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PREFÁCIO

Os percursos da Linguística, enquanto ciência, remontam o que 
fora discutido por Ferdinand de Saussure em diversas aulas dadas na 
Universidade de Genebra e, posteriormente organizada em formato 
de livro por seus discípulos na obra Curso de Linguística Geral, sendo 
considerado o ponto de partida do estudo da língua como sistema.

Posteriormente, estudos que tratam sobre como o indivíduo é 
capaz de produzir linguagem e de compreender a língua passam a ter 
foco nos estudos que tem como foco a língua, ou seja, são objeto de 
estudo da Linguística. Além disso, passam a ser observadas também 
a influência do meio social em como o falante faz uso da língua, bem 
como ocorre a interação entre falantes e as variações que a língua 
sofre a partir do uso.

Levando em consideração tantas nuances que a 
língua/linguagem podem admitir, a depender do ponto de partida do 
qual se observa o uso da língua, a forma que o falante dá à língua, a 
influência do contexto sobre o uso e os demais fatores que podem 
influenciar a forma/o uso da língua, o objetivo desta obra é levar ao 
leitor, tanto leigacio quanto especializado, textos que tratam dos mais 
diversos assuntos da Linguística, servindo como ponto de partida 
para outros estudos.

Neste volume, são abordados os temas das chamadas grandes 
teorias linguísticas, Estruturalismo, Gerativismo e Funcionalismo, 
sendo, na sequência, mostrados os temas que surgiram a partir destas 
teorias e que, em discussão com elas, faz com que a Linguística tenha 
contribuído para as mais diversas discussões sobre língua e linguagem 
de maneira específica ou mais ampla, em contato com outras ciências.
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Além das três grandes teorias linguísticas, neste volume, o 
leitor poderá encontrar o prazer de conhecer mais sobre a Linguística 
Cognitiva, a Linguística Computacional, a Semiótica, a Sociolinguística, 
a Dialetologia, a Análise da Conversação e o Interacionismo Discursivo.

Esperamos que, a partir destas leituras, mais pessoas se sintam 
convidadas a conhecer mais profundamente sobre a Linguística e, 
assim, contribuir para os avanços desta ciência que trata de uma das 
mais básicas características humanas: a comunicação.

Álisson Hudson Veras Lima
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Resumo:
Os estudos linguísticos modernos devem seu surgimento ao estruturalismo 
linguístico, apesar de haver muitas críticas e um movimento de rejeição por parte 
de alguns estudiosos. Isso se deve ao fato de, com Saussure, ter-se solidificado 
a Linguística como ciência autônoma. Nosso objetivo neste capítulo é, então, 
realizar uma apresentação de grandes nomes do estruturalismo linguístico, tais 
como Saussure, Hjelmslev e Bloomfield, considerando os principais postulados 
desenvolvidos por eles. Com o intuito de alcançarmos uma melhor apreensão 
de suas contribuições para a formação desse movimento, cruzaremos suas 
teorias e ideias, observando algumas aproximações e concordâncias, mas 
também notaremos as divergências que existem entre elas.

Palavras-chave: 
Estruturalismo; Linguística; Linguística Estrutural.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os estudos linguísticos modernos devem seu desenvolvimento 
ao estruturalismo linguístico, apesar de haver muitas críticas a essa 
corrente e um movimento de rejeição por parte de alguns pesquisadores. 
Isso acontece porque essa tendência teórica, que marcou o início do 
século XX, tem sido mal interpretada ou incompreendida. 

O movimento estruturalista nasceu em resposta aos métodos de 
estudos linguísticos da época, marcados principalmente pela análise 
histórica e pela utilização da língua como um meio para se chegar 
a algo, não como um fim, atomizando-a e mecanizando a história 
para isso. Logo, sabendo que um dos intuitos dos estruturalistas era 
tornar a linguística mais independente, fica mais fácil entender por que 
suas teorias se fundamentam em uma visão mais fechada, imanente, 
da língua. Essa compreensão dos fenômenos que moldaram o 
estruturalismo é necessária para uma melhor abordagem dos 
postulados teóricos elaborados nessa tendência. 

Outro fator que devemos considerar é a heterogeneidade desse 
movimento chamado estruturalismo, pois, apesar de haver um consenso 
de que Saussure foi o principal responsável pela emergência da ideia 
de língua como um sistema estrutural, tivemos muitos contribuidores, 
de diferentes partes do mundo. 

Dessa maneira, pretendemos, neste capítulo, realizar uma breve 
apresentação das ideias mais difundidas a partir do estruturalismo, 
abordando principalmente a teoria de Saussure, mas sem deixar de 
fazer referência a estudiosos como Hjelmslev e Bloomfield. Nossa 
pretensão é a de que essa exposição seja objetiva e introdutória, além 
de ter o cuidado de não fazermos simplificações que descaracterizem 
as teorias estruturalistas. Entretanto, é possível que algumas afirmações 
soem genéricas demais ou repetitivas para um leitor experiente, pois 
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o objetivo é apresentar tais conceitos para aqueles que ainda não 
os conhecem. Ao final, levantaremos pontos em que os autores se 
distanciam ou se aproximam, aproveitando para apontar também as 
influências que um possa ter exercido sobre o(s) outro(s).

O ESTRUTURALISMO POR SAUSSURE

Um século após sua morte, o legado de Saussure continua 
causando inquietações e questionamentos, principalmente após as 
diversas publicações críticas em resposta ao Curso de Linguística 
Geral (1916), obra inspirada em três cursos ministrados por Saussure 
em Genebra, entre os anos de 1906 a 1911. Com a organização de 
Charles Bally e Albert Sechehaye, e a partir dos cadernos e anotações 
de alunos que frequentaram tais cursos, a primeira edição do CLG 
se tornou a principal responsável por apresentar as ideias do mestre 
genebrino, merecendo o reconhecimento por ter abraçado o desafio 
de organizar e publicar os fundamentos daquilo que impulsionaria a 
Linguística moderna. Por outro lado, não se pode deixar de considerar 
também as discussões que marcaram a divulgação das ideias 
saussurianas, sobretudo daquelas que dizem respeito à autoria da 
primeira edição do CLG.

Após tantas revelações sobre os métodos utilizados para 
a elaboração do CLG, a figura de Ferdinand de Saussure acabou 
envolvida em uma confusão a partir do cruzamento da sua primeira 
edição com as publicações posteriores dos cadernos de anotações 
dos alunos e as próprias anotações, cartas e outros documentos em 
que o “verdadeiro” Saussure se revela. Tudo isso em meio à descoberta, 
verificação e julgamento de suas ideias, processo pelo qual toda teoria 
científica precisa passar para se consolidar. Nesse sentido, além de ter 
suas ideias atravessando o vale das críticas que deveria testá-las, a 
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própria figura de Saussure como autor precisou ser apurada, ficando 
assim autor e obra sob escrutínio.

Para piorar, infelizmente, a leitura que muitos fazem de Saussure 
é superficial e descuidada, como se fosse apenas parte de um protocolo 
para se chegar à linguística “atual”, como se tais ideias estivessem 
ultrapassadas e, apenas por puro academicismo, tivéssemos que 
estudar esse momento da teoria linguística. Há ainda aqueles que têm 
acesso apenas ao discurso já fixado que acusa o estruturalismo de ser 
uma teoria linguística asséptica demais, desvinculada do âmbito social, 
o que a tornaria obsoleta diante das teorias sócio-interacionistas que 
dominam os estudos linguísticos modernos. Dessa maneira, acaba-se 
reduzindo as ideias saussurianas a uma fase da linguística, sobre a 
qual seria suficiente uma breve referência como cortesia na realização 
de uma pesquisa. Porém, entender o cerne da teoria estruturalista é 
essencial para se trabalhar com o estudo da língua (ou da linguagem), 
principalmente porque Saussure é o principal responsável por romper 
com uma tradição de abordagem das línguas, sistematizar parte do 
conhecimento que já tinha sido desenvolvido e reivindicar um espaço 
para a linguística como ciência autônoma que “se constitui em torno 
dos fatos da língua” (SAUSSURE, 2012 [1916], p. 31).

Antes de tudo, é necessário entender que os conceitos expostos 
por Saussure nos três cursos que ministrou, diferentemente do que 
faz parecer o CLG, estavam em desenvolvimento, e o próprio autor 
não tinha tanta certeza de tudo que estava construindo. Além disso, 
Saussure precisava adequar suas ideias a uma turma de alunos que 
seriam avaliados posteriormente, tendo que tomar decisões sobre o que 
poderia ser exposto e de que maneira. Em uma conversa com Lucien 
Gautier, em 6 de maio de 1911, já quase no final do seu terceiro curso, 
Saussure declarou estar aflito com as dificuldades encontradas para 
expor sua teoria, o que indica evidentemente o caráter experimental 
das ideias discutidas em seu Curso:
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Falei neste ano de muitas questões exteriores à linguagem, 
comecei por aí neste inverno; mas isso não pode bastar. 
Vejo-me diante de um dilema: ou expor o assunto em toda 
a sua complexidade e confessar todas as minhas dúvidas, 
o que não pode convir para um curso que deve ser matéria 
de exame, ou fazer algo simplificado, melhor adaptado a um 
auditório de estudantes que não são linguistas. Mas a cada 
passo me vejo retido por escrúpulos (GODEL, 1957, p. 301 
apud BOUQUET, 2000 p. 254). 

