panfletos, placas, outdoors etc.
Os resultados, ainda parciais, têm revelado que, inseridas num contexto
comunicativo, as construções tautológicas são produtivas e pragmaticamente
relevantes, porque cumprem a função de reforçar estereótipos culturais que
vão se estabelecendo no discurso, argumentativâmente, como verdades
inegáveis e índernonstruveis, à semelhança do que ocorre com os axiomas.
Paralelamente, as variações sintáticas das construções tautológicas (SN no
plural ou no singular, S~I humano, não humano ou abstrato) revelam variações
de sentido e de uso. C';-no se vê, trabalhos dessa natureza contribuem para
verificar o funcionamento dessas construções no discurso como importante
estratégia argumentativ J e como poderoso recurso para a manutenção de
valores culturais. .

Palavras-chave: Constr ações tautológicas. Discurso. A'gumentação. Cultura.



Iln
EM CENA

"PI UI 20') a
tnterface entre gramática e discurso: um estudo das construções equativas

tautológicas no português brasileiro

A pesquisa que se propõ = apresentar, integrada ao Programa Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD) e financiada pela CAPES, tem como objetivo/problemática

descrever e analisar os aspectos gramaticais e discursivos implicados em

construções equativas tau .olóqicas codificadas em sentenças como um homem é

um homem, dinheiro é diineiro, guerra é guerra. A hipótese é a de que essas

construções servem a um» variedade de propósitos, tais como valorar positiva ou

negativamente atitudes, oessoas e objetos, expressar tolerância, reforçar e

perpetuar estereótipos concebidos como verdadeiros. A pes uisa é relevante porque

busca demonstrar que te.s construções são informativas e funcionais, devido,

principalmente, à natureza predicativa do segundo sintagma nominal (SN). No que

se refere ao quadro teórico-metodológico, a pesquisa assume a perspectiva

funcionalista da Iinquapem (NEVES, 1997, 2000, 2006; GIVÓN, 1995;

WIERZBICKA, 1987, 2003), já que, nessa perspectiva, a língua é concebida como

interação que se realiza no uso e é analisada de modo integrado quanto ao

acionamento dos níveis sintático, semântico e pragmático, tendo em vista a eficácia

comunicativa e o sucesse da interação. Dada a dinamicidade da construção, foi

necessário dialogar també n com os estudos da lógica (WITTGENSTEIN, 2002), da

linguística de texto (APO'l HÉLOZ, 2003; KOCH; ELlAS, 2016), da argumentação

(PERELMAN, C.; OLBRéCHTS-TYTECA, 1996) e do discurso (FIORIN, 2005;

BAKTHIN, 1999). Em tem os metodológicos, os dados foram coletados da Internet

em textos escritos de diferentes gêneros e em outros veículos de uso da língua

escrita como panfletos, ~.acas, outdoors etc. Os resultados têm revelado que,

inseridas num contexto co nunicativo, as construções tautc.óqicas são produtivas e

discursivamente relevante C:;, porque cumprem a função de reforçar estereótipos

culturais que vão se er tabelecendo no discurso, argumentativamente, como

verdades inegáveis e iru.ernonstráveis, à semelhança do que ocorre com os

axiomas. Também a varia )i:jdade sintática da construçãc - SNs no singular ou no



plural, verbo no presente ou no passado, presença e ausência de determinante -

implica maior ou menor grau de generalização da construção. Além disso, a pouca

complexidade cognitiva e estrutural da construção torna-é: de fácil acesso à memória

e, nesse sentido, pode ser lembrada e usada com ampla frequência. Trabalhos

dessa natureza contribuem para verificar o funcionamento dessas construções no

texto e no discurso como importante estratégia argumentativa e como poderoso

recurso para a manutenção de valores culturais.

Palavras-chave: Gramática. Discurso. Construções tautológicas. Argumentação.
Cultura.
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o texto do resumo, tanto para comunicação oral como para poster, deverá ser apresentado de acordo
com as seguintes normas de formatação:
Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, justificado.
Deverá ter no mínimo 250 (duzentas e cinquenta) e o máximo de 300 (trezentas) palavras. Pode incluir
referências bibliográficas, no máximo de cinco, apresentadas de acordo com as normas APA.
Independentemente da natureza do texto a ser apresentado, os resumos devem conter objetivos e
enquadramento teórico, e se aplicável, metodológíco.
Resumo:

leosmar Aparecido da Silva (UFG/UFC/CAPES)
Márcia Teixeira Nogueira (UFC)

Esta comunicação tem como objetivo divulgar os resultados parciais de uma pesquisa integrada
. .

ao Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), no Brasil, e financiada pela CAPES

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Trata-se da análise, sob a

perspectiva teórica do Funcionalismo linguístico, de construções tautológicas equativas, como

guerra é guerra, e da reflexão sobre seu tratamento no ensino de língua portuguesa. A

relevância da pesquisa está no fato de que, apesar da aparente redundância dessas construções,

elas têm funcionalidade, dada a sua informatividade implícita e a sua produtividade em textos

orais e escritos de diferentes gêneros. Metodologicamente, emam primeiro momento, são

descritos os aspectos sintáticos, semânticos e pragmático-díscursivos de construções

tautológicas coletadas de sites diversos da Internet. Em um segundo momento, são mostrados os

resultados de um questionário/atividade aplicado a alunos-estagiários da Licenciatura em

Letras-Português da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Universidade Federal do Ceará

(UFC) para verificar-lhes a percepção sobre usos e possibilidades de uma abordagem produtiva

e ref1exiva dessas construções no ensino de língua portuguesa na escola. Os resultados têm

mostrado que aquilo que se coi.hece como "pleonasmo", "repetição" ou "tautologia" ainda é

considerado conteúdo marginal, apesar de sua produtividade na língua falada e na língua escrita

revelar força e central idade em relação a outros usos. Revelam, ainda, que os alunos-estagiários

'conseguem perceber aspectos sintáticos, semânticos, pragmáticos (e ideológicos) envolvidos nas

construções equativas, mas apresentam dúvidas quanto à abordagem delas no ensino de língua.

A realização desse estudo tem contribuído com o avanço das discussões sobre um ensino

produtivo, reflexivo e crítico da gramática da língua portuguesa, tal como propõem os

documentos oficiais.
~-------------------------------------

(até 4): Construções tautolõgicas equativas. Análise linguística. Ensino.
uesa.
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Construções tautológicas equativas: a manifestação da cultura na gramática da língua

Leosmar Aparecido da SILVA (D/UFG/UFC)
Márcia Teixeira Nogueira (D/UFC)

Resumo

Integrada ao Programa Naci nal de Pós-Doutorado (PNPD) e financiada pela CAPES, esta
pesquisa tem como objetivo descrever e analisar os aspectos gramaticais, semânticos e
pragmáticos das construções tautológicas equativas, produtivas em diversas línguas e
codificadas, no português brasileiro, em sentenças como critério é critério, mulher é mulher,
pai é pai. A hipótese é a de que essas construções servem a uma variedade de propósitos, tais
como valorar positiva ou negativamente atitudes, pessoas e objetos, expressar tolerância,
.reforçar e perpetuar estereótipos culturais concebidos como verdadeiros na relação do sujeito
com os ecossistemas físico, mental e social. No que se refere ao quadro teórico-metodológico,
a pesquisa assume a perspectiva funcionalista da linguagem, já que, nessa perspectiva, a
língua é concebida como interação que se realiza no uso e é analisada de modo integrado
quanto ao acionamento dos níveis sintático, semântico e pragmático. Nesse aspecto, há
intersecção com a Ecolinguística, que também concebe a língua(gem) como processo de
interação. Dada a dinarnicidade da construção, foi necessário dialogar também com os estudos
da lógica, da argumentação c do discurso. Os dados foram ccletados de textos escritos da
Internet, tais como artigos deopinião, notícias, músicas, poemas. Os resultados têm revelado
que as construções tautológicas são produtivas e discursivamente relevantes, porque cumprem
a função de reforçar estereótipos culturais que vão se estabelecendo no discurso como
verdades inegáveis e indemonstráveis, à semelhança do que ocorre com os axiomas. Além
disso, a pouca complexidade ognitiva e estrutural da construção torna-a de fácil acesso ao
ecossistema mental e, nesse sentido, pode ser lembrada e usada com ampla frequência.
Trabalhos dessa natureza contribuem para verificar o funcionamento dessas construções no
discurso como poderoso recurso para a manutenção de valores culturais adquiridos nos
processos interativos.

Palavras-chave: Gramática. Discurso. Construções tautológicas. Escossistema.
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CONSTRUÇÕES TAUTOLÓGICAS: TRADIÇÃO GRAMATICl\L,

LÓGICA E ARGUMENTAÇÃO!

TAUTOLOGICAL CONSTRUCTIONS: GRAMMATICAL TRADITION)
LOGIC AND ARGUMENTATION

Leosmar Aparecido da Silva (UFG)
Márcia Teixeira JVogueira(UFC)

RESUMO
Concebida, algumas vezes, como repetição ou redundância desnecessária, a tautologia recebeu
tratamentos distintos na tradição gramatical, na Lógica proposicional e na Retórica. Este artigo
tem o objetivo de discutir a respeito dos tratamentos da tautologia em autores representativos de
cada um desses domínios de estudo da li...flguagem.Por vezes considerada como pleonasmo
vicioso ou reconhecida em seu valor expressivo (BECHi\RA, 2009), a construção tautológica
apresenta valores argume'ltativos na codificação de estereótipos culturais e têm ampla
produtividade em diferentes tipos de discurso. Este estudo coloca, portanto, em destaque a
natureza funcional e dinâmi ;: da língua, inclusive por meio de USIJS, muitas vezes, estigmatizados,
tais como a tautologia.

PALAVRAS-CHAVE: Tautologia. Tradição gramatical. Lógica proposicional. Retórica.

ABSTR.!\CT
Conceived, sometimes as -.mnecessary repetltlon or redunduncy, tau::ology received distinct
treatments in grammatical tiadition, propositional Logic and Rh ~:oric.This article aims to discuss
the rreatment of tautology by researchers of these languige study domains. Sometimes
considered as a vicious pleonasm ar recognized in its expressl 'e value (BECHARA, 2009), me •
tautological construction presents argumentative values in the codification of cultural srereotypes
and they have wide produ c .ivity in different types of discoursc This study therefore highlights
the functional and dynamic nature of language, including through often stigmatized uses such as
tautology.

KEYWORDS: Tautology. í. '~rammaucal tradirion. Propositionallogic. Rhetoric.

INTRODUÇÃO

Houaiss (2001, p. 2.}79) apresenta três rubricas para o verbete tallt%gia: \1.,'1'1 oriundo da
Gramática, outro da Lógica e outro da Retórica. Do ponto de vista da Gramática, a tautologia é
definida como o "uso de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia; redundância,
pleonasmo". Do ponto de vista da Lógica, "a tautologia é uma proposição analítica que
permanece sempre verdade .ra, uma vez que o atributo é uma repetição do sujeito" (HOUAISS,
2001, p. 2679) como em IJ sal é salgado. E, do ponto de vista da Retórica, a tautologia é a
"expressão que repete () me 'imo conceito já emitido, ou que só desenvolve uma ideia citada, sem
aclarar ou aprofundar sua C< .mpreensão." (HO"C"AISS,2001, P: 2679).

Uma temática assirr. tão amplamente vasta e aplicáv-l a três importantes <?amposde
reflexão sobre a linguagen merece um olhar investigativo (..! Linguistica. Este artigo tem o

I Este texto é mn dos produtos f.~f:.idos ~ partir do Estágio de Pós-Doutor.r.;o financiado pela CAPES por meio do
Programa Nacional de Pós-Doutorado (P~PD).



1

ASPECTOS SINTÁTICOS, SEMÂNTICOS E PRAGMÁTICOS DAS
CONSTRUÇÕES TAUTOLÓGICAS EQUATIV AS I

Leosmar Aparecido da Silva (UFGi
Márcia Teixeira Nogueira (uFei

RESUMO:
Este artigo tem o objetivo de descrever e analisar as propriedades sintáticas, semânticas e
pragmáticas das construções tautológicas equativas do tipo uma mulher é uma mulher no
português brasileiro. A partir da tipologia semântica proposta por Wierzbicka (2003), coletamos
de uma grande variedade de sites da Internet dados em que as construções tautológicas ocorrem,
os quais foram analisados à luz da abordagem funcionalista da linguagem. Os resultados
apontam para uma ampla produtividade da construção nos discursos cotidiano, publicitário,
literário, artístico (música e cinema), humorístico, religioso e político. Além disso, os
significados da construção, ao mesmo tempo em que expressam uma generalização sobre
atitudes, eventos, pessoas e coisas, eles se constroem formal e retoricamente como verdades
absolutas, imutáveis e compartilhadas culturalmente, contribuindo, inclusive, para a manutenção
de estereótipos. Trabalhos dessa natureza contribuem para estabelecer interface entre gramática
e discurso e para colocar em destaque o português brasileiro, que tem tido destaque no cenário
internacional.