Mesmo com essas dúvidas, foi ao final do terceiro curso que 
Saussure expôs mais detalhadamente sua noção de valor, que acaba 
sendo um elemento central de sua teoria e um dos mais importantes 
fundamentos da linguística contemporânea. Um infortúnio, porém, 
não permitiu que Saussure continuasse seu empreendimento teórico, 
tendo adoecido após o fim do terceiro curso e falecido prematuramente 
em 1913, aos 56 anos. Contudo, os editores do CLG reconheceram 
a importância de seu legado e, por esse motivo, decidiram publicar 
suas ideias. As dificuldades encontradas foram responsáveis pela 
imprecisão da obra resultante desse esforço: Bally e Sechehaye não 
conseguiram encontrar o esboço de um livro que Saussure estava 
preparando, nem os rascunhos das aulas que ele ministrou. Por isso, 
decidiram recorrer aos cadernos de alunos que participaram dos três 
diferentes cursos ministrados. Considerando todos esses obstáculos, 
não é de se espantar que o resultado gerasse tanta controvérsia e 
prejudicasse a compreensão das teorias saussurianas. 

Entretanto, uma nova tendência tem emergido entre os estudos 
linguísticos: o desafio de redescobrir a obra saussuriana a partir das 
diversas anotações e manuscritos publicados para entender melhor 
a construção do seu pensamento. Contudo, em relação ao CLG, é 

1 Infelizmente, não conseguimos acesso ao trabalho de Godel, pois sua tese não foi 
publicada no Brasil e é de difícil acesso. Segue referência da obra original para consulta: 
GODEL, R. Les sources manuscrites du Cours de Linguistique Générale de F. de Saussure. 
Genève: Droz, 1957. 282 pp.
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necessário advertir que ainda hoje não é possível identificar2 tudo o que 
vem de Saussure e tudo o que foi “acrescentado” por seus editores. Por 
esse motivo, seguiremos a tradição de citar o próprio Saussure como 
autor do Curso e das ideias expostas na primeira edição, sem fugir, 
porém, da responsabilidade de lançar mão das informações obtidas 
a partir dos manuscritos saussurianos e publicações que enfrentaram 
o desafio de “confrontar” as ideias apresentadas pelo CLG com os 
cadernos dos alunos. Acreditamos que tais discussões podem ajudar 
a desfazer mal-entendidos e transmitir conhecimentos mais pertinentes 
sobre os fundamentos da linguística.

O curso de linguística geral

O CLG inicia situando a linguística historicamente. Essa ciência 
teria passado por três fases antes de reconhecer “o seu verdadeiro e 
único objeto” (SAUSSURE, 2012 [1916], p. 7):

Figura 1 – Estudos linguísticos pré-saussurianos.

Fonte: elaborada pelos autores.

Esquematicamente, portanto, percebe-se que o estudo da 
língua se dedicou aos fenômenos gramaticais por muito tempo, 
principalmente no que se refere ao método histórico-comparativo, que 

2 Há alguns trabalhos desenvolvidos com essa intenção. Podemos citar aqui os mais 
importantes: Godel (1957), de Mauro (1972) e Engler (1968).
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possuía o objetivo de reconstruir o que seria o proto-indo-europeu. 
Mesmo tendo desenvolvido estudos em função dessa proposta, já 
em seu estudo de doutoramento, Saussure começa a abandonar o 
que Benveniste (1995) chama de atomismo da língua pela ideia de 
relação. Dessa forma, aquele autor entende que, por ser dependente 
de outras ciências, os estudos histórico-comparativos acabaram por 
não desenvolver uma teoria da língua, que procura entender seus 
processos enquanto sistema. Nessa direção, Saussure defende 
uma concepção de língua como um sistema estruturado, que, a 
partir de regras abstratas imanentes à sua estruturação, mantém sua 
regularidade, visto ser um todo acabado, cujas relações se bastam a si 
mesmas. Para isso, vale-se de um conjunto de dicotomias e conceitos 
para construir esse entendimento acerca da língua. Tais concepções 
serão discutidas a partir do tópico a seguir.

Noção de língua: langue x parole

A primeira dicotomia à qual dedicamos discussão é a que 
diferencia língua e fala ou, no dizer saussuriano, langue e parole. Antes 
disso, convém salientar que o corpo teórico do pensamento do autor se 
delimita em função de dicotomias, pois, a despeito das outras ciências, 
em linguística, há sempre pares dicotômicos que reclamam entre si, 
não sendo possível pensar um sem o outro (BENVENISTE, 1995). 

Nossa escolha por iniciar a partir da dicotomia langue e parole 
advém do fato de o autor definir língua já no início do CLG. Organizamos 
nossa discussão a partir de considerações norteadoras, inspiradas em 
Piaget (1979), Barthes (2012) e Marcuschi (2008).

Antes de definir língua, é imperativo diferenciá-la da noção de 
linguagem, visto que é a partir desta que Saussure afirmará o objeto de 
estudo ao qual a linguística deve se dedicar. Acerca disso, Benveniste 
(1995) apresenta que uma das principais preocupações, entre tantas 
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outras, que fez Saussure adiar a escrita de seu pensamento foi justamente 
a questão de, ao falar de língua, também se fala de categorias da 
linguagem. Isso ocorre porque os problemas de ambas se confundem, 
ou seja, as questões diversas sobre a língua, genericamente, põem em 
questão a própria linguagem (BENVENISTE, 1995). 

Há muitas concepções de linguagem, mas Saussure 
especificamente a entendia como uma faculdade mais geral, que seria 
responsável pela capacidade humana de articular os signos. Assim, 
a língua seria apenas uma parte da linguagem, um produto social 
que nos permite exercer a faculdade da linguagem. Enquanto esta 
é multiforme e heteróclita, podendo pertencer a diferentes domínios, 
aquela seria um todo estruturado e acabado, uma instituição social que 
faria a unidade da linguagem. 

A noção de língua como instituição social opõe-se à de organismo 
vivo, tendência teórica dominante sobretudo no século XIX, tendo sido 
defendida por A. Schleicher, linguista alemão, que, influenciado pelo 
darwinismo, concebia a língua como uma instituição natural. Entretanto, 
Saussure concordava, em seus estudos, com a concepção oposta 
formulada por W. Whitney, linguista norte-americano que entendia a 
língua como uma instituição social em razão de seu caráter arbitrário. 
No CLG, Saussure fala inclusive que a concepção de Whitney colocou 
a linguística em seu verdadeiro eixo, demonstrando seu apreço por 
essa concepção de língua como fenômeno social.

Entretanto, é a diferenciação entre língua (langue) e fala (parole) 
uma das mais importantes e polêmicas da teoria saussuriana. O CLG 
apresenta a fala como a parte individual, enquanto a língua seria a 
social. Nessa formulação, a fala também é definida como acessória 
e secundária, enquanto a língua seria essencial. Porém, não se deve 
concluir, como muitos autores fizeram, que a linguística saussuriana 
exclui a fala dos estudos linguísticos ou restringe o enfoque linguístico 
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à langue. O próprio CLG reserva um capítulo para discutir a “Linguística 
da língua” e a Linguística da fala”, afirmando que

esses dois objetos estão estreitamente ligados e se implicam 
mutuamente; a língua é necessária para que a fala seja inteligível 
e produza todos os seus efeitos; mas esta é necessária para 
que a língua se estabeleça; historicamente, o fato da fala 
vem sempre antes. Como se imaginaria associar uma ideia a 
uma imagem verbal se não se surpreendesse de início essa 
associação num ato de fala? Por outro lado, é ouvindo os outros 
que aprendemos a língua materna; ela se deposita em nosso 
cérebro somente após inúmeras experiências. Enfim, é a fala 
que faz evoluir a língua: são as impressões recebidas ao ouvir os 
outros que modificam nossos hábitos linguísticos. Existe, pois, 
interdependência da língua e da fala; aquela é ao mesmo tempo 
o instrumento e o produto desta. Tudo isso, porém, não impede 
que sejam duas coisas absolutamente distintas (SAUSSURE, 
2012 [1913], p. 51, grifo nosso).

Apesar de demonstrar essa interdependência entre as duas, 
Saussure toma um posicionamento, referindo-se, no CLG, à Linguística 
da língua como Linguística propriamente dita, sobre a qual sua teoria 
tentaria debater, pois teria a língua como único objeto de estudo. 
Entretanto, algumas anotações reveladas nos cadernos de Emile 
Constantin revelam um impasse em relação a essa divisão, o que 
aponta uma incerteza teórica sobre o assunto: 

Já dissemos, é o estudo da língua que, de nossa parte, 
perseguimos. Mantemos o nome da linguística para as duas 
coisas juntas, ou devemos reservá-lo para o estudo da língua[?] 
(Podemos distinguir entre: linguística da língua e linguística da 
fala.) Dito isso, não se deve concluir que na linguística da língua 
não se deva jamais lançar um olhar para a linguística da fala. 
<Isso pode ser útil, mas é um empréstimo tomado ao campo 
vizinho> (SAUSSURE, 1993, p. 92, grifo nosso).

É possível perceber que Saussure não tinha tanta certeza sobre 
dividir em duas linguísticas, mas optou por fazer dessa forma. Nessas 
anotações do terceiro curso, entretanto, não se vê uma hierarquia entre 
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a linguística da fala e a linguística da língua, mas um posicionamento 
teórico-metodológico. Saussure optou por estudar a língua, mas 
nunca chegou a excluir a fala das suas considerações e reflexões, 
apesar de uma preferência pelo sistema linguístico ser muito bem 
marcada no CLG. Mais à frente, voltaremos a discutir o tratamento 
dado ao estudo da fala nos manuscritos, mas precisamos deixar bem 
clara nesse momento a importância da concepção de língua como 
estrutura, definindo, para isso, o que significa o termo “estrutura” na 
teoria saussuriana.

A concepção de língua como estrutura

Ironicamente, apesar de ser considerado o mais importante 
linguista estruturalista, Saussure não chegou a empregar o termo 
estrutura, apesar de ficar implícita em sua teoria tal noção. Mas, 
antes de se aprofundar na discussão acerca do que neste tópico 
se propõe, convém compreender melhor o que se convencionou 
chamar de estrutura. Ainda que pareça uno, esse termo aponta, 
ainda mais se falando de correntes estruturalistas, para três possíveis 
significados distintos: o de estrutura como configuração, o de estrutura 
paradigmática e o de estrutura sintagmática (COSERIU, 1980).

Entende-se estrutura como configuração quando se procura 
analisar as relações de proximidade e distinção entre os elementos 
de um sistema. Dessa forma, a língua é vista como um sistema 
de relações entre os signos. Tal como exemplifica Coseriu (1980) 
apoiado em Saussure:

[...] na fonologia consistiria, por exemplo, em estabelecer as 
diversas relações de uma unidade /Ɛ/ não analisada, que se 
apresentaria em relação com todas as vogais, com todos os 
sons anteriores, com todos os sons abertos, etc. Quer dizer 
que, em cada caso, se estabelece uma rede de relações, que 
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pode continuar até os últimos limites do domínio considerado 
(no caso em tela: no domínio dos fonemas de uma língua 
determinada) e há sempre um centro do qual, por assim dizer, 
se irradiam essas relações. [...] para a gramática e para o léxico 
[...], Saussure, examinando a palavra enseignement, “ensino”, 
liga-a a outros termos que terminam em -ment e com outros que 
contêm enseigne-, entre os quais também o verbo enseigner, 
“ensinar” (COSERIU, 1980, p. 50-51).

Conforme esse entendimento, uma estrutura é formada por 
configurações que interrelacionam seus elementos, de modo a torná-
los solidários reciprocamente e fazer com que o sistema seja percebido 
tal como uma rede complexa e autônoma.

Como paradigmática, os elementos da língua apresentam-se 
dentro de configurações específicas nas quais se assemelham e se 
diferenciam em pontos específicos com seus semelhantes. Esta não se 
confunde com o entendimento anterior, pois, enquanto configuração, 
interessa entender as relações de oposição entre os elementos; 
porém, como paradigmática, o foco se estabelece em torno da rede 
que os une a partir de uma invariante, que pode ser, por exemplo, no 
que se refere à fonologia, a sonoridade ou, mesmo, a bilabialidade. 
Esta percepção de estrutura, pelo menos no âmbito linguístico, foi 
dominante sobretudo no saussurianismo, visto que o autor mais se 
interessa pela língua enquanto sistema em que só há diferenças.

No que se refere à sintagmática, a estrutura é vista como uma 
rede que possibilita a organização dos elementos em um esquema 
pré-existente por meio do qual, reciprocamente, um após o outro, 
tais elementos ganham sentido. Por meio da estrutura sintagmática, 
revelam-se, portanto, as funções de um termo em relação ao outro. 
Acerca do termo função, carece destacar que não é usado no sentido 
discursivo, semântico ou pragmático, mas no que se refere à sintaxe. 
Em função disso, a linguística de Chomsky mais se interessou pela 
língua como sintagmática, porque entendia a capacidade inata que 
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o falante possui para construir e entender sentenças gramaticais. 
Dessa maneira, a paradigmática não interessava, pois as funções 
sintagmáticas já relacionavam as possibilidades de sentido a ser 
adotadas pelos termos.

Em conclusão, pode-se entender que, no quadro desses três 
conceitos de estrutura, 

o configurativo está, de certo modo, à margem do estruturalismo; 
o paradigmático é típico do estruturalismo propriamente dito 
e em particular do europeu; o sintagmático, entretanto, é 
privilegiado especialmente pela gramática transformacional 
gerativa (COSERIU, 1980, p. 57).

Em síntese a isso, Benveniste (1995) afirma que o estruturalismo 
europeu se interessou pelo entendimento de estrutura como um todo 
dividido em partes que se solidarizam entre si, enquanto o americano 
entendeu o termo como o molde em torno do qual ocorre a distribuição 
dos elementos, os quais, por sua vez, têm a capacidade de associar-
se e distribuir-se.

Como salientamos, na linguística de Saussure, foi predominante 
a noção de estrutura como paradigmática, entretanto há ainda outros 
atributos a serem destacados. Uma estrutura, nesse sentido, é 
definida por três qualidades imprescindíveis: totalidade organizada, 
transformações e autorregulação (PIAGET, 2003). Assim, para serem 
vistos como uma estrutura, é necessário que os elementos componentes 
dela estejam em solidariedade e dependência recíproca. 

A totalidade diz respeito ao fato de uma estrutura ser formada 
por elementos “subordinados às leis que caracterizam o sistema como 
tal; e essas leis [...] conferem ao todo, enquanto tal, propriedades de 
conjunto distintas daquelas que pertencem aos elementos” (PIAGET, 
2003 [1979], p. 9). 
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As transformações, que apenas aparentemente parecem 
deslegitimar a totalidade do sistema, correlacionam-se ao fato de 
os elementos estarem sempre no movimento de estruturar e serem 
estruturados, o que salienta o caráter de o sistema nunca estar 
acabado, mas sempre em um processo, em um caos organizado 
ou, nas palavras de Lopes (1997, p. 36), em um “perpétuo devir, em 
incessante processo de transformação”. 

As autorregulações, como o próprio nome suscita, evidenciam a 
conservação do sistema, o que significa dizer que a totalidade sempre 
se reajustará a “um novo estado de equilíbrio tão logo uma de suas 
partes constituintes haja sido modificada por uma razão qualquer” 
(LOPES, 1997, p. 37). Inclusive, as autorregulações ocorrem “segundo 
procedimentos ou processos diversos, o que introduz a consideração 
de uma ordem de complexidade crescente e reconduz, por conseguinte, 
às questões de construção e, definitivamente, de formação” (PIAGET, 
2003 [1979], p. 14), portanto são elas que intensificam o caráter 
complexo que está sempre em estágios de evolução, já que motivado 
por ordens internas diversas. 

Ao falar sobre o estruturalismo linguístico, Piaget (2003 [1979]), 
em claro diálogo com Saussure, define a língua como 

uma instituição coletiva, cujas regras se impõem aos indivíduos, 
que se transmite de maneira coercitiva de gerações em gerações 
desde que existem homens e cujas formas particulares (ou 
línguas) atuais derivam, sem descontinuidade, de formas 
anteriores que provêm, elas próprias, de formas mais primitivas 
e assim sucessivamente, sem hiato, desde uma origem única 
ou uma poligenia inicial (PIAGET, 2003 [1979], p. 61).

Nesse sentido, observa-se que, mesmo passando por 
transformações, justamente por ser uma instituição social, a língua 
é mutável ou, melhor dizendo, a rede de relações, para manter sua 
sistematicidade, alimenta-se de uma contínua reconstrução, a fim de 
manter-se enquanto estrutura abstrata e independente.
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Para manter a independência da linguística em relação às 
demais ciências, uma consideração importante para a proposta 
teórica de Saussure é a de que a língua pode ser estudada em si e 
por si mesma. Advoga-se, na linguística estrutural, que a língua deve 
ser estudada como entidade autônoma. Ora, se se propõe um estudo 
imanente desse objeto, a fim de conferir à linguística o status de ciência 
autônoma, nada mais óbvio que delegar à língua a característica de 
sistema que possui seus processos internos, os quais independem de 
explicações históricas, psicológicas, físicas etc. 