Palavras-chave: Descrição, Construções tautológicas. Português brasileiro. Aspectos
gramaticais, semânticos e pragmáticos.

ABSTRACT:
This article aims to describe and analyze the syntactic, semantic and pragmatic properties of the
equative tautological constructions, such as a woman is a woman, in Brazilian Portuguese. The
semantic typology proposed by Wierzbicka (2003) help us to collect a wide variety of data from
Internet sites. The data were analyzed from the functionalist perspective approach to language.
The results point to a broad productivity of construction in daily speeches, advertising, literary,
artistic (music and cinema), humorous, religious and political. Moreover, the meanings of
construction express generalization about attitudes, events, people, and things. The tautologies
are constructed formally and rhetorically as absolute, immutable, and culturally shared truths,
and their contribute to the maintenance of stereotypes. Works of this nature contribute to
establish an interface between grammar and discourse and to focus Brazilian Portuguese, which
has been highlighted in the international scenario.
Keywords: Description. Tautological constructions. Brazilian portuguese. Grammatical,
semantic and pragmatic aspects.

Introdução

I Este texto é um dos produtos gerados a partir do Estágio de Pós-Doutorado financiado pela CAPES por
meio do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD).
2 Professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás. Pós-doutorando pela Universidade Federal
do Ceará. leosmarsilva@hotmail.com.
3 Professora e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará. marciatn@gmail.com



As construções tautológicas equativas, tais como um marido é um marido, são

funcionais, dinâmicas, multissignificativas e, devido à sua ampla produtividade nas

línguas naturais, têm sido objeto de interesse de vários linguistas.

Fraser (1988), Wierzbicka (1987, 1988, 2003), Gibbs (1990), Maibauer (2008),

Silva (2014) são alguns dos autores que têm se dedicado ao assunto, em especial,

Wierzbicka (2003), que propõe uma abordagem tipológico-funcional e semântica,

comparando expressões tautológicas em várias línguas. Para a pesquisadora, não existe

um cálculo global das, construções tautológicas, mas os significados obedecem a

restrições próprias de ca~a língua. Defendendo a ideia de que a pragmática permeia a

gramática e que os dois. níveis de análise entrelaçam em incontáveis manifestações
~

linguísticas, Wierzbicka (2003) propõe uma tipologia semântica de tautologias e

também fórmulas para a interpretação semântica de algumas tautologias.

De nossa parte, numa perspectiva funcionalista, que defende a descrição e a

análise da língua em uso e que parte da consideração de que a pragmática atua sobre a

semântica e as duas em conjunto atuam sobre a gramática, objetivamos, neste artigo,
"

descrever e analisar aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos das construções

tautológicas equativas no português brasileiro. Para isso, foram coletados dados de

diferentes sites da internet em que tais construções ocorrem. A tipologia de usos
i

semânticos proposta por Wierzbicka (2003) foi um guia para a busca dos dados.

Dada a dificuldade de se separar os níveis semântico e pragmático, já que,

muitas vezes, falar de um é falar do outro, propomos a divisão do artigo em duas seções

apenas. Na pnmeira seção, discutem-se os aspectos' sintáticos das construções

tautológicas equativas e suas possíveis implicações semânticas. Na segunda seção,

discutem-se os aspectos semânticos e pragmáticos das construções, ao mesmo tempo

em que se apresentam os dados da pesquisa.

1 Configuração sintática das construções tautológicas equativas

As construções tautológicas apresentam uma configuração sintática default, pois

esse padrão é recorrente na ampla maioria dos dados tanto no português brasileiro como

em outras línguas como no inglês (FRASER, 1988; WIERLBICKA, 2003) e no alemão

(MEIBAUER, 2008; ATAYDE, 2010). Dessa configuração sintática default derivam

variações que implicam diferentes nuances de significado.

2



1

Reflexão sobre a funcionalidade de construções tautológicas equativas no ensino de
língua portuguesa

Leosmar Aparecido da Silva (UFG) I

Márcia Teixeira Nogueira (uFei
RESUMO:
Este artigo tem o objetivo de descrever e analisar construções tautológicas equativas, como um
pneu é um pneu, e de refletir sobre a sua possível aplicação ao ensino de língua portuguesa, sob
a perspectiva teórica do Funcionalismo Linguístico. A relevância da pesquisa está no fato de
que, apesar da aparente redundância dessas construções, elas têm funcionalidade, dada a sua
informatividade implícita e a sua produtividade em textos orais e escritos de diferentes gêneros,
Metodologicamente, em um primeiro momento, é descrito o tratamento dado pela tradição
gramatical à repetição. N um segundo momento, são descritos os aspectos sintáticos, semânticos
e pragmático-discursivos de construções tautológicas coletadas de sites diversos da Internet. Em
um terceiro momento, são mostrados os resultados de uma atividade-questionário aplicada a
alunos-estagiários da Licenciatura em Letras/Português das Universidade Federal de Goiás
(UFG) e Universidade Federal do Ceará (UFC) para verificar-lhes a percepção sobre alguns
usos de construções tautológicas e as possibilidades de uma abordagem produtiva e reflexiva
dessas construções no ensino de língua portuguesa nas escola de nível básico. Os resultados
mostraram que os alunos-estagiários conseguem perceber os propósitos comunicativos da
tautologia nos contextos em que elas aparecem, e também a sua funcionalidade e a sua
produtividade. Os dados mostraram que os estagiários perceberam melhor as diferenças
semânticas entre duas tautologias de valores semelhantes, mas ainda hesitam quanto às
diferenças sintáticas e pragmáticas. Além disso, os alunos-estagiários destacaram importantes
aspectos das tautologias para serem ensinados no ensino básico. Pesquisas dessa natureza
contribuem para o avanço das discussões sobre um ensino produtivo, reflexivo e crítico da
gramática da língua portuguesa entre professores em formação inicial para que possam oferecer
ensino de qualidade. ;
Palavras-chave: Construções tautológicas equativas. Análise Iinguística. Ensino. Língua
Portuguesa.

ABSTRACT:
This paper aims to describe and analyze equative tautological constructions, such as a tire is a
tire, and to reflect on its possible application to the teaching of Portuguese language. The
theoretical perspective of this pape ris Linguistics Functionalism. The relevance of the research
lies in the fact that, despite the apparent redundancy ofthese constr-ucts, they have functionality,
because they have implicit informativeness and productivity i I oral and written texts of
different genres. Methodologically, in a first moment, we describe the treatment of the
grammatical tradition to the repetition. In a second moment, we describe the syntactic, semantic
and pragmatic-discursive aspects of tautological constructions collected from various Internet
sites. In a third moment, we show the results of an activity-questionnaire applied to students-
trainees of the Licentiate in Letras/Português of the Universidade Federal de Goiás (UFG) and
Universidade Federal do Ceará (UFC) to verify their perception about some uses of tautologies
and possibilities of a productive and reflexive teaching of this content in classroons of
Portuguese language. The results showed that trainee students understand the communicative
purposes, functionality and productivity of tautological constructions. The results also showed
that the trainees better understood the semantic differences between two tautologies of similar
values, but still have doubt about syntactic and pragmatic differences. Students stressed

I Professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás. Pós-doutorando da Universidade Federal do
Ceará, sob a supervisão da Profa. Ora. Márcia Teixeira Nogueira. .
2 Professora e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará. Supervisora da pesquisa de pós-
doutoramento do Prof. Dr. Leosrnar Aparecido da Silva, intitulada Um estudo funcionalista das
construções equativas no português brasileiro,
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important aspects of the teàching of tautoJogy. This research contributes to the advancement of
discussions about a productive, reflexive and critical teaching of the grammar ofthe Portuguese
language for teachers in initial.formation so that they can offer quality teaching.
Keywords: Equal tautologjcal constructions. Linguistic analysis. Teaching. Portuguese
language.

Introdução

A palavra tautologia, segundo Cunha (2010, p. 625), vem do grego tautologia.

Tautó significa 'o me~mo', e logia significa 'palavra', 'discurso', 'sentido', construindo

um todo significativo que quer dizer "dizer o mesmo". Houaiss (2001) apresenta três.' ..~..
rubricas para o verbete: um oríundo da gramática, outro da lógica e outro da retórica.

"
Do ponto de vista da gramática, a tautologia é o "uso- de palavras diferentes para

expressar uma mesma ~peia; redundância, pleonasmo" (HQUAISS, 2001, p. 2679) ; do

ponto de vista da lógica, "a tautologia é uma proposição analítica que permanece

sempre verdadeira, uma vez que o atributo é uma repetição. do sujeito" (op. cito p. 2679;

WITTGENSTEIN, 2002), como em o sal é salgado e; do, ponto de vista da retórica, a

tautologia é a "expressão que repete o mesmo conceito já emitido, ou que só desenvolve
li O'i

uma ideia citada, sem aclarar ou aprofundar sua compreensão" (op. cito p. 2679).

Uma temática assim tão amplamente vasta e aplicável a três importantes campos

do saber merece um olhar investigativo da linguística, uma vez que a ciência da

linguagem estabelece relações e diálogos com esses três campos do conhecimento. Em

vista disso, este artigo tem o objetivo de descrever e analisar, sob a perspectiva do

funcionalismo linguístico, construções tautológicas, tais f'Jmo café é café, e refletir

sobre sua aplicação ao ensino de língua portuguesa.
, ,

Este estudo se faz necessário também, porque as construções do tipo X é X são

amplamente produtivas nos discursos religioso, político, jornalístico, publicitário; está

disseminado na cultura e é foco de interesse de vários investigadores (WIERZBICKA,

1987; 1988; FRASER,.. 1988; GIBBS, 1990; MEIBAUER, 2008; ATAYDE, 2010;

SILVA, 2014). ;

o artigo está dividido em quatro seções. A primeira é dedicada à descrição do

pleonasmo/tautologia na tradição gramatical. A segunda analisa o uso produtivo de

construções tautológicas equativas que veiculam valor com foco especial para as que

são usadas em veículos midiáticos. A terceira seção trata dos procedimentos

metodológicos da pesquisa. A quarta seção, por fim, analisa e discute os dados

coletados por meio de uma atividade-questionário sobre tautologia e ensino, aplicado a
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CONSTRUÇÕES TAUTOLÓGICAS EQUATIV AS COM NOME PRÓPRIO)

Máreia Teixeira Nogueira (uFei
Leosmar Aparecido da Silva (UFGl

RESUMO:
Este artigo tem o objetivo de analisar construções tatutológicas equativas com nomes
próprios como em o Marcelo é o Marcelo. Adotando uma perspectiva cognitivo-
funcional, incialmente, faz-se uma discussão teórica sobre sobre a natureza sitático-
semântica do nome próprio e sua relação com a referenciação para, em seguida, analisar
dados coletados da internet e/ou de um corpus não sistematizado, em que ocorrem
tautologias com nomes próprios. Os resultados revelaram que enunciar uma tautologia
com nome próprio é, na maior parte dos contextos, colocar em evidência idiossincrasias
valoradas positiva ou nega' ivamente pelo falante. Pesquisas dessa natureza contribuem
para estabelecer relação entre gramática e discurso.
Palavras-chave: tautologia. Nome próprio. Gramática. Discurso.

ABSTRACT:
This article aims to analy ze equitable tatutological constructions with proper names
such as Marcelo is Marcelo. Adopting a cognitive-functional perspective, initially, a
theoretical discussion is made about the semantic-semantic nature of the proper name
and its relation with the re.erence to then analyze data collected from the internet and /
or a non-systematized corpus, in which tautologies with proper names occur. The results
revealed that naming a tautology with a proper name is, in most contexts, to highlight
idiosyncrasies valued positively or negatively by the speaker. Research of this nature
contributes to establish a relátionship between grammar and discourse.

Kcywords: tautology. Own name. Grammar. Speech.

Considerações iniciais

Mesmo no nível referencial, como a identidade de dois referentes localizados em

representações mentais, a princípio distintas, a construção é informativa. (Márcia)

Wierzbicka (2003) afirma que uma sentença coordenada como Samantha é

Samantha e você é você, no inglês, revela não somente a diferença entre as duas

entidades, mas também a singularidade de Samantha, por isso, o uso do nome próprio.

Isso é diferente no japonês, em que a tautologia não se refere a traços singulares de

1 Este texto é um dos produtos gerados a partir do Estágio de Pós-Doutorado financiado pela CAPES por
meio do Programa Nacional de l-ós-Doutorado (PNPD). '
2 Professora e pesquisadora da t.;:dversidade Federal do Ceará. marciatn@gmail.com
3 Professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás. Pós-doutorando pela Universidade Federal
do Ceará. leosmarsilva@hotmail.com.Professora e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará.
marciatn@gmail.com



pessoas ou situações, mas destaca que as pessoas não são as mesmas e que pessoas

diferentes podem fazer coisas diferentes.