Dessa forma, Saussure entende que a língua, como instituição 
social, apresenta-se como uma realidade de dependências que podem 
ser explicadas por si, de tal modo que, como sistema autônomo, o 
objeto da linguística seja tão somente a língua. Portanto, cabe a essa 
ciência descrever, explicar e analisar, sem prescrever, os processos 
imanentes a esse sistema, que o mantêm enquanto totalidade de 
signos que se autorregulam e são solidários entre si.

Mesmo assim, o pensamento saussuriano reconhece que 
a língua é uma realidade com história. Para discutir seus conceitos, 
Saussure várias vezes lança mão de metáforas e analogias. Em uma 
delas, o autor compara a língua a uma árvore para explicar a diferença 
entre estudos sincrônicos e diacrônicos. Um corte transversal no tronco 
da árvore seria como adotar uma perspectiva sincrônica, evidenciando 
como as fibras se comportaram e se desenvolveram nesse dado recorte, 
num plano particular. Por outro lado, um corte longitudinal evidenciaria 
as mudanças que ocorreram no agrupamento dessas fibras ao longo 
do crescimento da árvore, como uma perspectiva diacrônica. 

Desse modo, mesmo afirmando que a diacronia, enquanto 
estudo histórico-comparativo, não deve ser objeto de uma linguística 
que se quer autônoma, obviamente, inclusive por ser produto de 
estudos desse tipo, Saussure reconhece que a língua é uma realidade 
histórica, assim como toda e qualquer instituição social. Além disso, 
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apesar de reconhecer essas duas formas de se analisar a língua como 
importantes e interdependentes, o autor decide defender a necessidade 
de se observar os fenômenos linguísticos a partir da sincronia, visto 
que, até aquele momento, predominavam os estudos diacrônicos. 

Portanto, mesmo advogando por um estudo da língua que se 
vale das relações sincrônicas, Saussure entende que tais relações 
derivam de transformações, também imanentes, relegadas à realidade 
histórica da língua, ou seja, ao fato de ser ela uma realidade que se 
perpetua como produto de uma coletividade. 

Características do signo saussuriano

Para Saussure, o signo linguístico é composto por duas faces, 
vinculadas entre si: o conceito e a imagem acústica. Esses elementos 
estão “intimamente unidos e um reclama o outro” (SAUSSURE, 2012 
[1916], p. 107). Inicialmente, essa divisão pode confundir algumas 
pessoas, levando-as a pensar que se trata da união de uma coisa 
do mundo ao som material (físico), mas Saussure deixa claro que 
concebe o signo como algo mental: a imagem acústica é a impressão 
psíquica do som em nossa mente, enquanto a outra parte é formada 
pelo conceito, que também é de natureza psíquica. À imagem acústica, 
ele propõe chamarmos de significante; e ao conceito, de significado, 
conforme representado na imagem abaixo:

Figura 1 – Signo saussuriano.

Fonte: ilustração baseada no CLG (SAUSSURE, 2012 [1916], p. 107).
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Um grande avanço que isso representou é que, até então, o 
termo signo era usado geralmente para designar apenas a imagem 
acústica (significante), deixando de fora o seu conceito (SAUSSURE, 
2012 [1916]). Ao perceber que tudo na língua é relação, Saussure insere 
o significado na noção de signo linguístico, de modo a impulsionar a 
inclusão da Semântica no interior dos estudos linguísticos, o que até 
então não era comum (LOPES, 1995). 

Além dessa divisão, o signo linguístico saussuriano possui outras 
características, como a arbitrariedade, o caráter linear do significante 
e a característica dupla mutabilidade/imutabilidade, as quais veremos 
resumidamente a seguir.

Arbitrariedade do signo

Um dos princípios mais importantes do signo saussuriano é a 
tese de que o laço que une o significante ao seu significado é arbitrário, 
isto é, que não há uma relação natural, interior, entre uma sequência de 
sons que forma uma palavra de uma dada língua e o conceito ao qual 
ela está ligada. Para usar um exemplo do próprio CLG, podemos citar 
que a ideia de “mar” não está ligada por nenhuma relação natural ao 
seu significante m-a-r. Como prova desse princípio, Saussure cita as 
diferenças entre as línguas e a própria existência das diversas línguas 
humanas (SAUSSURE, 2012 [1916]). A arbitrariedade, inclusive, 
comprova o fato de que a língua é uma instituição social, e não natural.  

Em função disso, o princípio da arbitrariedade não permite 
que um falante possa mudar um signo já estabelecido em um grupo 
linguístico, visto que, como sistema, a língua é uma instituição 
social. Nesse sentido, a arbitrariedade difunde que a ligação entre o 
significante e seu significado é imotivada. Prevendo eventuais críticas, 
Saussure faz referência às onomatopeias como contra-argumento, 
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mas justifica que mesmo elas podem sofrer mudanças com o tempo 
ou variar de acordo com a língua. Por exemplo, a palavra francesa 
fouet (chicote), que, para os falantes do francês, pode indicar uma 
motivação, já que lembraria o estalar de um chicote, na verdade, 
é derivada do latim fogotus, o que, segundo Saussure, anula a 
proposta de uma motivação entre os elementos que compõem os 
signos onomatopeicos (SAUSSURE, 2012 [1916]).

Além dessa noção de arbitrariedade que vimos, Saussure 
desenvolveu uma noção mais radical (ILARI, 2011): retomando a 
metáfora da folha de papel3, ele argumenta que, pela concepção 
saussuriana, uma dada língua precisaria recortar simultaneamente 
os significantes e os significados. Entretanto, o continuum dos sons 
e o continuum da experiência poderiam ser colocados em contato 
recortando a folha de uma infinidade de maneiras diferentes. Em 
outras palavras, “uma vez estabelecido que toda língua relaciona sons 
e sentidos articulando-os mediante uma forma, a forma adotada para 
realizar essa articulação varia de uma língua historicamente dada para 
outra” (ILARI, 2011, p. 65).

Por outro lado, há algumas críticas a essa noção. Uma das mais 
conhecidas foi escrita por Émile Benveniste, em “A natureza do signo 
linguístico”, datado de 1939. Afirma esse autor que, ao tentar explicar 
por que a natureza do signo é arbitrária, Saussure traz o referente 
externo para dentro de sua concepção de signo, gerando assim uma 
contradição, já que ele acreditava que o signo era puramente mental: 
“a natureza do signo linguístico é arbitrária porque não tem com o 
significado nenhuma ligação natural na realidade” (BENVENISTE, 2005 
[1939], p. 54), o que significa dizer que, mesmo tentando expurgar 
o referente do mundo do conceito de signo, Saussure, segundo 
Benveniste, acaba por afirmá-lo. 

3 O CLG compara a relação pensamento-som com as duas faces de uma folha de papel: você 
não pode recortar uma, sem recortar simultaneamente a outra (SAUSSURE, 2012, p. 159).
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Assim, Benveniste (2005 [1939]) argumenta que, nesse caso, há 
uma referência a um terceiro termo, o qual seria a realidade, o referente 
externo. Além disso, defende que, a partir do que afirma Saussure, a 
relação entre o significante e o significado, ao contrário de arbitrária, 
seria, nos termos daquele autor, necessária, pois o significado estaria 
tão ligado ao seu significante, que o conceito seria como uma alma 
da imagem acústica. Para exemplificar, ele utiliza a palavra “boi”, 
afirmando que o conceito (significado) é “forçosamente idêntico”, 
para ele, ao conjunto fônico (significante) boi. Benveniste afirma então 
que seria correto falar de arbitrariedade apenas entre o signo e o seu 
referente no mundo, não entre o significante e o significado, que, por 
serem tal como o verso e o anverso do papel, constroem uma relação 
necessária, dependente, impossível de atomização.

Ainda sobre essa polêmica, alguns dos manuscritos de 
Saussure encontrados posteriormente foram usados por teórico para 
rebater críticas como a de Benveniste. Bouquet (1997) argumenta que 
houve uma confusão de conceitos causada pelo caráter inacabado do 
CLG, ao qual Benveniste teve acesso, o que poderia ter sido evitado 
caso a exposição sobre o conceito de arbitrariedade tivesse ficado 
mais próxima daquela que Saussure concebia. Nóbrega (2012) é um 
dos autores que recomendam uma nova leitura do CLG, de forma a 
considerar essa confusão causada pela publicação do pensamento 
incompleto de Saussure, que é interpretado por muitos como uma obra 
finalizada. De qualquer forma, a arbitrariedade do signo linguístico é 
um dos conceitos mais pertinentes do signo saussuriano.

Linearidade do Significante 

Para Saussure, devido à natureza auditiva do significante, 
ele se desenvolve no tempo, logo possui duas características que 
adquire da sucessão temporal: “a) representa uma extensão, e 
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b) essa extensão é mensurável numa só dimensão: é uma linha” 
(SAUSSURE, 2012 [1916], p. 110). 

Opondo-se aos significantes visuais, os significantes acústicos 
dispõem apenas da linha do tempo, o que faz com que seus elementos 
sejam apresentados um após o outro, formando uma “cadeia”. Saussure 
cita, como exemplo de significantes visuais, os sinais marítimos, mas 
podemos destacar também as línguas de sinais, as quais possuem 
a possibilidade de exprimir várias ideias de modo simultâneo, já que 
utilizam as mãos, as expressões faciais e outras partes do corpo para 
produzir seus significantes. No caso das línguas orais, a própria escrita 
revela esse caráter linear, já que substituímos a linha do tempo “pela 
linha espacial dos signos gráficos” (SAUSSURE, 2012 [1916], p. 110).

Mutabilidade e Imutabilidade

Sendo o signo arbitrário, alguém pode pensar que é possível 
modificar determinado significante para atender alguma necessidade 
ou exigência de uma comunidade linguística. Saussure contraria essa 
ideia através do conceito de imutabilidade do signo, explicando que 
nenhum indivíduo poderia realizar algo assim, nem mesmo a “própria 
massa” poderia modificar uma única palavra, pois “está atada à 
língua tal qual é” (SAUSSURE, 2012 [1916], p. 111). À primeira vista, 
isso parece contrariar a noção de arbitrariedade, mas o CLG nos 
apresenta quatro razões que explanam a imutabilidade do signo e 
esclarecem a questão.

A primeira é justamente sobre o caráter arbitrário do signo. 
Apesar de a noção de arbitrário admitir a possibilidade teórica de 
mudança, mesmo que a massa decidisse discutir essa possibilidade, 
não poderia, pois, para algo ser discutido, é necessário que esteja 
baseado em uma norma razoável. Para a língua, porém, observamos 
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que não há nada que justifique a preferência por uma forma 
linguística em detrimento de outra. É esse argumento que Saussure 
utiliza, exemplificando com o as palavras soeur, sister e irmã: não há 
argumento plausível que justifique qual dessas formas seria melhor 
como significante (SAUSSURE, 2012 [1916], p. 113).

A segunda diz respeito à infinidade de signos que há nas 
línguas, impossibilitando que possa haver substituição de um sistema 
linguístico por outro. Um sistema de escrita, segundo Saussure, possui 
um número limitado de letras, o que torna possível sua substituição 
por outro sistema de escrita. Entretanto, sendo os signos linguísticos 
inumeráveis, seria impossível a substituição total de um sistema 
linguístico por outro.

A terceira razão é a grande complexidade do sistema, o 
que impossibilitaria a modificação dele pela massa, pois iria exigir 
muita reflexão, o que precisaria da participação de um grupo de 
especialistas, gramáticos, lógicos etc. Mesmo com uma equipe assim, 
Saussure afirma que as intervenções observadas até aquele momento 
não obtiveram êxito algum, justamente porque as regras do contrato 
coletivo são impostas e, por esse motivo, não podem ser baseadas em 
uma prescrição de especialistas. 

A quarta razão é a “resistência da inércia coletiva a toda 
renovação linguística”. Sendo a língua utilizada por todos os falantes, 
o tempo inteiro, ela forma um todo com a vida da massa social, a qual 
“sendo naturalmente inerte, aparece antes de tudo como um fator de 
conservação” (SAUSSURE, 2012 [1916], p. 113-114). Dessa forma, 
podemos resumir o princípio da imutabilidade como a impossibilidade 
de um dado falante, ou mesmo a sociedade, modificar voluntariamente 
determinada forma no sistema linguístico.

Já o conceito de mutabilidade diz respeito às alterações que 
os signos podem sofrer com o tempo, porém essas mudanças são 
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independentes da vontade dos falantes, sendo também causadas 
por diversos fatores. Apesar de aparentar, esse conceito não é 
contraditório ao da imutabilidade, mas “solidário”. Isso porque, 
apesar das alterações que o signo possa vir a sofrer com o tempo, 
haverá a persistência da “matéria velha”, o que significa que o 
princípio da alteração se baseia no princípio da continuidade 
(SAUSSURE, 2012 [1916], p. 115).

As alterações que podem ocorrer não são apenas 
transformações fonéticas sofridas pelo significante, ou transformações 
do sentido que afetem o conceito, mas aquelas que “levam sempre 
a um deslocamento da relação entre o significado e o significante”. 
No CLG, exemplifica-se essa afirmação com exemplos como o latim 
necāre, “matar”, que resultou no francês noyer, “afogar”, ou seja, 
tanto o significante como o significado sofreram modificações. A 
partir dessa observação, Saussure acreditava que toda língua natural 
está sujeita a sofrer esse deslocamento entre o significante e o 
significado, sendo isso uma das consequências da arbitrariedade do 
signo (SAUSSURE, 2012 [1916], p. 115).

Além disso, até mesmo nas línguas artificiais, como o esperanto, 
esse princípio irá vigorar, pois, a partir do momento em que elas 
entrarem em circulação, fugirão de qualquer controle, passando a se 
comportar como uma língua natural. Saussure compara o homem que 
tiver a intenção de criar uma língua imutável a uma galinha que choca 
um ovo de pata – a língua criada será arrastada, independentemente da 
vontade de quem a criou, pela “corrente que abarca todas as línguas” 
(SAUSSURE, 2012 [1916], p. 116-117).

Essa noção de “signo” como unidade bilateral, contribuiu para o 
advento do pensamento formal nas ciências da sociedade e da cultura, 
bem como para a constituição de uma semiologia geral.
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A noção de valor linguístico

Considera-se que, certamente, a mais importante contribuição 
de Saussure (2012 [1916]) à linguística foi a noção de valor, justamente 
pelo autor dedicar um capítulo inteiro à essa ideia. Através dela, 
percebe-se a solidariedade e a organicidade do sistema da língua, 
de maneira que ela evidencia seu caráter organizadamente estrutural. 

Além disso, é importante ressaltar que o valor linguístico, ao 
lado da arbitrariedade do signo, é a segunda reflexão semântica 
realizada por Saussure (2012 [1916]) acerca dos signos. Como 
discutimos, a arbitrariedade, tal como definida pelo autor, diz respeito 
ao fato de que não existe entre o significado e o significante uma 
relação motivacional, portanto, semanticamente, os signos não são, 
nessa proposta, motivados. 

Para discutir sua noção de valor, Saussure retoma suas 
concepções de signo e de significação. Nesse ponto, o autor faz 
questão de desfazer uma eventual confusão entre valor e significação, 
destacando que, em sua teoria, esses termos não devem ser vistos 
como sinônimos. Enquanto a noção de significação diz respeito à 
relação entre o significante e o significado, o valor linguístico seria 
a relação que os próprios signos estabelecem entre si. Ou seja, 
existe uma articulação entre um som e uma ideia, a qual irá formar 
o signo linguístico, tal como já foi explicado. Há, também, uma outra 
articulação, agora entre os signos, a qual será a responsável por 
investir esses elementos de um valor que só poderá ser descrito dentro 
desse sistema e sempre em relação aos outros signos que formam tal 
sistema, como no esquema abaixo, utilizado pelo próprio autor para 
ilustrar seu pensamento:
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Figura 2 – Relações entre os signos.

Fonte: ilustração baseada no CLG (SAUSSURE, 2012 [1916], p. 161).

Ao observamos a Figura 2, fica mais evidente o fato de que os 
signos linguísticos se ligam, formando um todo estruturado. Segundo a 
proposta saussuriana, em uma das mais belas analogias do autor, nosso 
pensamento se configuraria como uma massa amorfa e indistinta antes 
do desenvolvimento da língua. São os signos as entidades capazes de 
nos fazer distinguir duas ideias de maneira clara e constante.

O papel característico da língua frente ao pensamento não é criar 
um meio fônico material para a expressão das ideias, mas servir 
de intermediário entre o pensamento e o som, em condições 
tais que uma união conduza necessariamente a delimitações 
recíprocas de unidades (SAUSSURE, 2012 [1916], p. 131).

Assim, considerando a língua não como um meio para 
representar o pensamento, mas sim como a instituição que nos 
permite delimitá-lo a partir de um sistema, existem delimitações que 
nos permitem distinguir as ideias. O signo, nessa visada, é a forma pela 
qual decompomos o pensamento.