Vejamos o dado (1):

(1) O Marcelo é o Marcelo.

2 Análise de alguns dados

Suponhamos que, ao enunciar (1), o falante faça referência a Marcelo no seu

papel social de 'pai', que se destaca entre os demais pelo me-Io, ao mesmo tempo duro e

afetuoso, de atuar como genitor. Por meio do uso do artigo L'efinido e do nome próprio

em (1), o falante codifica um referente nominal identificávc: e acessível para o ouvinte,

conforme afirma Givón (2001). A definitude caracteriza-se, então, por ser

produndamente atada à pragmática e, por meio desse mecanismo de referenciação, o

falante pretende acessar compartilhadamente uma representação mental pré-existente na

mente do ouvinte (GIVÓN, 2001). O enunciado O Marcelc é o Marcelo implica dizer

que há um ser no mundo conhecido do interlocutor que, por seus méritos como pai, é

suficientemente definível por si só. Não há outros predicativos senão ele próprio. É um

ser tão singular que ele ~:,:'predica pela definição dele mesmo

Segue um dado retirado da revista Carta Capital do dia 03 de outubro de 2017,

em que o jornalista rep-oduz a fala do ex-presidente Vila, na qual ele usa uma

tautologia na forma negativa:

(2) O ex-presidente Luiz lnácio Lula da Silva disse nesta terça-feira 3. em evento no
Rio de Janeiro, que seu nome hoje representa uma "ideia" e que voltará a ser
presidente da República.
"0 Lula não é o Lula. O Lula é uma ideia. O Lula é um i ideia assumida por milhões
de pessoas. E eles não sabem que o Lula já renasce',' em milhões de mulheres e
homens ", afirmou o petista em palanque montado eJ11frente à sede da Petrobras
durante protesto contra a privatização de estatais, orgai :izado por centrais sindicais.
{Carta Capital, 03 de outubro de 2017. Disponível em: <https:l/www.canacap.ital.com.hr/politica/u-Iula-nao-e-o-Iula-0-
lula-e-uma-ideia-diz-lula-no-rio>. Acesso: 27 fev 2018. Grifo meu)

Em (12), ao negar que o O Lula não é o Lula, o enunciador, falando de SI

mesmo, contrapõe a representação social que se criou em torno de seu nome com a sua

"pessoa física". O ex-presidente explica, na sequência de seu discurso, o significado da

sentença por ele usada, de tal modo que a tautologia de (12) ",ode ser parafraseada como

"o Lula abstrato, construído socialmente no ideário do povo. não é o Lula concreto, real,

manifestado corporalmente", ou mais formalmente, "O Luíal i ideia não é o Lulal z concreto.



37

LINGUAGEM EM FOCO
Revista do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UECE
V. 10, N. 2, ano 2018  

AS CONTRIBUIÇÕES DA METÁFORA PARA A 
CONSTRUÇÃO DA AUTORIA EM PRODUÇÕES 
TEXTUAIS

1Leosmar Aparecido da Silva* 

2Guitemberg Marques Santos** 

RESUMO

Os estudos sobre autoria concordam com a ideia de que, diferentemente do sujeito disperso, afetado 
por ideologias, o sujeito autor, utilizando a metáfora como recurso, organiza a dispersão que se instaura 
na língua, está inserido na cultura e assume uma posição na sociedade em relação ao que ele diz e em 
relação ao como ele diz. Em vista disso, este texto tem o objetivo de analisar a presença da metáfora 
em produções textuais de alunos do Ensino Médio como um dos meios da manifestação de indícios 
de autoria, que possibilita ao aluno autor assumir uma posição no espaço social. Foram coletadas 30 
produções textuais de alunos da terceira série do Ensino Médio e analisada a presença de metáforas. 
Os dados revelaram que os alunos de Ensino Médio fazem uso tanto de metáforas automatizadas pelo 
pensamento, inseridas na cultura e rotinizadas pelo uso, quanto de metáforas metacognitivamente 
monitoradas no momento da produção do texto. Trabalhos dessa natureza contribuem para se colocar 
em foco os modos de manifestação da autoria.
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ABSTRACT

The studies on authorship agree with the idea that, unlike the dispersed and affected by ideologies 
subject, the subject-author, using the metaphor as a resource, organizes the dispersion that is 
established in the language, is inserted in the culture and assumes a position in society in relation to 
how he says and in relation to what he says. So, this text aims to analyze the presence of the metaphor 
in textual productions of high school students as one of the means of the manifestation of signs of 
authorship, which enables the student author to take a position in the social space. We collected 30 
textual productions of third grade students and we analyzed the presence of metaphors. The data 
revealed that high school students use both metaphors automated by thought, inserted in culture and 
routinized by use, as well as metaphors metacognitively monitored at the time of textual production. 
Works of this nature contribute to focus the modes of manifestation of authorship.
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INTRODUÇÃO

Embora haja várias pesquisas sobre o tratamento da produção escrita no ensino básico, ainda 
se percebe, nos dias atuais, o ensino de redação escolar com a finalidade de se testar no aluno suas 
habilidades gramaticais. A tão criticada proposta de redação que versa sobre “minhas férias”, feita 
apenas para “ocupar o tempo da aula” ou para “relacionar o retorno das aulas com o período de 
tempo em que os alunos se fizeram ausentes do espaço escolar”, não está completamente banida 
das aulas de língua portuguesa.

Segundo Ilari (1997, p. 71), existe uma “pedagogia da expressão escrita como um meio para 
superar a incorreção gramatical das redações escolares”. O autor, apoiado em pesquisas sobre 
produção de texto na escola, conduz o leitor a algumas reflexões: a escola vem cumprindo o seu 
papel quanto ao desenvolvimento da expressão escrita? Alunos expostos à prática escolar durante 
muitos anos são, por isso mesmo, mais capazes de expressar-se sobre um tema dado?

Considerando-se que a noção de autoria pode ser entendida como a competência do aluno 
em mobilizar recursos linguísticos e textuais para agenciar diferentes vozes, textos e discursos, de 
maneira original e refletida (POSSENTI, 2002, 2013; FLORES, 2008; TFOUNI, 2001; FARACO, 
2014), acrescentaríamos às indagações de Ilari (1997): as produções textuais de alunos do Ensino 
Médio manifestam indícios de autoria? Se há esses indícios de autoria, que estratégias estão sendo 
usadas pelos alunos para fazer uso dela? O uso da metáfora é uma dessas estratégias?

Partindo dessas perguntas, este artigo tem o propósito de fazer reflexões teóricas sobre a 
categoria autoria e verificar empiricamente como a metáfora conceptual é utilizada pelos alunos 
em suas produções com vistas a criar efeitos autorais de sentido.

A escolha temática se deve ao fato de que a noção de autoria ainda é pouco conhecida entre 
professores de língua portuguesa do Ensino Básico, apesar de ela contribuir para a constituição 
do sujeito leitor/autor e o ajudar a transformar sua relação com a linguagem e, consequentemente, 
a atuar socialmente de modo autônomo. A metáfora, por seu turno, possivelmente constitui uma 
estratégia para a manifestação da autoria. É o veículo por meio do qual o sujeito autor atua sobre 
o interlocutor com o objetivo de alterar-lhe o ponto de vista.

A hipótese básica é a de que as produções textuais dos alunos do Ensino Médio apresentam 
sim indícios de autoria, principalmente, quando se considera o interdiscurso e como um dos modos 
de manifestação desses indícios e quando se faz uso da metáfora de modo automatizado ou não. 

Neste texto, partilhamos de uma concepção de língua que a vê como forma ou processo de 
interação e que promove, segundo Koch e Elias (2011), a ativação do conhecimento e a mobilização 
de várias estratégias por parte do produtor. A escrita, nesse sentido, não é vista apenas como a 
apropriação das regras da língua e tão pouco é vista como apropriação do pensamento e das intenções 
do escritor. A escrita, nessa perspectiva, leva em consideração os objetivos de quem faz uso da língua 
para atingir o seu intento, sem ignorar que o leitor, com seus conhecimentos, é parte constitutiva 
desse processo. Para se fazer uso de determinada metáfora, por exemplo, o aluno, refletidamente 
ou não, leva em consideração as informações pragmáticas que o seu interlocutor/leitor possui para, 
assim, poder atuar sobre essas informações.
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Assumimos uma concepção de linguagem que considera que a interação contribui para que 
também a avaliação do texto do aluno seja dialógica, aponte aspectos relacionados à seleção dos 
argumentos, à criação ou não de efeitos de sentido, às estratégias discursivas utilizadas ou possíveis 
de serem utilizadas para o interlocutor específico, à manifestação sutil ou não do ponto de vista do 
aluno no texto, contrapondo-se a outros pontos de vista. Essa concepção, consideramos, ajuda o 
aluno a desenvolver indícios de autoria em seu texto, porque, desde o momento da leitura, atentar-
se-ia para o como dizer num texto o seu ponto de vista, e também para o que dizer (GERALDI, 
1997; DA MATA, 2016). É uma perspectiva que vê o texto do ponto de vista do discurso e não 
somente da gramática e da textualidade.

 O artigo está organizado em três seções. Na primeira, tratamos do conceito de autoria 
relacionado ao da metáfora conceptual. Na segunda, descrevemos os procedimentos metodológicos 
da pesquisa. Na terceira, analisamos e discutimos os dados da pesquisa.

1 AUTORIA E SUA RELAÇÃO COM A METÁFORA

Autorar, segundo Faraco e Negri (1998, p. 169), numa perspectiva bakhitiniana, “é orientar-
se na atmosfera heteroglótica; é assumir uma posição estratégica no contexto da circulação das 
vozes sociais; é explorar o potencial da tensão criativa da heteroglossia1 dialógica”. O conceito de 
Faraco e Negri (1998) para autoria coloca em destaque a assumência pelo autor de uma posição 
estratégica na circulação das vozes sociais. Isso significa que a autoria se relaciona com ponto 
de vista que, por sua vez, se relaciona com a noção de subjetividade. 

A produção textual é um dos meios possíveis para o aluno expressar pontos de vista e exercitar 
a subjetividade, assumindo-se como sujeito que pensa e que age sobre o mundo. Tfouni (1995, p. 
74), baseando-se em Lacan e em Pecheux e pesquisando a noção de autoria em produções textuais, 
corrobora essa ideia ao considerar que a produção linguística escolar constitui espaço privilegiado 
para a manifestação da subjetividade, entendida como “um lugar que o sujeito do discurso pode 
ocupar para falar de si próprio, de suas experiências, conhecimentos de mundo, sentimentos [...]”.

Ancorada no conceito de dispersão da Análise do Discurso, Tfouni (1995, 2001) considera 
que o produtor de um texto com autoria consegue ocupar uma posição discursiva a partir da qual 
controla os movimentos de deriva e de dispersão. O controle de deriva pode ser entendido como 
a utilização de mecanismos cognitivos que permitem ao sujeito autor ter controle reflexivo de 
desvios, de ambiguidades, de polissemias, de formações metafóricas. Um aluno que consegue, 
por exemplo, criar uma ambuiguidade proposital num texto, de tal modo que sinaliza para o seu 
leitor os caminhos para interpretar o enunciado multissignificativo, controla a deriva. O controle 
da dispersão, similarmente, pode ser entendido como as estratégias utilizadas para se esquivar da 
equivocidade da língua. A fim de conseguir esse controle, o aluno procura construir um texto com 
introdução, desenvolvimento e conclusão, proporcionando ao leitor a ilusão de que a sua produção é 

1  Heteroglossia e atmosfera heteroglótica devem ser entendidas aqui como a diversidade de vozes sociais 
resultantes de diferentes grupos como profissão, gêneros discursivos, tendências particulares e personalidades individuais.
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linear, coerente, coesa. Os modos de referenciação, por exemplo, num texto, podem ser entendidos 
como controle da dispersão, porque tem o propósito de eliminar equivocidades. Unindo as noções 
de dispersão e de deriva (nessa ordem), Tfouni (2001, p. 82) afirma:

mesmo conseguindo conter a dispersão, através dos “shifters” e outros recursos 
(que são da ordem do sistema), o autor não consegue controlar o equívoco, e, 
consequentemente, a deriva sempre se instala. A questão é que, se para o sujeito-
enunciador a deriva é um processo inconsciente, produto das duas ilusões ou 
esquecimentos descritos por Pêcheux, para o sujeito-autor a deriva é ponto de 
apoio, seja para criar manobras retóricas a fim de evitá-la, como ocorre no texto 
científico (que pode ser oral, como uma aula, ou escrito, como uma tese), seja para 
escancará-la como recurso de denegação da equivocidade da língua.