Na proposta de Saussure, a língua é um sistema em que só 
há diferenças, o que ratifica o caráter negativo que existe entre seus 
elementos. Considerando essa proposta, seria limitante entendermos 
um signo tão-somente como a união entre um significante e um 
significado, pois essa seria a dimensão positiva da língua. É necessário, 
principalmente, compreendê-lo em sua visão negativa, a partir do valor 
que ele contrai na relação com os demais signos. Sob esse prisma, um 
signo linguístico é tudo aquilo que os demais não são.
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Para facilitar o entendimento, Saussure (2012 [1916]) utiliza-se 
de outra metáfora. Se, em sua dimensão positiva, o signo é explicado tal 
como uma folha de papel, cujas partes são inseparáveis, em sua face 
negativa, o autor compara o signo a uma moeda. Uma moeda pode 
ser trocada por coisas que lhe são semelhantes e dessemelhantes. Por 
exemplo, podemos trocar uma nota de dois reais por duas moedas de 
um real, de maneira que aí percebemos a semelhança entre elas, pois 
representam, em nosso sistema monetário, o mesmo valor. Por outro 
lado, podemos comprar, seja com uma nota de dois reais seja com 
duas moedas de um real, um conjunto de bombons, por exemplo, o 
que significa que podem ser trocadas por algo dessemelhante a elas.

De maneira análoga a essa comparação, opera a língua. Os 
signos podem se assemelhar e, portanto, representar uma mesma 
ideia; bem como podem se dessemelhar, já que representam o 
pensamento, que é externo ao sistema da língua. Dessa maneira, 
Saussure (2012 [1916], p. 162) constrói a tese de que, assim como 
em outros aspectos, a língua encerra mais uma questão paradoxal, 
já que seus signos, do mesmo modo como se constituem de faces 
semelhantes pelas quais podem ser comparados, também são 
constituídos de faces dessemelhantes, por cujos valores são trocados.

Para ilustrar isso, Saussure (2012 [1916], p. 163) utiliza o exemplo 
da palavra carneiro em português, em francês e em inglês. Nessas 
línguas, essa palavra possui o mesmo significado, mas não o mesmo 
valor, uma vez que, enquanto no inglês existe uma palavra específica 
para se referir à porção de carne do animal (mutton) e outra para o 
animal (sheep), nas outras duas, isso não ocorre. Se quiséssemos 
explorar isso dentro do próprio sistema do português, poderíamos 
comparar o pretérito mais que perfeito simples e o composto, os quais, 
ainda que apresentem formas (significantes) diferentes, possuem o 
mesmo significado, portanto o mesmo valor. Tal dimensão evidencia o 
caráter de semelhança dos signos.
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Por outro lado, para nos fixarmos na questão dos tempos 
simples e compostos do português, percebemos que há diferença 
de significado entre o pretérito perfeito simples (vi) e o pretérito 
perfeito composto (tenho visto), por exemplo. Isso evidencia o caráter 
dessemelhante dos signos.

É importante ressaltar que a noção de valor, tal como aqui vista, 
é tão central que foi em função dela que se construíram os principais 
conceitos da fonologia e da semântica lexical, por exemplo. A seguir, 
discutimos outra dicotomia saussuriana, a qual se constrói em torno da 
noção de valor, aqui cotejada. 

As Relações sintagmáticas e as Relações associativas

Toda linguística que se deseja estrutural entende que a língua 
é um sistema de relações. Saussure afirma, portanto, que, sendo 
uma estrutura dessa natureza, é necessário entender como se 
processam tais relações. Para ele, na língua, elas são de dois tipos: as 
sintagmáticas e as associativas. Afirma o autor que “as relações e as 
diferenças entre termos linguísticos se desenvolvem em duas esferas 
distintas, cada uma das quais geradoras de valores; a oposição entre 
essas duas ordens faz compreender melhor a natureza de cada uma” 
(SAUSSURE, 2012 [1916], p. 142). 

Dessa forma, as primeiras relações, as sintagmáticas, que se 
processam na presença de outros elementos, ligam-se ao caráter 
linear do signo, permitindo, assim, seu encadeamento, de modo a 
impossibilitar, portanto, a ocorrência de dois deles ao mesmo tempo. 
Mesmo mencionando exemplos da fala, Saussure entende que as 
relações sintagmáticas se concretizam em qualquer nível de análise 
do sistema, seja no fonológico (fonema após fonema), no morfológico 
(prefixo, radical, vogal temática etc.) ou no sintático (item lexical por 
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item lexical). Nesse sentido, os signos linguísticos se apresentam 
encadeados uns após os outros, segundo as possibilidades 
combinatórias apresentadas, reguladas e disponibilizadas pelo sistema 
da língua. Um sintagma, portanto, consoante afirma Saussure, suscita 
uma ordem de sucessão.

Ainda conforme o pensamento saussuriano, as relações 
sintagmáticas contribuem para a solidariedade do sistema. Isso 
significa dizer que, por exemplo, radicais e sufixos não são formas 
independentes, mas que, ao contrário disso, devem solidariamente 
se combinar a fim de formar um “produto, uma combinação de dois 
elementos solidários, que só têm valor pela sua ação recíproca numa 
unidade superior” (SAUSSURE, 2012 [1916], p. 148).

Paralelamente a isso, as relações associativas, por seu turno, 
baseadas na ausência ou, melhor dizendo, na escolha de itens de 
um sistema em detrimento de outros, ancoram-se na ideia de que o 
sistema linguístico apresenta possibilidades de escolha a partir de uma 
cadeia, de um agrupamento de signos. O falante deve, a partir desse 
emaranhado que repousa em sua mente, escolher um desses signos 
para enunciar na cadeia de combinações sintagmáticas. A escolha 
deles, obviamente, elimina a dos outros, porém, uma vez que tudo na 
língua é relação, ao fazer essa eliminação, os demais estão implicados. 
Melhor ilustramos isso na figura a seguir.
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Figura 3 – Representação dos eixos Paradigmático e Sintagmático.

Fonte: elaborada pelos autores.

No eixo paradigmático, se considerarmos, por exemplo, 
os artigos, sabemos que, em língua portuguesa, existem oito 
possibilidades. Se observarmos, porém, o exemplo em laranja, escolhe-
se o artigo definido masculino singular ao invés dos outros, uma vez 
que a combinatória sintagmática exige o uso desse artigo. Percebe-
se, nessa conjuntura, que essas relações se processam juntas, sendo 
apenas por fins didáticos explicadas separadamente. 

A partir da apresentação dos principais conceitos saussurianos, 
pudemos perceber que, segundo a proposta do autor genebrino, 
a língua é um sistema de relações, que, conforme vimos, possui 
categorias capazes de estudá-la por si. Com base nessa proposta, 
também outros autores, à sua maneira, apresentam teorizações 
formais acerca da língua. A seguir, apresentamos um desses autores, 
considerado como aquele que levou a cabo as ideias de Saussure e a 
formalização teórica em linguística.
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A GLOSSEMÁTICA DE HJELMSLEV

O linguista dinamarquês Louis Hjelmslev, fundador do Círculo 
Linguístico de Copenhague, utilizou-se de muitas ideias de Saussure 
para formular a Glossemática, teorização que explica, entre outras 
coisas, quais deveriam ser as características de uma teoria da 
linguagem. Inicialmente, Hjelmslev concebia a língua como uma 
“entidade autônoma de dependências internas”, isto é, uma estrutura. 
Disso, ele afirmava, assim como Saussure, que a língua seria uma 
forma pura, e não uma substância. Isso significa dizer que, também 
para a Glossemática, interessava o estudo da língua enquanto sistema 
de dependências, o qual deveria ser descrito pela linguística como 
ciência autônoma.

Em relação ao signo, Hjelmslev desenvolve sua concepção 
própria, apesar de ter o signo saussuriano como ponto de partida, 
pois considerava a existência de um plano da expressão, que 
seria responsável pelos sons, e um plano do conteúdo, que seria 
responsável pelo conceito. Até aí, seria apenas um paralelo com os 
termos significante/significado de Saussure, mas Hjelmslev formaliza 
o que o mestre genebrino havia explicado, cruzando esse primeiro par 
com a relação forma/substância, como podemos observar no esquema 
abaixo (LOPES, 1995, p. 95):

Plano do 
Conteúdo

Substância do 
Conteúdo – (SC) ( = designatum )

Forma do Conteúdo – (FC) ( = significado )
SIGNO

Plano da 
Expressão

Forma da Expressão – (FE) ( = significante )

Substância da 
Expressão – (SE) ( = som )
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Assim, observamos que a substância, aplicada ao conteúdo, 
seria o que Saussure denominou, ao se referir ao nosso pensamento, 
de massa amorfa e indistinta, o pensamento em si mesmo, antes de 
um recorte linguístico. Já aplicada ao plano da expressão, seriam 
todos os possíveis sons disponíveis para a organização das línguas. 
A forma, por sua vez, aplicada ao conteúdo, seria o significado, e, 
aplicada à expressão, seria o significante. O dinamarquês, então, vai 
além de Saussure e afirma ainda que o signo só é signo em relação 
a uma substância da expressão e de uma substância do conteúdo, 
sempre relacionados, pois seria como uma “cabeça de duas faces”. 
Ainda é enfático ao afirmar que a relação entre eles é de solidariedade, 
não havendo possibilidade de defini-los separadamente, senão um em 
relação ao outro (HJELMSLEV, 1975). 

Em sua Glossemática, Hjelmslev se baseia na visão da estrutura 
fonológica das línguas, concebida por Saussure, e postula a existência 
de unidades mínimas da expressão e do conteúdo, chamadas de 
glossemas (ou semas), de forma que a análise da língua tentaria 
depreender os glossemas para mostrar como eles se combinam em 
unidades de nível superior, as figuras (COSERIU, 1980).

Há ainda sua contribuição no desenvolvimento de uma ciência 
da linguagem. Para ele, uma teoria da linguagem exige três condições: 
deve ser não contraditória, exaustiva e simples, sendo, porém, seguido 
um critério de prioridade nessa ordem exposta. Nessa proposta, 
portanto, a teoria deve não ser contraditória, pois suas categorias 
devem ser solidárias umas com as outras, de modo a analisar os 
diferentes níveis possíveis. Ainda, deve ser exaustiva, pois, para ser 
coerente, é necessário que as categorias de análise sejam capazes de 
descrever os mais diferentes fatos da língua. Por fim, a simplicidade 
diz respeito ao fato de que essas categorias não podem atomizar 
as descrições, mas serem capazes de levar a cabo a análise das 
manifestações linguísticas.
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Apesar de ser acusado de prolixo por alguns, Hjelmslev ajudou 
a Dinamarca a se destacar nos estudos linguísticos, tendo com uma 
de suas principais obras o Prolegômenos a uma teoria da linguagem, 
publicado em 1943. Tal crítica ao autor se baseia no fato de ele levar a 
cabo o projeto de estudo das relações sistemáticas da língua, o que 
levou sua teoria a uma abstração demasiadamente formal, inspirada 
na lógica matemática. 

Até aqui, trabalhamos com os estruturalismos que, conforme 
as concepções do termo estrutura sintetizadas no início do tópico 
A concepção de língua como estrutura, entendem-na como 
paradigmática, sendo tarefa da linguística, portanto, analisar sua rede 
de relações formais. Nos Estados Unidos, porém, a linguística estrutural 
se desenvolveu a partir da concepção sintagmática de estrutura, de 
Bloomfield, autor cujas ideias apresentamos a seguir.

O DESCRITIVISMO DE BLOOMFIELD 

Leonard Bloomfield, de Chicago, é considerado o fundador 
do estruturalismo americano, tendo Language (1933) como obra 
principal. O estruturalismo americano foi marcado por forte influência 
da situação histórica dos Estados Unidos, deixando-o com algumas 
diferenças em relação ao estruturalismo europeu. Por exemplo, uma 
das principais intenções que moveram o estruturalismo americano 
era o projeto de realizar uma análise descritiva das centenas de 
línguas ameríndias do final do século XIX. É importante ressaltar 
que, nessa conjuntura, em comparação às de Saussure, as ideias 
de Bloomfiel não foram tão bem acolhidas no Brasil, haja vista, por 
exemplo, nenhuma de suas obras ter sido traduzida para o português. 
É bem verdade que isso se deve ao caráter descritivista de seu 
pensamento e à influência comportamentalista acerca da construção 
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do significado, porém certamente há contribuições trazidas pela 
teorização desse linguista estadunidense, que, ao lado de Saussure, 
marcou a linguística de sua época.

Influenciado por Franz Boas e Edward Sapir, Bloomfield 
formula, então, sua linguística voltada para o desenvolvimento de 
um método descritivista, taxionômico. Assim, Bloomfield contribuiu 
consideravelmente para o estudo da morfologia e da sintaxe, 
influenciando o surgimento de várias pesquisas voltadas para essas 
áreas. Seu método sugeria que o linguista deveria partir da frase 
como unidade máxima analisável, empregar métodos de redução que 
permitiam decompô-la em seus elementos constituintes imediatos, até 
chegar ao morfema, uma unidade mínima indivisível.

Nessa conjuntura, sua contribuição principal, ainda mais 
considerando o contexto em que viveu, foi a formulação de categorias 
de análise que possibilitaram a descrição morfológica e sintática das 
línguas ameríndias. Tais línguas, quase todas ágrafas, necessitavam 
de um tratamento científico que as descrevesse. Por conta disso, 
o entendimento de estrutura em Bloomfield se difere dos demais, 
porque seu posicionamento teórico parte da descrição de cada 
língua, tendo cada uma delas sua sintagmática própria. Portanto, a 
estrutura não é vista como algo geral, subsídio para a análise de 
todas as línguas, mas como uma espécie de molde existente em 
cada língua para organizar as ocorrências.

O autor deixou de lado, porém, o estudo semântico. Na verdade, 
Bloomfield defendeu que o sentido, sendo mental, não poderia ser 
estudado cientificamente. Sua análise baseia-se no famoso esquema 
S – s – r – R, em que S e R são fatores extralinguísticos que condicionam 
a adoção de determinadas estruturas linguísticas s e r. Por considerar o 
significado como de natureza extralinguística, ficaria a cargo de outras 
ciências seu estudo, sendo tarefa da linguística estudar a análise 
das estruturas sintagmáticas de cada língua em particular. O autor 
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recomendou, inclusive, que um estudo desse tipo fosse adiado até que 
a ciência produzisse uma descrição exaustiva do mundo (ILARI, 2011). 
Esse seu posicionamento causou um grande atraso dos estudos 
semânticos nos EUA. 

Após apresentar as ideias dos principais autores concebidos 
como estruturalistas, a seguir discutimos suas aproximações e 
afastamentos segundo o escopo de uma linguística estrutural.

ESTRUTURALISMOS: SEMELHANÇAS 
E DIFERENÇAS

Tomando, então, as contribuições desses três linguistas, 
julgamos pertinente procedermos a uma análise comparativa acerca 
de suas contribuições. Ainda que todos apresentem como postura 
analítica a concepção estrutural de estudo da língua, é bem verdade 
que, a seu modo, cada um apresenta conceitos e programas teóricos 
que se ramificam singularmente.

Para começar, observamos que, em relação aos métodos 
utilizados por eles, Saussure e Hjelmslev, apesar de empiristas, 
valem-se do dedutivismo para elaborar suas teorias, enquanto 
Bloomfield, influenciado pelo behaviorismo, parte dos dados para 
chegar ao seu método, preferindo, então, o método indutivo e não 
acreditando em outra forma de estudar a linguagem, a não ser 
por esse método. Essa diferença irá refletir no resultado de cada 
um, pois, enquanto os linguistas europeus abarcam a semântica, 
acreditando que esta faz parte dos estudos linguísticos em uma 
visada imanente de estudo do significado, Bloomfield não tinha 
essa mesma crença, pelo menos não naquele momento, no que se 
refere aos estudos científicos da linguagem. 
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Em relação à teoria, Saussure e Hjelmslev tentam elaborar 
uma que seja aplicada a quaisquer línguas, ou seja, uma teoria 
linguística geral. Porém, enquanto o linguista genebrino tinha em 
mente uma teoria que se aplicasse à língua; o dinamarquês, a qualquer 
linguagem, abrangendo assim os estudos semióticos. Já Bloomfield 
não concordava que pudesse haver um método geral, mas, seguindo 
a tradição descritivista, acreditava que, para cada língua, deveria 
ser elaborado um método próprio de descrição, a exemplo de suas 
próprias categorias gramaticais.

Entretanto, essa diferença entre Bloomfield e Saussure em 
relação à generalização/particularização das teorias revela, no linguista 
americano, uma noção inspirada no CLG, ainda que implicitamente, 
acerca do conceito de arbitrariedade (ILARI, 2011). Assim, os dois 
concordam que cada língua organiza seus significantes e significados 
de maneira particular, singular, revelando também que a noção de valor 
era comum para os dois. Não queremos dizer que Bloomfield adotou 
os conceitos saussurianos, mas que possuía, ainda que de forma 
implícita, alguns dos seus princípios.

Em relação aos pontos comuns entre os três linguistas, todos 
advogam por uma linguística como ciência independente e defendem 
o uso de procedimentos científicos para estudá-la, destacando, dessa 
forma, a autonomia da linguística em relação às outras ciências e 
possibilitando o desenvolvimento dos estudos linguísticos modernos.

Observamos também que Bloomfield se aproxima do método 
proposto por Hjelmslev quando sugeria que os linguistas aplicassem 
métodos de redução nos dados obtidos, até chegarem às unidades 
mínimas, os elementos indivisíveis.

Já Saussure e Hjelmslev, apesar de se aproximarem bastante, 
principalmente pela clara influência que o primeiro exerceu sobre o 
segundo, distanciam-se em alguns pontos. Um deles, como já revelado, 
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é que o linguista dinamarquês foi mais abrangente que Saussure, 
abarcando a semiótica em seus trabalhos. Além disso, apesar de 
concordar com a perspectiva saussuriana de que a língua é forma, não 
substância, Hjelmslev afirma que o signo precisa ser considerado em 
relação às substâncias, pois “é nesse sentido que se pode dizer que o 
signo é signo de alguma coisa” (HJELMSLEV, 1974, p. 62).