Carvalho e Freitas (2015), também pesquisando a autoria em produções textuais, afirmam 
que o sujeito discursivo, imbuído da dispersão própria da língua, afetado por diferentes ideologias, 
diversas histórias e diferentes formações discursivas, para se tornar autor, necessita organizar toda 
essa dispersão. Para isso, é necessário “disciplina, organização, unidade”, tal como propõe Orlandi 
(2012, p. 73). Em vista disso, segundo Orlandi (2012), esse sujeito autor: 1) se insere na cultura; 
2) assume uma posição na sociedade; 3) assume o que diz e como diz; 4) realiza algo diante de um 
contexto sócio-histórico-ideológico. 

Orlandi (2012, p. 13), baseada em Foucault, assim define, então, autoria/autor:

a função-autor se instaura na medida em que o produtor da linguagem assume 
a “origem” daquilo que se diz/escreve e estabelece subjetiva e ilusoriamente a 
unidade, coerência, não contradição e fim de um texto. Em outras palavras, o 
“autor”, para esta abordagem teórica, não poderia ser entendido como um indivíduo 
que escreve um texto, mas uma posição (lugar social) em que se coloca (ou é 
colocado?) o sujeito do discurso (ORLANDI, 2012, p. 13).

Para entender melhor a noção de autoria, Carvalho e Freitas (2015, p. 213) apresentam algumas 
características da noção de autoria/autor, com base nos estudos que realizaram: 1) a necessidade 
de unidade, organização e coerência; 2) a assunção de uma posição-sujeito (FOUCAULT, 1969); 
3) a capacidade de reformular elementos de sua realidade; 4) a habilidade de dar voz a outros 
enunciadores incorporando-os a seu discurso; 5) a habilidade de promover uma rede de relações 
associativas: paráfrases, comentários, alusões etc.

 Sobre a quinta característica, Carvalho e Freitas (2015, p. 213), baseadas em Caliu (1998), 
consideram que o sujeito autor, ao escrever um texto, 

realiza uma série de associações, dando-lhes sentido, escrevendo, tecendo 
comentários e mesmo rasuras que o validam, conferindo-lhe uma característica 
literária que demonstra sua singularidade.

Por fim, para Flores (2008, p. 256), “a palavra autoria seria uma espécie de síntese na qual 
estariam contidos, simultaneamente, no tempo da enunciação, autor, leitor e texto.” Esses três 
elementos, contidos na enunciação, constituem uma complexa relação entre o enunciador, o ouvinte 
e o conteúdo enunciado.
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Numa visão bakhtiniana (BAKHTIN, 2000), conforme Santos (2009, p. 4), a autoria consiste 
em o autor assinar “textos que se inserem em gêneros discursivos específicos, conforme a esfera 
social na qual quer ser ouvido/respondido, para isso, se filia a gêneros com temáticas, estilos e 
formas composicionais também específicos.” O produtor de textos autorais usa da liberdade que o 
domínio e o gênero discursivos lhe permitem para selecionar os dizeres e a gramática apropriados 
com o que propõe dizer.

E como a metáfora conceptual se relaciona com a noção de autoria? A partir de Lakoff e 
Johnson (1980 [2002]), a metáfora é concebida como um dos mais importantes instrumentos de 
cognição da realidade. Ela atua não só no pensamento, mas também na linguagem e na ação. O seu 
poder agentivo se manifesta em sua atuação como recurso persuasivo, retórico, capaz de manifestar 
o ponto de vista do enunciador e ajudar a alterar o ponto de vista do enunciatário, porque evoca 
imagens mentais partilhadas socialmente e conceitos construídos na base da cultura em que os 
atores envolvidos na interação estão inseridos. 

Devido a esse poder persuasivo da metáfora é que ela pode se relacionar com a noção de autoria, 
porque funciona como um recurso para o sujeito autor revelar a sua identidade, a sua autonomia, o 
seu modo de pensar e, concomitantemente, atuar sobre o ponto de vista do outro.

Para Lakoff e Johnson (2002), a metáfora é um instrumento para se tentar compreender 
parcialmente o que não pode ser compreendido em sua totalidade: os sentimentos, as experiências 
estéticas, as práticas morais e a consciência espiritual. Afirmam ainda que “algumas de nossas 
categorias emergem diretamente de nossa experiência, devido à forma de nossos corpos e à natureza 
de nossas interações com as outras pessoas e com nosso ambiente físico e social.” (LAKOFF; 
JOHNSON, 2002, p. 265). Assim, se a metáfora, por meio da integração de domínios diferentes, 
contribui para compreender entidades que a priori não possuem uma imagem mental para 
representá-las, ela pode ser usada como recurso imagético, criativo e autoral em uma produção 
escolar, tanto em sua manifestação automatizada pelo uso quanto em sua manifestação monitorada 
pelo pensamento para a função específica de argumentar em um texto.

Vinculada à formação cultural do homem, à sua constituição biofísica em contato com o 
mundo ao seu redor, a metáfora é um meio de se conceptualizar as coisas do mundo. Para Lakoff 
e Johnson ([1980] 2002), o estudo da metáfora une razão e imaginação. Para os autores, a razão 
envolve, no mínimo, categorização, implicação, inferência. A imaginação, por seu turno, implica 
ver um tipo de coisa em termos de outro tipo de coisa, via projeção. Sendo assim, a metáfora se 
define como uma racionalidade imaginativa, uma vez que o pensamento cotidiano é imaginativo 
e os raciocínios diários envolvem implicações e inferências.

 A possibilidade de se unir, numa única expressão linguística, elementos ligados à racionalidade 
(tal como a observação da semelhança entre propriedades específicas de dois domínios conceptuais 
diferentes) e à imaginação (tal como a mesclagem entre esses dois domínios) é um exercício cognitivo 
criativo compatível com as definições que se apresentou para autoria nesta seção. Trabalhando com 
a noção de similaridade, a metáfora opera no processo de substituição de um elemento linguístico 
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por outro. Lidando com escolhas paradigmáticas, o aluno exercita a sua competência linguística 
e textual na construção da metáfora e, em geral, o resultado desse exercício é a manifestação de 
indícios de autoria em suas produções textuais.

Feitas essas considerações sobre autoria e metáfora, passamos a descrever, na próxima seção, 
os procedimentos metodológicos da pesquisa.

2 METODOLOGIA

Partilhamos, como já dissemos, com Koch e Elias (2011), a concepção de escrita como 
interação, uma vez que entendemos que a produção de texto tem uma função social e que, por 
isso, deve levar em conta o dialogismo, implícito ou não, entre aquele que escreve, de um lado, e 
aquele que lê, de outro. Para que a produção de texto tenha essa função social, é necessário que ela 
apresente marcas que manifestem a subjetividade e o repertório de recursos expressivos do aluno 
autor. Nesse sentido, o primeiro passo que antecedeu à pesquisa foi a elaboração de uma proposta 
de produção textual negociada com os alunos. 

Eles sugeriram temas de seu interesse e, com base naquela que foi mais bem discutida, 
elaboramos uma proposta. A escolha recaiu sobre o gênero artigo de opinião, porque tal gênero 
possibilitaria a materialização linguística da atuação, do posicionamento social do autor. Deixar para 
os alunos escolherem o tema que gostariam de desenvolver no texto foi uma forma de democratizar 
as escolhas e minimizar a interdição dos dizeres. Além disso, possibilitaria maior envolvimento com 
a própria produção. O tema escolhido foi: Leitura no Brasil: há falta de incentivo ou a realidade 
sociotecnológica é favorável? Três textos motivadores foram inseridos na proposta para que os 
alunos pudessem ter ideias para escrever, ter discursos com os quais pudessem contrapor suas visões 
críticas e ter referenciais com os quais pudessem estabelecer intertexto, além de interagir com os 
conhecimentos adquiridos ao longo de suas vidas escolares,

Em seguida, essa proposta de produção textual foi aplicada para uma sala de aula de terceira 
série do Ensino Médio com 30 alunos. Os alunos, que, no momento da coleta de dados, tinham idade 
entre 16 e 18 anos, produziram as redações em aproximadamente 100 minutos de aula. Depois de 
recolhidos os textos, com a devida autorização dos alunos maiores de idade e dos pais dos menores, 
as produções foram analisadas, considerando-se aspectos gerais observados no texto e a presença 
da metáfora como recurso linguístico-cognitivo, em que a autoria poderia se revelar.

O professor da turma, no decorrer das aulas, orientou os alunos no sentido de perceberem, na 
leitura dos textos motivadores, as estratégias argumentativas, discursivas e linguísticas utilizadas 
pelos autores para produzirem efeitos de sentido. Falou ainda sobre a necessidade de se perceberem 
essas estratégias na leitura para que, na escrita, eles pudessem utilizá-las produtivamente. 

Antes de coletar o corpus, o professor-pesquisador não desenvolveu nenhuma aula específica 
sobre o tema “autoria”, porque o interesse era verificar in natura o modo como os alunos produziriam 
seus textos. 

 A seguir, dedicamo-nos à análise e à discussão dos dados.
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

 O corpus desta pesquisa é constituído de 30 textos, produzidos por alunos da 3ª série do 
Ensino Médio. O tema escolhido, como já mencionado, foi: Leitura no Brasil: há falta de incentivo 
ou a realidade sociotecnológica é favorável?

Apresentamos uma proposta de redação, na qual constavam três textos motivadores: um que 
abordava a contribuição da tecnologia para o aumento do gosto pela literatura entre adolescentes 
brasileiros; outro que abordava uma pesquisa da Fecomércio do Rio de Janeiro, mostrando que 
70% dos brasileiros leem pouco; e uma charge que criticava os dados do PISA de que há falta de 
leitura no Brasil. 

A maioria das produções textuais dos alunos fez referência ou ao texto 1 ou ao texto 2 
da proposta. O texto 3, a charge, não foi abordado em nenhuma das produções, nem mesmo 
interdiscursivamente. Acreditamos que o texto 3 não tenha sido abordado nas produções textuais, 
porque é um gênero diferente dos textos anteriores. 

Em geral, os alunos conseguiram desenvolver o tema com clareza e selecionaram argumentos 
para defender o ponto de vista desejado. Como na defesa de seu ponto de vista, os alunos selecionaram 
argumentos de seu repertório pessoal, relativo a suas experiências como leitor, essa ação pode ser 
entendida como uma marca de autoria.

 Considerando-se que o tema mais geral da proposta de redação girava sobre o termo 
“leitura”, os alunos sentiram a necessidade de defini-la. Para a definição, utilizaram-se, explícita 
ou implicitamente, de construções com palavras de domínio mais concreto.  No todo da definição, 
contudo, observa-se uma construção metafórica. Assim, “leitura” foi assim conceptualizada:

(1) O governo deixa portas de livre acesso para a população fazer uso dos livros. 
(Redação 13, AP, 17 anos).

(2) Por não haver públicos para degustar a leitura.  (Redação 13, AP, 17 anos).

(3) Ademais podemos ressaltar que, durante séculos passados, a leitura era a chave 
que determinava o “status” ou seja, pessoa com grande conhecimento de mundo 
e de leitura. (Redação 30, VA, 16 anos)

(4) Então é só aproveitar e viajar nas milhares de histórias que a internet nos traz. 
(Redação 5, AL, 17 anos).

Em (1), está implicada a metáfora leitura é um bem [um tesouro] guardado e que é preciso 
“abrir as portas” para que se faça uso do tesouro. Em (2), a leitura é relacionada aos sentidos, 
principalmente, ao paladar. Há uma conceptualização de gosto e de prazer sensorial implicados na 
metáfora subjacente leitura é alimento degustável. Em (3), a leitura é concebida explicitamente 
como ‘chave’, ou seja, como meio para se alcançar conhecimento/status. Em (4), por fim, a metáfora 
leitura é viagem, amplamente utilizada no cotidiano, ganhou destaque na produção. Em todas essas 
conceptualizações, há um posicionamento positivo para a leitura, muito embora os alunos discutam 
nas redações que esse “tesouro”, “esse alimento degustável”, “essa chave de acesso”, “esse viagem 
prazerosa” não tem sido apreciado/a pelos adolescentes e jovens no Brasil, porque eles não leem.
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Foi frequente também nas produções textuais o termo “conhecimento”, normalmente associado 
ao conceito de leitura, indicando que a leitura traz conhecimento, a leitura proporciona a busca 
do conhecimento, com a leitura se vem a conhecer o desconhecido, a ter conhecimento, por meio 
da leitura se adquire conhecimento. Os usos de verbos de movimento (trazer, buscar, vir) e verbos 
estativos de posse (ter, adquirir) ligam-se ao esquema imagético de trajetória e meta2, dada a natureza 
dos verbos utilizados, ou seja, a leitura é uma viagem que implica uma trajetória na qual se busca 
e se adquire o conhecimento.

Nas produções, ora os alunos revelavam monitoramento estético da metáfora produzida ora 
fizeram uso automatizado de metáforas cotidianas. Em ambos os casos, houve controle da deriva 
(TFOUNI, 2001), o que constitui indício de autoria. A seguir, apresentamos alguns dados das 
produções em que metáforas aparecem: 

(5) Estas, as redes sociais, são as principais desmotivadoras e “sanguessugas” de 
tempo das pessoas. (Redação 1, GC, 18 anos).

(6) Além disso existe o Playstore, o “pai” dos aplicativos, onde são encontrados 
qualquer programa, em que sua página inicial destaca-se a quantidade de livros 
disponíveis a custo-benefícios para serem instalados. (Redação 8, MF, 17 anos).

(7) Falta no jovem um “empurrão”, ainda quando criança, á leitura, o incentivo 
e o exemplo dos pais é indispensável; tendo-se como exemplo a Inglaterra que, 
ainda pequenos, os pais leem e os incentivam a leitura. (Redação 23, MV, 17 anos).

(8) As bibliotecas digitais que os governos criam que estrão sendo desativadas até 
o fim deste ano (2016) por não haver públicos para degustar a leitura. (Redação 
13, AP, 16 anos).

(9) fazer campanhas issentivando o hábito e despertando o gozo que a leitura 
proporciona. (Redação 16, GD, 16 anos).

 (10) O gosto pela leitura é plantar uma semente com a certeza de que dará bons 
frutos. (Redação 7, DC, 18 anos).

Em (5), (6) e (7), o uso das aspas nas metáforas sanguessugas, pai dos aplicativos e empurrão, 
para se referir, respectivamente, às redes sociais, ao Playstore e ao incentivo à leitura revela uma 
estratégia metacognitiva no uso da metáfora, em que o enunciador pensa sobre seus modos de 
pensamento e cria uma metáfora com objetivo argumentativo. Mesmo que essas metáforas tenham 
sido usadas em outras circunstâncias por outros usuários da língua e mesmo que os alunos tenham 
se apropriado desse dizer, houve uma reprodução criativa delas no texto, de tal modo que sinalizam 
para o leitor, por meio das aspas, uma interpretação metafórica para o que estão dizendo. Além 
disso, nos três usos, a metáfora expressa o ponto de vista dos enunciadores, porque os sintagmas 
nominais utilizados, ao mesmo tempo em que atuam na identificação do referente, categorizam e 
rotulam entidades do mundo. São objetos de discurso usados para manifestar pontos de vista e para 
argumentar em favor deles.

2 Johnson (1987), no âmbito da linguística cognitiva, propõe a existência de esquemas imagéticos tais como 
equilíbrio, contêiner, origem, trajetória, meta, bloqueio e outros, que atuariam na produção de metáforas. Os 
esquemas imagéticos são, segundo o autor, procedimentos de imaginação acionados para produzir imagens e ordenar 
representações. Por um lado, são abstratos e intelectuais, por outro, são uma estrutura de sensação. 
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Em (8) e (9), o não uso das aspas em degustar e o gozo, metáforas que concebem a leitura, 
respectivamente, como prazer gustativo e sexual (leitura é degustação; leitura é gozo), indica que 
o produtor do texto utilizou metáforas um pouco mais rotinizadas3 pelo uso e que, aos poucos, 
foram se especializando de modo compartilhado para definir leitura e a concebê-la assim em nossa 
cultura, ao menos idealmente. 

Em (10), enfim, há o uso monitorado, e não automatizado, da metáfora ‘gostar de leitura 
é plantar uma semente para colher frutos’. Nesse dado, há uma expansão da metáfora, visto que 
elementos do frame de planta − semente, colheita, fruto − estão todos a serviço da produção 
metafórica e devem ser interpretados não literalmente.  

Como se percebe nos dados de (5) a (10), em maior ou em menor grau, as metáforas partiram 
de percepções de discursos ulteriores à produção do texto, mas, dialogicamente, os alunos se 
apropriaram de vozes e de dizeres e usaram-nos no texto com propriedade para produzirem sentido, 
de maneira original, dado que a enunciação se faz única. É nesse sentido que consideramos autoral 
o uso das metáforas aqui analisadas. Bakhtin (2000, p. 312-313) corrobora essa consideração, 
porque, segundo ele,

as palavras da língua não são de ninguém, porém, ao mesmo tempo, só as 
ouvimos em forma de enunciados individuais, só as lemos em obras individuais, 
e elas possuem uma expressividade que deixou de ser apenas típica e tornou-se 
também individualizada (segundo o gênero a que pertente), em função do contexto 
individual, irreproduzível, do enunciado. (BAKHTIN, 2000, p. 312-313).

Metáforas primárias, entendidas como “mapeamentos originados por relações entre dimensões 
distintas de experiências corpóreas recorrentes e co-ocorrentes” (GRADY, 1997 apud SIQUEIRA; 
LAMPRECHT, 2007, p. 251), também ocorreram nos textos dos alunos. É o caso de mais é para 
cima e menos é para baixo, observáveis nos dados a seguir:

(11) As taxas de impostos sobre livros são as mais altas, o que eleva o preço do 
produto. (Redação 3, HG, 18 anos).

(12) No censo feito pelo IBGE no ano de 2010, 91% da população brasileira estão 
alfabetizados, ou em processo e alfabetização, ou seja, 9%, ou “apenas” 18 milhões 
de brasileiros ainda são analfabetos, ou não frequentam escola, entretanto, em uma 
pesquisa realizada pelo IBGE, no ano passado, esse percentual caiu para 8,3%, 
ou seja, ocorreu uma alfabetização de mais de 5 milhões de brasileiros. (Redação 
8, MF, 17 anos)

 Há, nesses dados, uma reprodução automática de metáforas que são usadas cotidianamente 
nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, nas conversas informais, mas que são usadas com 
propriedade no texto para se construir um argumento sobre o tema leitura. 

3  Segundo Bybee (2015), a rotinização corresponde à frequência de uso de determinada construção. Essa 
frequência contribui para que processos de mudança, normalmente via abstratização metafórica, atuem sobre o elemento 
linguístico.
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Para além do uso de metáforas, encontramos desafios. Em alguns textos, houve a tentativa 
dos alunos de criarem efeitos de sentido, sem, contudo, oferecerem ao leitor as pistas necessárias 
para que ele chegasse ao sentido pretendido. No campo do léxico, em alguns textos, os alunos 
utilizaram palavras cuja morfologia não é comum no cotidiano ou não há relação sintagmática 
com a palavra que vem antes ou com a palavra que vem depois. Os alunos tentaram criar o efeito 
de uma produção inovadora e autoral, em termos lexicais e, com isso, acabaram incorrendo em 
impropriedade vocabular. É o que ocorre nos dados a seguir:

(13) O escritor por sua vez interpela por uma linguagem empregada na projenitude, 
para persuadir seu público-alvo. (Redação 10, RF, 17 anos).

(14) Na real constitualidade, a questão linguística é vivenciada apenas por meios 
tecnológicos, onde as mesmas não são mais feitas por via de livros. (Redação 16, 
GD, 16 anos).

Em (13), o verbo “interpelar” não estabelece combinação sintática e semântica efetiva com as 
palavras vizinhas. Além disso, a palavra “projenitude” não tem um sentido claro no texto. Embora o 
autor tenha querido produzir um discurso diferente, acabou por conferir ao seu texto pouca clareza, 
devido à inadequação vocabular. O mesmo fato ocorre em (14), já que a palavra “constitualidade” 
não tem sentido algum ou, se o aluno pretendia expressar algum sentido específico, ele não ofereceu 
ao leitor as pistas necessárias para que ele interpretasse adequadamente a palavra. Perguntado sobre 
o significado de “constitualidade”, o aluno respondeu “constituição de realidade”, mas esse sentido 
não fica claro para o leitor. Veja-se que o aluno tentou elaborar um neologismo, mas não conseguiu 
sucesso comunicativo. 

Uma reflexão discursiva sobre a inadequação vocabular descrita no parágrafo anterior remete-
nos a Authier-Revuz (1998) que mostra que toda nomeação, todo dizer implica uma falta, porque 
são falhos linguagem e sujeito. O sujeito produtor do texto inicia um exercício de escolha da melhor 
palavra para expressar os sentidos que deseja. Essa escolha, contudo, nem sempre é precisa em 
relação ao sentido pretendido. Isso se deve, em parte, pelo contrato estabelecido entre o aluno e o 
avaliador de se usar a norma padrão, que restringe as possibilidades vocabulares para essa escolha 
de registro, além da coerção exercida pelo gênero discursivo. Também existe a crença de que, por ser 
um texto escrito formal, é preciso “sofisticá-lo” com palavras eruditas, pouco comuns no cotidiano 
ou mesmo inexistentes para conferir “boa impressão”.

Essa ideia de tornar o texto “bonito” para causar boa impressão não está longe do uso monitorado 
ou metacognitivo da metáfora. Predomina entre os estudantes a concepção de que a metáfora é 
um ornamento linguístico, uma figura de linguagem capaz de contribuir para a argumentação do 
texto, porque é isso que, em geral, eles estudam sobre a metáfora. Apesar de ainda não terem em 
mente a ideia de que a metáfora é também, e fundamentalmente, um mecanismo cognitivo que 
está intrinsecamente atado ao cotidiano, eles fazem uso tanto de metáforas não cognitivamente 
monitoradas − as da vida cotidiana − como de metáforas cognitivamente monitoradas, tal como se 
observa respectivamente nos dados a seguir, já comentados anterioremente:
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(15) A leitura traz conhecimento. (Redação 8, MF, 17 anos).

(16) O gosto pela leitura é plantar uma semente com a certeza de que dará bons 
frutos. (Redação 7, DC, 18 anos).

Em (15), o verbo trazer é usado metaforicamente e, pelo fato de tal verbo −  que aciona o 
esquema imagético de trajetória − já estar entrincheirado na mente e rotinizado no uso linguístico, 
infere-se que não há monitoramento cognitivo do enunciador ao usá-lo de modo abstrato. Em 
(16), dois domínios semânticos (o da leitura e o do ciclo de vida de uma árvore) são associados 
por semelhança e imaginativamente mesclados para produzir efeito de sentido e contribuir para 
a argumentação no texto. Nesse dado, presume-se maior grau de monitoramento cognitivo para a 
produção da metáfora, uma vez que todos os elementos do frame de ciclo da árvore foram usados 
como metáfora e o resultado é todo um parágrafo construído metaforicamente. 

Enfim, considera-se que tanto nos momentos em que não houve monitoramento cognitivo 
quanto nos momentos em que houve monitoramento cognitivo para produzir a metáfora, indícios de 
autoria se revelaram, porque os usos metafóricos estão a serviço de uma enunciação que manifesta 
o modo de pensar pessoal e autônomo do aluno. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso desenvolvido por meio deste trabalho mostrou-nos que a noção de autoria, tal 
como considera Bakhtin (1998), é uma função profundamente ativa no sentido de que esse ativismo 
interroga, provoca, responde, concorda, discorda numa relação dialógica entre a consciência 
recriadora de enunciados e ao mesmo tempo criadora de enunciados. Os alunos, ao reproduzirem 
em seus textos metáforas já utilizadas em outros contextos de uso, dialogam com outros discursos 
e, assim, criam novos enunciados, mostrando a sua identidade, o seu modo de pensar e de agir no 
mundo. É o velho que se faz novo pela enunciação.

O uso das metáforas (“pai dos aplicativos”, para se referir ao Playstore, por exemplo), nos 
textos, mostrou que elas têm a função de corroborar a argumentação do texto e tornarem o discurso 
ou mais informal ou mais requintado, dependendo da metáfora que foi usada e do modo como foi 
usada. Em alguns casos, as aspas funcionaram como sinalizadoras para o leitor perceber o exercício 
imaginativo de pensamento ali realizado. Em outros, no desejo de tornar a redação requintada, 
alguns textos apresentaram inadequação vocabular. Entendemos, porém, que isso é parte integrante 
do processo, porque a escrita, como manifestação de subjetividades, é construída continuamente. 
Como sempre estão interagindo com textos e discursos de diferentes naturezas, aos poucos, os 
alunos tecerão, interdiscursivamente, redes de enunciados, produzindo sentidos e fazendo uso dos 
recursos disponíveis na língua, como, por exemplo, o mecanismo cognitivo e linguístico da metáfora. 

Na produção da metáfora nos textos, tanto as metáforas mais automatizadas pelo pensamento 
(buscar aprimoramento, por exemplo) como as metáforas metacognitivamente mais monitoradas 
(tudo que querem está a um clique de distância; o pulo da tecnologia) contribuem para a manifestação 
de indícios de autoria nos textos, uma vez que a autoria não se revela somente na forma, mas no 
conteúdo também. Ao fazer uso dessas metáforas, o aluno está revelando o seu modo de pensar, a 
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sua identidade por meio da escrita, a sua autonomia enquanto sujeito pensante. Daí, a validade da 
pesquisa e a sua contribuição científica e social. Científica, porque acrescenta à literatura da área 
uma investigação que associa autoria e metáfora; social, porque coloca em relevo o sujeito produtor 
do texto como ser de linguagem e como autor que desenvolve suas habilidades linguísticas, textuais 
e discursivas.

Enfim, dado que a autoria constitui fundamentalmente um meio de o discente articular 
enunciados, estabelecendo entre eles relações e também controle de como utilizar a língua e o discurso 
para produzir sentidos, diríamos que autoria se relaciona, dentro dos limites do atravessamento 
discursivo, com autonomia de pensamento. A metáfora, por sua vez, é integrante desse processo.
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Resumo: Esta comunicação tem por objetivo discutir as interfaces entre Ecolinguística 

e Etnociências, bem como de que maneira os estudos etnocientíficos tem contribuído 

para esse paradigma ecológico de linguagem. Pretendemos ainda pensar as relações 

ecossistêmicas do homem com o meio ambiente, com ênfase nas interações homem-

plantas medicinais, preconizadas tanto pelos estudos em Ecolinguística como em 

Etnomedicina. Como fundamento teórico, utilizamos os postulados ecolinguísticos de 

Nenoki do Couto (2012) e Couto (2007, 2013), e as abordagens sobre etnociências e 

etnobotânica de Martin (1995), Amorozo (1996), Little (2010), Araújo (2014), e outros. 

Para traçar nossas discussões, partimos de trechos de fala de um raizeiro da cidade de 

Nova Glória-Goiás. A partir das reflexões delineadas no decorrer do trabalho foi 

possível perceber que é inegável a relação entre Etnociências e Ecolinguística, posto 

que ambas as disciplinas além de serem multidisciplinares, prezam a defesa da 

diversidade biológica, cultural e linguística dos povos tradicionais. Desse modo, 

acreditamos que essas disciplinas “etno-” devem se sobressair nos estudos 

ecolinguísticos principalmente por serem consideradas áreas privilegiadas para se 

estudarem as relações entre língua e meio ambiente. 

 

Palavras chave: Ecolinguística. Etnociências.  Interação homem-plantas medicinais. 
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Resumo: Este artigo tem o objetivo de 
fazer um estudo funcional-tipológico de 
alguns sistemas linguísticos para verificar 
como esses sistemas utilizam partes do 
corpo humano em sua morfossintaxe. 
Esse objetivo está alinhado à hipótese 
da mente corporificada da Linguística 
Cognitiva, que considera que as operações 
mentais e linguísticas estão ancoradas 
no corpo humano. Analisando o sistema 
dêitico, as construções indicativas de 
movimento e o sistema de classificadores 
de algumas línguas, observou-se que 
palavras e morfemas que indicam partes 
do corpo humano integram a gramática 
dessas línguas. Trabalhos dessa natureza, 
além de contribuírem para se ter acesso 
a dados de línguas faladas por minorias, 
contribuem para desconstruir teses 
racionalistas que dicotomizam mente e 
corpo.
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Funcionalismo translinguístico e cognição

Abstract: This paper aims to describe some linguistic systems from typological-
functionalist perspective to verify how these systems use parts of the human body in 
their morphosyntax. This goal is aligned with Cognitive Linguistics embodied mind 
hypothesis, which considers that mental and linguistic operations are anchored in 
the human body. We analyze the deitic system, the movement constructions and the 
system of classifiers of some languages. The data showed that words and morphemes 
that indicate parts of the human body integrate the grammar of these languages. Works 
of this nature contribute to deconstructing rationalist theses that dichotomize mind 
and body and also contribute to access data on languages   spoken by minorities people.
 
Keywords: Body. Cognition. Grammar.

Introdução

O funcionalismo linguístico, por conceber que o modo de organização 
das línguas é mediado por aspectos sociais, culturais e cognitivos, estabelece 
diálogo com os estudos da linguística cognitiva. Um desses diálogos é com a 
hipótese da mente corporificada (embodied mind), defendida por Lakoff e Johnson 
([1980] 2002), Johnson (1987), Lakoff (1987), Casasanto (2011), Kövecses (1992, 
2005, 2009) e outros. Para esses estudiosos, o corpo é o elemento empírico que 
acompanha o homem em todas as suas atividades diárias e que, por isso, o 
ajuda a conceptualizar o mundo à sua volta. Assim, o modo como o homem vê 
o mundo se deve, em grande parte, à estrutura de seu corpo.  

Para Le Breton (2011), o corpo é o eixo da relação com o mundo, o 
lugar e o tempo nos quais a existência toma forma por meio da fisionomia 
particular que cada indivíduo tem. Assim, o corpo tem papel fundamental 
na configuração das emoções, nas relações interpessoais, na realização de 
trabalhos, na realização de atos de fala. A gramática das línguas não está 
dissociada do corpo humano e das relações que ele estabelece com o mundo. 
Gibbs (2006), por exemplo, defende que associações do corpo em ação, 
principalmente relacionadas às atividades orais e à cabeça, são fundamentais 
para se buscar o domínio-fonte de certas estruturas linguísticas. Levantar as 
sobrancelhas pode revelar uma expressão de surpresa e desconforto e um ato 
de fala específico pode acompanhar essa ação do corpo. 

Em vista dessas considerações, o objetivo deste texto é fazer um 
estudo funcional-tipológico para verificar em dados de diferentes línguas 
do mundo a hipótese da mente corporificada, por meio da qual se procura 
provar que o corpo está implicado na gramática das línguas, e não apenas 
nos atos de fala que requerem o corpo, enquanto materialidade. Propõe-
se, portanto, verificar como o corpo, partes do corpo ou a remissão por 
inferência ao corpo serve de referência para categorizar o mundo por 
meio da estrutura gramatical e construir significados. 
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Optou-se pelo funcionalismo-tipológico, porque, por meio desse subtipo 
das correntes funcionalistas, é possível ladear línguas de diferentes famílias e 
verificar diferenças e semelhanças em relação a um tema específico - no caso 
deste texto, o corpo - com o propósito de “descobrir qual a visão de mundo 
cada comunidade possui e como ela representa essa realidade linguisticamente” 
(SILVA, 2011, p. 27). Além disso, continua Silva (2011), o funcionalismo-tipológico, 
assim como os outros funcionalismos, considera os efeitos culturais, sociais e 
históricos sobre a língua para que ela se configure tal qual se mostra.

Para atingir o objetivo proposto, organizou-se o artigo em três seções. 
Na primeira seção, estabelece-se relação entre o corpo e o sistema dêitico 
de algumas línguas indígenas. Na segunda seção, faz-se um estudo das 
construções indicativas de movimento em algumas línguas e a implicação 
do corpo nessas construções. Na terceira seção, procura-se demonstrar 
como o sistema de classificadores de línguas do mundo integram o corpo.  

Corpo e sistema dêitico

A palavra dêixis vem do grego e significa mostrar, apontar. É, 
portanto, a faculdade que utiliza a língua para designar mostrando, ao 
invés de conceituar. A enunciação, ato de fala único e jamais repetido, 
instaura no discurso um eu, que enuncia de um lugar, aqui, e de um tempo, 
agora, específicos. A enunciação é, portanto, o lugar do ego (eu), hic (aqui) e 
nunc (agora). Esses três elementos só adquirem significado numa situação 
comunicativa, por isso, são categorias dêiticas porque não conceituam 
objetivamente um referente, mas o mostra na situação discursiva.

Fillmore (1997) define dêixis como o nome dado às propriedades 
formais dos enunciados que são determinadas por certos aspectos do 
ato comunicativo em que os enunciados em questão podem representar 
um papel. Dentre esses papéis, estão incluídos: 1) a identidade dos 
interlocutores em uma situação de comunicação, a que se dá o nome dêixis 
de pessoa; 2) o lugar ou lugares em que esses indivíduos estão alocados, ao 
qual se dá o nome dêixis de lugar; 3) o tempo em que o ato comunicativo 
ocorre, chamado dêixis de tempo; 4) a matriz do material linguístico com a 
qual o enunciado tem um papel, isto é, as partes anteriores e posteriores 
do discurso, que é chamada dêixis discursiva; 5) as relações sociais dos 
participantes na conversação, que determinam, por exemplo, a escolha de 
níveis de fala como polidas/difamantes, íntimas/formais. Essas relações 
podem ser agrupadas sob o termo de dêixis social. Para este trabalho, 
interessam as dêixis de pessoa, de lugar e de tempo.
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Castilho (2010, p. 123-125) resume o pensamento de alguns 
importantes linguistas em relação ao fenômeno da dêixis, como se 
verifica no quadro 1:

Quadro 1 - A dêixis para os linguistas, segundo Castilho (2010)
LINGUISTA CONSIDERAÇÃO TEÓRICA SOBRE DÊIXIS

Apolônio Díscolo (séc. I d. C.) Os pronomes de 1ª e 2ª pessoas servem para 
discernir pessoas ainda não definidas, com o 
que as pessoas por eles significadas se fazem 
definidas.

Bühler (1934/1961) As expressões linguísticas se dividem em 
simbólicas e em dêiticas. Os símbolos são 
referencialmente estáveis. A dêixis depende da 
situação de fala em que está ancorada. A dêixis 
representa o primeiro conhecimento da coisa. 
Através da propriedade dêitica, inserimos 
entidades na corrente do discurso. O segundo 
conhecimento ocorre quando retomamos, via 
foricidade, essas mesmas entidades. Diferentes 
classes gramaticais codificam a dêixis: os 
pronomes, os advérbios de tempo e de lugar, 
certos morfemas e outros.

Câmara Jr. (1977, p. 90) A dêixis é a faculdade que tem a linguagem de 
designar mostrando, em vez de conceituar. A 
designação dêitica, ou mostrativa, figura assim 
ao lado da designação simbólica ou conceitual em 
qualquer sistema linguístico. Podemos dizer que 
o signo linguístico apresenta-se em dois tipos: o 
símbolo, em que um conjunto sônico representa 
ou simboliza, e o sinal, em que o conjunto sônico 
indica ou mostra.

Benveniste (1966, p. 84) Os dêiticos constituem uma irrupção do discurso 
no interior da língua, porque o seu próprio 
sentido [...] embora revele da língua, apenas se 
pode definir por alusão ao seu emprego.

Ducrot / Todorov 
(1972 / 1998, p. 302)

Dêiticos são expressões cujo referente só pode 
ser determinado em relação aos interlocutores. 
Assim, os pronomes de primeira e segunda 
pessoa designam respectivamente a pessoa que 
fala e aquela a quem se fala.

Lyons (1979, p. 290) Todo enunciado linguístico se realiza num lugar 
particular e num tempo particular: ocorre numa 
certa situação espaço-temporal. É produzido por 
uma pessoa – o falante - e em geral se dirige a 
alguma outra pessoa - o ouvinte.

Lahud (1979, p. 40) A noção de dêixis está muito vinculada à classe 
linguística dos pronomes pessoais (eu/você, mais 
precisamente), pronomes demonstrativos (isso) e 
formas temporais do verbo.

Fonte: adaptado de Castilho (2010).
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Castilho (2010) distingue dêixis e foricidade. Segundo o autor 
(2010, p. 125), a foricidade é “a operação desencadeada, sobretudo, por 
itens lexicais que trazem de novo à consideração noções já identificadas 
anteriormente (anáfora), ou a serem veiculadas posteriormente 
(catáfora) no texto.” Já a dêixis depende da situação em que palavras como 
eu, este/esse, aqui, hoje; você, esse/este, aí, amanhã; ele, aquele, lá, outrora, 
entre outras, foram veiculadas. Sentenças como “Pedro veio para a casa 
de José” ou “Pedro foi para a casa de José” podem ser consideradas 
dêiticas, uma vez que os verbos ir e vir dão pistas contextuais de onde 
está o enunciador: na casa de José, no primeiro caso, e em outro lugar 
diferente da casa de José, no segundo caso. Assim, a dêixis “só existe 
ancorada em algum contexto social” (FILLMORE, 1997, p. 59).

Nos termos de Benveniste (2005), a presença de um eu que se 
alterna com um tu instaura na conversação as pessoas presentes no 
discurso. A presença desses pronomes evidencia a subjetividade na 
linguagem, uma vez que eles remetem ao sujeito enunciador, em torno 
do qual as relações espácio-temporais se organizam.

Diante dessas considerações, pergunta-se: qual o lugar do corpo 
nessas definições de dêixis?

Abraçado (2011, p. 208) defende a ideia de que o fenômeno da 
dêixis “constitui um elo entre o mundo ambiental e a gramática de uma 
língua.” Citando Armstrong, Stokoe e Wilcox (1995), a autora destaca 
que o gesto foi um elemento importante para a evolução da linguagem.

Para Abraçado (2011), numa perspectiva não inatista, a aquisição 
da linguagem não pode ser explicada sem se considerar a relação 
entre o mundo ambiental e os seres humanos que nele habitam. Daí 
a importância do corpo de um eu/tu que se constituem o centro das 
relações espácio-temporais que se dão à sua volta. O corpo social de um 
indivíduo também contribui para a significação do universo discursivo 
construído por meio da sintaxe. Além disso, o fenômeno da dêixis, que 
tem um centro enunciativo encarnado num corpo biológico, corrobora a 
hipótese funcionalista, segundo a qual a pragmática é o berço da sintaxe, 
tal como afirmaram Sankoff e Brown (1976) apud Abraçado (2011).

Como forma de analisar melhor esse fenômeno, serão 
apresentados dois exemplos: a dêixis na língua Tapirapé1 e na língua 
Sateré-Mawé.2

1 Essa língua é falada por uma comunidade indígena no estado de Mato Grosso, Brasil.
2 Língua do tronco Tupi, conforme classificação de Aryon D. Rodrigues. É falada nos 
estados do Pará e do Amazonas, Brasil.
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Segundo Leite (1998, p. 90), em Tapirapé, “é a perspectiva do 
falante que comanda o uso das formas; é preciso que os fatos relatados 
estejam no âmbito de sua visão e tenham sido por ele presenciados”.

Como prova disso, Leite (1998) mostra que a partícula rãka, 
indicadora de passado, só pode ser usada com a primeira pessoa. É 
um tipo de evidencial, ou seja, indica que o falante presenciou a ação 
e que ela se realizou efetivamente. Ações praticadas no passado por 
outra pessoa são indicadas pelo uso de rõ’õ rã’e. Ações não realizadas, 
por motivos relacionados à pessoa que fala, são descritas por meio da 
partícula pane.

Segundo Praça (2007, p. 100), na língua Tapirapé, “os 
demonstrativos espaciais são proformas que revelam uma relação 
intrínseca entre a forma/posição e a localização do referente em relação 
ao falante”. Isso significa que os demonstrativos, além de indicarem 
localização espacial, indicam também forma e posição, segundo a 
perspectiva do falante, com o seu corpo, que é o ponto de referência 
para a indicação de forma e posição dos objetos, animais etc. Praça 
(2007, p. 100) resume os demonstrativos descritos por Leite (1998) em 
(01):
(01) ka /ekwe ’ã /epe ’yn /ewin (ou ’ /ewĩ)

próximo/distante próximo/distante próximo/distante

“comprido” / “chato”  “redondo” “alto”

Dessa forma, segundo Leite (1998), o tucunaré é alto, se estiver 
parado e se é visto de dentro de uma canoa por uma pessoa em pé. 
Se o peixe se movimentar, sua forma toma outra perspectiva para o 
observador que, consequentemente, utilizará outra forma linguística.

Ainda em relação à localização espacial, a noção de longe ou lá 
deve também estar dentro dos limites da visão do falante.

Nas línguas românicas, não há a necessidade de marcar o 
beneficiário de eventos como cheguei!, choveu!. Em Tapirapé, porém, ele 
é marcado. Segundo Leite (1998, p. 97, grifo da autora), em Tapirapé, 
“a lanterna acende para alguém, chega-se para alguém, vai-se para alguém, 
morre-se de alguém”, conforme se verifica em dado de Paula (2010, p. 292):

(02) _ Ãã ka newi.

Ã = ã  - ka ne – wi

1ª ps ir agora 2ª ps.- proc

‘(Eu) me vou agora de você’.
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Exemplos como o de Paula (2010) e os de Leite (1998) mostram o 
quanto a enunciação em Tapirapé estabelece diálogo entre o eu, o outro 
e a realidade circundante. Isso reforça a proposta de Abraçado (2011) 
de que a dêixis constitui-se um elo entre o mundo físico e o mundo 
linguístico e que as representações da língua não são simplesmente 
‘objetos de discurso’, desconectadas da realidade física. Leite (1998), 
citando Lima (1996), afirma que não há realidade independente do 
sujeito. E mais: se tanto a realidade quanto o sujeito se manifestam na 
língua, não há realidade independente do sujeito assim como não há 
realidade e sujeitos independentes da língua.

Já a língua Sateré-Mawé, conforme afirmação de Franceschini 
(2005, p. 60), “apresenta um sistema bastante complexo de dêiticos 
demonstrativos.” Esses dêiticos podem ser classificados em dois grupos:

1) os que indicam entidades materiais percebidas como um 
todo,3 que podem ser verificadas no quadro 2, a seguir:

Quadro 2 - Dêiticos demonstrativos do Sateré-Mawé
CODIFICAÇÃO VALOR SEMÂNTICO

indicam
o todo

da
entidade

Ko entidades suspensas/penduradas (frutas, cacho de banana); entidades 
que se encontram no ar (pássaro, avião) ou na água (barco).

Sup entidades que se encontram em posição horizontal e que possuem 
uma forma alongada/comprida (quadrúpedes, cobra etc).

 րU entidades que se encontram em posição vertical e que se 
encostam a uma superfície (animais sentados – cachorro, 
porco); objetos arredondados ou planos que se encontram 
sobre uma superfície (prato sobre a mesa, cuia no chão).

Indicam parte da 
entidade

Me indica que o referente está próximo do enunciador.

Meu indica que o referente está longe do enunciador.
Fonte: Adaptação de Franceschini (2005).

2) os que indicam entidades não materiais, como no dado a 
seguir:
mio

Os dados a seguir mostram duas situações. Na primeira (03), 
o demonstrativo faz referência a um lápis que está sobre a mesa em 
posição horizontal e que está sendo tocado pelo enunciador. Na segunda 
(04), o interlocutor está segurando o lápis na mão.

3 Nesse grupo, existem ainda morfemas dêiticos que indicam entidades percebidas 
como parte de um todo, como me ~ meu.
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(03) me: -sup lapi u - i - wat

   dem.P.2 lápis 1p.s. + rel. + rd.nm.gen.

‘Este lápis é meu.’

(04) me: -ke lapi u - i - wat

 dem.M.1 lápis 1p.s. + rel. + rd.nm.gen.

‘Este lápis é meu.’

O que se pode perceber nesses dados é que o enunciador, como 
centro dêitico, tem fundamental importância para a construção da 
referência espacial das entidades e a posição física em que tais entidades 
se encontram.

A presença do enunciador como ponto de referência em 
relação às entidades é fundamental para mostrar que seu corpo, como 
representação concreta da categoria pessoa, localizado num tempo e 
num espaço específicos, contribui para a formação do conceito de dêixis 
na gramática das línguas naturais.

Feita essa breve descrição entre corpo e dêixis, na próxima seção, 
relacionamos corpo e construções de movimento.

O corpo implicado em construções indicativas de movimento

Uma das experiências mais básicas realizada com o corpo é 
o movimento. Gibbs (2006, p. 43), citando Dewey (1896), diz que o 
movimento corporal é anterior à sensação. Isso porque, quando se 
lê, quando se caça, quando se realiza uma experiência química, o que 
fornece o estímulo é o ato como um todo. Há ocorrência de estímulos 
motores e sensoriais de forma simultânea, mas, se não houvesse o 
estímulo motor, o sensorial não seria percebido. O reconhecimento de 
objetos, por exemplo, passa pelas ações praticadas com tais objetos, a 
partir de procedimentos exploratórios diretos. Assim, para perceber as 
propriedades de um objeto tais como a textura e a forma, é essencial o 
movimento das mãos; para conhecer a maciez, a dureza ou a maturação 
de um alimento é preciso movimentar o maxilar. Para o autor, perceber 
frequentemente atividades de outras pessoas ativa o cérebro, de modo a 
corresponder à ativação provocada pela atividade desempenhada.

Na língua, o movimento corporal pode ser codificado, 
principalmente, por verbos de ação e de processo. Devido ao processo 
de gramaticalização desenvolvido pelos verbos ir e vir, esses verbos 
merecem atenção especial. “Ir e vir contribuíram para a construção da 
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noção de futuridade e de perfectividade nas línguas, respectivamente”, 
tal como afirma Givón (1989, p. 57). Tornaram-se, portanto, 
marcadores de tempo (vou estudar) e de aspecto (A Teresa vem me 
tratando com indiferença). A mudança envolveu extensão metafórica do 
sentido de movimento espacial de ir e vir para movimento temporal 
e aspectual, uma vez que, no processo de gramaticalização, é comum 
o “desbotamento” semântico. A extensão metafórica ocorrida na 
mudança de ir e vir depende, segundo Givón (1989, p. 58), da seguinte 
inferência pragmática: ir indica “afastamento deste lugar; futuro indica 
afastamento deste tempo”. Da mesma forma, vir indica mover-se em 
direção a este lugar; perfectivo indica mover-se em direção a este tempo. O 
movimento físico realizado no espaço e o movimento mental realizado 
no tempo têm como referência o corpo do falante situado num espaço 
e num tempo, tal como foi visto na seção 1, sobre corpo e deixis. Para 
Givón (1989), ir é um movimento que revela afastamento do falante e 
vir, aproximação, ambos em relação a um lugar.

Ribeiro (2002, p. 39), ao descrever o sistema direcional do 
Karajá4, afirma que, nessa língua, a categorização de direção não é feita 
por meio de opostos direcionais lexicais como no inglês come x go e bring 
x take. A categorização de direcionalidade, que implica movimento, em 
Karajá, é feita por mecanismos morfológicos. Em (5a, b), a seguir, o 
prefixo r- (ou sua alomorfia zero) indica que o evento (indicado pela 
raiz verbal -a-) ocorre em direção oposta ao lugar em que o falante está. 
Essa direção é chamada “centrífuga” (CTFG). Já o prefixo d- (realizado 
como [n] antes de nasais e/a) indica que o evento ocorre na direção 
onde falante se encontra. É chamada “direção centrípeta” (CTPT). Os 
dados de Ribeiro (2002, p. 39), a seguir, mostram a sobreposição de 
movimento no espaço e futuridade:

(5a) krakre (5b) kanakre

ka - r - Ø - a = kәre ka - d -  Ø - a = kәre

1-CTFG-INTR-move = FUT 1-CTPT-INTR-move= FUT

‘I will go’. (Eu irei) ‘I will come’ (Eu virei)

4 A língua indígena Karajá é membro do tronco linguístico Macro-Jê. É falada ao longo 
do Rio Araguaia, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará – Brasil. Segundo 
Ribeiro (2002), ela tem quatro dialetos: O Karajá do Sul, o Karajá do Norte, Javaé e 
Xambioá. Juntando os falantes dos quatro dialetos, há um total de aproximadamente 
3.000 falantes.
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Tanto em (5a) como em (5b), o corpo do falante é o ponto de 
referência para a realização do evento. Em (6a, b), o mesmo verbo (“lↄ” 
– “entrar) pode ser flexionado ora com morfema indicativo de direção 
centrífuga ora com morfema indicador de direção centrípeta. Em (6a), 
o falante está fora de casa, por isso, usa a direção centrífuga. Em (6b), 
marcado pela direção centrípeta, o falante está em casa. Vejamos:

(6a) malↄkƐ (6b) mәnalↄkƐ

b - Ø   -  a  -  lↄ = kƐ bә  - d -    a     - lↄ = kƐ

2-CTFG-INTR-enter=POT 2-CTPT-INTR-enter=POT

‘Enter!’ (Entre!) ‘Enter!’ (Entre!)
 
 

Segundo Talmy (2000), o movimento pode ser factivo, ou 
real, quando um objeto se desloca num espaço, ou fictício, quando 
imageticamente existe a suposição de que ocorreu o deslocamento de 
um objeto.

Verbos como ir, vir, deixar, no sentido de afastar-se, podem ser 
representativos do movimento factivo no léxico, assim como substantivos 
deverbais como ida, vinda, afastamento, e também preposições como de, 
desde, a, para.

Já o movimento fictício pode ocorrer, segundo Castilho (2010, 
p. 619), nos diferentes níveis de análise linguística. No nível fonético, 
uma consoante pode movimentar-se no interior da sílaba, como em 
pergunto > pregunto, ou de uma sílaba para outra, como em os olhos 
> o zolho. Na morfologia, um morfema pode flutuar em diferentes 
componentes do sintagma, como em os menino bonito/ os meninos bonito 
/ os meninos bonitos. Na sintaxe do Português, o objeto pode mover-se 
de sua posição prototípica (à direita do verbo) para o início da sentença 
como em A torta, o Francisco comeu. A função sintática sujeito que, em 
Português, normalmente, encabeça a sentença, pode ser movido para 
depois do verbo, como em Veio o Francisco. Além disso, os clíticos 
também se movimentam para antes ou para depois do verbo, como 
em Me disseram ou disseram-me. Na semântica, é comum o movimento 
fictício, considerado uma metáfora, como se verifica em Nossa vida 
nos levou longe ou Nossa vida é um barco. No discurso, o uso fictício do 
movimento pode ser elucidado por atos de fala que indicam modalidade 
como: quépará? (< quer parar), pópará (< pode parar?).
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Em Castilho (2010, p. 262), a palavra “transitividade” (do latim 
transitiuus), usada para mostrar a relação entre verbos e argumentos, 
é a manifestação da categoria cognitiva movimento. Para o autor, em 
algum momento, os gramáticos entenderam que a língua representa 
um tipo de percurso5 e que a sentença pode ser vista como lugar de 
passagem, em que a ação passa do agente para o paciente. Esse 
entendimento parte do protótipo dos verbos, que é o verbo de ação. Na 
mesma direção, Furtado da Cunha (2008, p. 2), citando Slobin (1982), 
afirma que o evento transitivo prototípico é aquele em que “um agente 
animado intencionalmente causa uma mudança física e perceptível de 
estado ou locação em um paciente através de contato corporal direto”. 
Afirma ainda que “são esses eventos que a criança percebe e codifica 
gramaticalmente mais cedo, partindo, depois, da codificação desses 
para a codificação dos eventos menos típicos”.

Os dados do Karajá descritos nesta seção e as considerações 
de Castilho (2010) e de Furtado da Cunha (2008) sobre transitividade 
contribuem para a constatação do fato de que são inúmeros os casos 
de usos da língua que contribuem para se compreender o corpo como 
fornecedor de material cognitivo para o sistema conceptual humano e 
para a codificação de fenômenos na gramática.

A seguir, última seção deste texto, relacionamos corpo e o 
sistema de classificadores de algumas línguas.

O corpo e o sistema de classificadores das línguas

Classificadores são morfemas que indicam a classe semântica 
ou morfológica de palavras ou expressões. Segundo Aikhenvald (2000, 
p. 1) “todas as línguas têm alguns significados gramaticais para a 
categorização de nomes e nominativos”. O termo ‘classificadores’, 
segundo a autora, é um rótulo usado para uma ampla gama de 
dispositivos de categorização. Acrescenta que diferentes tipos de 
classificadores podem ser distinguidos por seu status gramatical, grau de 
gramaticalização, condições de uso, significado, tipos de origem, modo 
de aquisição etc. Formato, animação, dimensão, mobilidade, status são 
exemplos de algumas das bases semânticas nas quais os classificadores 
se assentam.

Um classificador pode apenas categorizar o nome por ele mesmo, 
como no exemplo da língua Yidiny, falada na Austrália:

5 Metáfora do conduto ou canal (REDDY, 1979).
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(07) bama waguja

CL:PERSON man

‘a man’ (um homem)
       

Os classificadores surgem de itens lexicais de classes abertas 
(nome, verbo) ou de uma subclasse de classes abertas (nomes próprios, 
verbos de ação etc.). É mais comum, entretanto, que os classificadores 
tenham origem em nomes do que em verbos. Segundo Aikhenvald (2000, 
p. 353), eles envolvem gramaticalização de um item lexical para um 
marcador gramatical ou poligramaticalização, em que um item lexical 
dá origem a mais de um marcador gramatical.

Conforme as informações tipológicas e teórico-descritivas 
apresentadas, o uso de partes do corpo envolve processos metonímicos 
geralmente definidos pelas partes salientes do corpo. Segundo 
Aikhenvald (2000), ‘cabeça’ e ‘olhos’ são as mais frequentemente usadas 
como classificadores nas línguas indígenas. É caso, por exemplo, do 
Xerente6, que, segundo Siqueira (2010, p. 131), tem a partícula kwa, cujo 
significado primitivo é ‘dente’ e cujo significado derivado é ‘instrumento 
que corta’. Essa partícula ocorre, por exemplo, na palavra kwamh que 
significa ‘injeção’. Nesse uso, kwa- estende seu estatuto semântico e 
se constrói na língua e na mente do falante como um item com função 
classificadora. Daí, objetos semelhantes ao dente serem categorizados 
linguisticamente a partir dessa base ou fonte de produção de sentidos.

Existem classificadores de vários tipos: nominais, verbais, 
numéricos, locativos, mensurais, possessivos, de espécie, dêiticos, 
relacionais e outros.

Segundo Aikhenvald (2000), dentre os classificadores que se 
gramaticalizam a partir de partes do corpo estão os verbais, numerais, 
mensurais, de espécie e locativos. Com base em dados apresentados por 
Aikhenvald (2000, p. 355-7), apresenta-se a seguir um quadro contendo 
o tipo de classificador, a língua a que ele pertence, o dado propriamente 
dito, o tipo de coisa que ele classifica e a parte do corpo correspondente 
ao uso gramaticalizado:

6 Língua indígena do estado do Tocantins, Brasil.
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Quadro 3 - Tipos de classificadores que gramaticalizam partes do corpo
TIPO DE

CLASSIFICADOR LÍNGUA EXEMPLO REMISSÃO PARTE DO
CORPO

CLASSIFICADORES
VERBAIS Ianomami7 ko ‘Objetos 

redondos’ ‘coração’

CLASSIFICADORES
NUMÉRICOS Palikur8 uku/wok ‘coisas 

contáveis’ ‘mão’

CLASSIFICADORES
MENSURAIS

Tzotzil9

Hmong10

k’et ‘punhado’ ‘mão’

jan
‘termo usado
para medir 

roupas’
‘dedo’

CLASSIFICADORES
DE ESPÉCIE Bahnar11

kol

‘seres vivos,
pessoas, 
escravos, 

barcos e objetos 
de valor, termo 

que denigre 
seres humanos’

‘cabeça’

măt

‘título 
honorífico
para seres
humanos’

‘olhos, 
menina

dos olhos’

CLASSIFICADORES
LOCATIVOS Palikur -kigsa

‘no topo/
cume de coisas 

pontudas’
‘nariz’

Fonte: Adaptado de Aikhenvald (2000, p. 355-7).

Aikhenvald (2000, p. 353-4) afirma que as partes do corpo 
são o subgrupo semântico dos nomes que mais frequentemente se 
gramaticaliza como classificadores verbais.

Assim, em relação aos classificadores verbais, eles se 
caracterizam por aparecerem no verbo, mas categorizam um nome, que 
é tipicamente um sujeito de verbos intransitivos ou objetos de verbos 
transitivos. O classificador verbal pode indicar forma, consistência, 
animacidade, tamanho, estrutura, posição, constituição e extensão, 
propriedades físicas, função e organização. Um exemplo de classificador 
verbal da língua Waris, fornecido por Aikhenvald (2000, p. 3) é morfema 
put-, que indica ‘objetos redondos’. Em (08), é associado ao verbo dar 
para caracterizar seu objeto direto ‘coco’:

7 Língua falada na fronteira entre o Brasil e a Venezuela.
8 Língua falada por povo indígena que vive no estado do Amapá, Brasil.
9 Língua Maia, falada no México.
10 Grupo de dialeto falado no Vietnã, Tailândia e Laos.
11 Língua falada por aproximadamente 700.000 pessoas no Vietnã, Cambódia e Laos.
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(08) sa ka-m put-ra-ho-o

Coconut 1SG-to VCL:ROUND-GET-BENEFACT-IMPERATIVE

‘Give me a coconut’ (lit. ‘coconut to-me round.one-give’)

‘Dê-me um coco’ (lit. ‘coco para-mim redondo.um-dê’) 

Ao descrever esse tipo de classificador nas línguas Mundurukú e 
Tariana12, Borges (2001, p. 7)13 afirma que o classificador a, no Mundurukú 
usado para ‘cabeça, coisa arredondada’, que aparece em (09), ocorre no 
sintagma nominal sujeito – uk3’a2 –, no sintagma adjetival – ya3dip2 – 
e na forma verbal, em que tal classificador se refere a uk3’a2, por meio 
de sua característica mais relevante: o arredondamento. Segue o dado:

(09) Uk3- ‘a2 y- a3 dip2 o’ - y- a2- muy3

n - nc pr - nc - at ps - pr - nc- estar

casa-redonda ela – redonda – bonita ela – dela – redonda - estar

‘A casa redonda estava bonita’ (cf. GONÇALVES, 1987, p. 52)

A propriedade física da casa – ser arredondada − é codificada 
linguisticamente por meio da mesma partícula que designa uma parte 
do corpo – a cabeça – que também tem o formato arredondado.

Em relação aos classificadores numéricos, eles aparecem 
contíguos a expressões de quantidade. Segundo Aikhenvald (2000, p. 
98), a escolha deles é predominantemente semântica e, ao contrário dos 
outros classificadores, eles podem ser gramaticalizados (pertencerem 
a classes fechadas) ou podem pertencer a classes lexicais abertas. As 
oposições semânticas empregadas em classificadores numéricos variam. 
Elas envolvem com maior frequência animacidade, forma, tamanho e 
estrutura. Podem também ser um classificador genérico, que pode ser 
usado com quase todo nome. Um exemplo está no Mandarin Chinês, em 
que o classificador Ge é genérico e constitui forma independente.

(10) sān Ge rén

Three CL: GENERIC person

‘three person’ (‘três pessoas’)

12 A língua indígena Mundurukú é falada nos estados do Pará e do Amazonas, Brasil. 
A língua Tariana é falada no estado do Amazonas, Brasil.
13 Na descrição do sistema de classificadores do Mundurukú, Borges apóia-se em 
Gonçalves (1987).
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Os classificadores mensurais constituem um tipo específico de 
classificadores numerais. Os mensurais são aqueles que individualizam 
entidades em termos de quantidade. São usados para medir unidades, 
nomes contáveis e massa. Nas línguas, os classificadores mensurais 
normalmente estão relacionados à mão e suas partes. Em Tzotzil, 
falada no México, por exemplo, k’et ‘punhado’ é usado para se referir 
a uma pilha de grãos de qualquer espécie. No português, não há um 
sistema de classificadores mensurais, mas itens lexicais plenos relativos 
a partes do corpo como polegada, pé, braça normalmente são usados. 
Tais medidas, conforme informações de fontes históricas, surgiram 
inicialmente no Egito e se espalharam para outros povos. A unidade 
mais usada era o côvado, a distância do cotovelo até a ponta do dedo 
médio, que corresponde a 66 centímetros. Segundo dados de medidas 
internacionais, 1 polegada equivale a 25.401 milímetros ou 2.5401 
centímetros; 1 pé equivale a 0.3048 metros e 1 braça corresponde a 
1.8288 metros.14

Os classificadores de espécie categorizam espécies como seres 
vivos, seres humanos, barcos, objetos de valor, em grande parte, usando 
partes do corpo como morfema classificador. É o caso da língua Bahnar, 
em que kol (‘cabeça’) é usado para seres vivos, pessoas, escravos. E 
também para animais, barcos e objetos de valor, assim como é usado para 
desqualificar seres humanos. Por fim, em relação aos classificadores 
locativos, segundo Aikhenvald (2000), são aqueles que se utilizam de 
partes do corpo para indicar lugar. A partícula –kigsa ‘cume de coisas 
pontudas’, por exemplo, está relacionada com –kig ‘nariz’.

Essa breve incursão em línguas do mundo sobre classificadores 
que gramaticalizam partes do corpo parece ser suficiente para endossar 
a hipótese cognitivista de que a conceptualização e a apreensão do 
mundo, via cognição, tem forte componente corporal.

Considerações finais

No decorrer deste texto, verificou-se, inicialmente, a relação 
entre corpo e sistema dêitico. A conexão entre mundo linguístico e 
mundo físico é intermediada pela dêixis de pessoa, de espaço e de tempo, 
principalmente. Considerou-se que, ao caracterizar um organismo 
como ‘pessoa’, o falante adota a perspectiva da primeira pessoa - o seu 
corpo, o seu ‘eu’ - e, a partir desse centro dêitico, todo o restante das 

14 Fonte: http://www.infoescola.com.
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outras pessoas é caracterizada como tal (GIBBS, 2006). Isso mostra que 
os seres humanos são capazes de refletir sobre eles mesmos por meio 
de mecanismos cognitivos e de conceptualizar seus corpos e estados 
mentais como seus. Têm, além disso, consciência do espaço e do tempo 
circundantes em que ocorre o ato de fala. 

Posteriormente, verificou-se que o eu, pessoa do discurso, dotada de 
um corpo físico, é também o centro daquilo que Ribeiro (2002) chamou de 
força centrífuga e força centrípeta, no sistema direcional da língua Karajá. 

Por fim, constatou-se que corpo também está em evidência em 
morfemas gramaticalizados como classificadores verbais, numéricos, 
mensurais, de espécie e locativos em várias línguas do mundo.

Os dados parecem, então, confirmar a hipótese da mente 
corporificada, proposta por estudiosos da linguística cognitiva. O que 
se postula com isso, porém, não é exclusivamente a participação do 
corpo no modo de conceber e categorizar o mundo, por meio do léxico 
e da gramática, mas se atesta que o conhecimento do mundo se dá de 
modo empírico, por meio dos sentidos corporais. Uma vez aprendida 
determinada noção, tende-se a estender o sentido para outros 
contextos, por meio de mecanismos cognitivos como a metonímia e 
a metáfora. É, portanto, uma proposta teórica alternativa que se opõe 
ao racionalismo puro, à lógica cartesiana, ao inatismo, e coloca em 
destaque o pensamento imaginativo e a subjetividade.
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