Outro ponto em que Hjelmslev se distancia de Saussure é 
no seu modelo de análise glossemático. O dinamarquês elabora os 
termos cenemática e pleremática, que se referem, respectivamente, 
à análise da expressão e à análise do conteúdo. Ele não utilizou os 
termos fonologia/fonema na sua cenemática, mas cenemas, para que 
ficasse claro que sua teoria não tratava apenas das línguas sonoras. 
Sua pleremática se divide não em morfologia e sintaxe, mas em 
pleremas e morfemas, sendo estes elementos relacionados ao estudo 
das flexões e aqueles, aos elementos de análise da raiz ou do radical. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste capítulo foi o de apresentar as teorias estruturais 
acerca da língua, bem como seus principais representantes. Desse 
modo, pudemos perceber que, dentro desse paradigma teórico, 
a língua é vista como uma estrutura autônoma, sendo tarefa da 
linguística estudar como se processam os fenômenos concernentes 
a esse todo estrutural.

Como ponto de partida, vimos que foi Saussure o grande 
mentor desse paradigma, o qual influenciou não somente a criação 
da linguística moderna enquanto ciência independente, mas também 
todo um pensamento que se desdobrou a partir do seu. Acerca das 
contribuições de Saussure, estudamos como ele concebe a língua, 
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assim como os conceitos fundamentais que lhe são concernentes 
e, portanto, que servem de premissa para o estudioso que deseja 
se especializar em linguística. Além disso, vimos que há críticas 
realizadas a esses conceitos, as quais merecem ser visitadas e 
refletidas, mas com um posicionamento cauteloso, uma vez que os 
manuscritos de Saussure evidenciam que suas ideias ainda estavam 
em fase de desenvolvimento.

Além de revisitarmos as contribuições saussurianas, também 
vimos como foi praticado o estruturalismo por dois importantes 
expoentes desse paradigma: Hjelmslev e Bloomfield. Assim, 
analisamos os avanços empreendidos por esses autores no que se 
refere a Saussure, bem como as contribuições realizadas por eles para 
a linguística como um todo.

Por fim, pudemos perceber que, ainda que sob a invariante de 
serem estruturalistas, os autores que ganharam esse rótulo apresentam 
semelhanças, mas também diferenças, as quais demonstram a riqueza 
de seus trabalhos e o desenvolvimento do pensamento linguístico ao 
longo do século XX.

A partir dessa discussão, é lícito afirmar que a linguística 
estrutural é um ponto de partida importante para o estudante que 
deseja se aventurar no estudo da língua. Esse paradigma, além de ser 
o primeiro a tornar a linguística ciência imanente, também processou 
empreendimentos teóricos relevantes para o estudo da fonologia, da 
morfologia e da sintaxe, principalmente, mas também serviu de mola 
propulsora para que o leque de possibilidades de estudo da língua se 
ampliasse, estando na base, por exemplo, de estudos em semiótica 
e em funcionalismo.
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Resumo:
A Gramática Gerativa (GG) é uma teoria linguística norteada pela visão 
cartesiana sobre universais linguísticos (cf. CHOMSKY, 1966). Chomsky define 
uma teoria capaz de dar conta da criatividade linguística do falante com base em 
um conjunto de hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da linguagem. 
Esta é observada sob a hipótese da existência de estruturas universais inatas, 
que tornam possível a aquisição de línguas naturais. Nessa perspectiva, a 
gramática de uma língua é uma descrição da competência intrínseca e do 
conhecimento linguístico dos falantes de uma língua natural. Este capítulo, 
de caráter introdutório, apresenta de modo conciso os fundamentos da GG e 
uma alternativa gerativa não transformacional, a Gramática Léxico-Funcional. 
Seu público-alvo compreende, sobretudo, estudantes de graduação e 
pós-graduação dos cursos de Letras, Linguística, Filosofia, Psicologia, 
Comunicação, Ciência da Computação e demais áreas interessadas em 
linguagem e ciências cognitivas.

Palavras-chave: 
Linguística Gerativa; Gramática Gerativa Transformacional; Gramática 
Léxico-Funcional.
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INTRODUÇÃO

A Gramática Gerativa (GG) é uma teoria linguística elaborada 
por Noam Chomsky norteada pela visão cartesiana4 sobre universais 
linguísticos (cf. CHOMSKY, 1966). Essa teoria nasce da crítica ao 
modelo de estados finitos5 e ao modelo dos constituintes imediatos 
de perspectiva estruturalista (cf. CHOMSKY, 1957). De acordo com a 
crítica chomskyana, os modelos estruturalistas descreveriam apenas 
as sentenças6 realizadas (e não as geráveis). Além disso, os modelos 
não teriam a capacidade de explicar uma diversidade de dados 
linguísticos, por exemplo, a ambiguidade estrutural7.

Chomsky define uma teoria capaz de dar conta da criatividade 
do falante, de sua capacidade de criar e de compreender sentenças 
inéditas. Vale ressaltar que tal criatividade não implica na extrapolação 
do código, pois o sistema prevê as inovações linguísticas. 

A GG é um conjunto de hipóteses sobre a natureza e o 
funcionamento da linguagem. Específica da espécie homo sapiens 
sapiens, a linguagem é observada sob a hipótese da existência de 
estruturas universais inatas (como a relação sujeito/predicado), que 
tornam possível a aquisição (a aprendizagem) pela criança de sistemas 
particulares, que são as línguas naturais8. O contexto linguístico é 

4 Essa é uma referência à concepção de linguagem como livre expressão do pensamento e 
utilizável para a resposta adequada em qualquer novo contexto defendida por Descartes.

5 Também conhecido por teoria das cadeias de Markov, ou de processo de Markov, ou de 
modelo de Markov, é um modelo matemático subjacente às pesquisas estruturalistas norte-
americanas, com base na teoria da comunicação e do cálculo da quantidade de informação.

6 Aqui trataremos sentença como correlata à noção tradicional de período. Para uma 
explicação pormenorizada e didática, cf. Kenedy (2016, p. 186-188). 

7 A GG analisa a ambiguidade, por exemplo, para explicitar que uma única estrutura sintática 
pode ter diferentes interpretações.

8 As línguas naturais são línguas específicas da espécie humana, ou seja, aquelas que foram 
aprendidas naturalmente durante a aquisição da linguagem. Opõem-se às línguas naturais 
as línguas artificiais.
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encarado como um gatilho que ativa essas estruturas inerentes à 
espécie, que subentendem o funcionamento da linguagem. 

Nessa perspectiva, a gramática de uma língua é uma descrição 
da competência intrínseca do falante-ouvinte ideal (cf. CHOMSKY, 
1965). O produto dessa descrição é um mecanismo de regras finitas 
que permitem gerar o conjunto infinito de sentenças gramaticais9 de 
uma língua particular e apenas elas. Essa gramática de regras que 
definem as sequências de palavras ou de sons permitidos constitui 
o conhecimento linguístico dos indivíduos que falam uma língua, 
isto é, a sua competência linguística. Portanto, a GG é uma teoria da 
competência. O uso particular que cada falante faz da língua em uma 
situação particular de comunicação depende do desempenho e que 
será estudada por uma teoria gerativa do desempenho.

Neste capítulo, portanto, apresentamos de modo conciso os 
fundamentos da GG. Para tal, apoiamo-nos, principalmente, nas obras: 
Syntactic Structures (1957), Aspects of the Theory of Syntax (1965), 
Semantic in Generative Grammar (1972), Lectures on Government and 
Binding (1981) e A Minimalist Program for Linguistic Theory (1993).10 Com 
exceção de Semantic in Generative Grammar, obra de Ray Jackendoff, 
todos os outros textos são de Noam Chomsky. A seleção dessas obras 
tenta refletir o desenvolvimento dos principais modelos de GG, a saber: 
a teoria transformacional inicial, teoria padrão, teoria padrão estendida, 
teoria da regência e ligação e o programa minimalista11.

9 A rigor, a expressão é redundante pelo fato de não haver sentenças agramaticais. O falante 
produz naturalmente apenas as sequências gramaticais de sua língua, ou seja, as sentenças 
de sua língua. Pelo mesmo motivo, vamos utilizar a expressão sequência agramatical para 
nos referirmos ao que tradicionalmente chamamos de sentenças agramaticais.

10 Seguem outras obras fundamentais para os estudos em linguística gerativa: The logical 
structure of linguistic theory (1975); Current issues in linguistic theory (1964); The sound 
pattern of English (1968); Cartesian linguistics (1966); Topics in the theory of generative 
grammar (1966); Recent contributions to the theory of innate ideas (1967) etc.

11 Para uma apresentação detalhada em português do desenvolvimento teórico da Gramática 
Gerativa chomskyana, cf. GUIMARÃES, M. Os Fundamentos da Teoria Linguística de 
Chomsky. Petrópolis: Vozes, 2017. p. 22-30.
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Primeiramente, abordamos, na seção 2, conceitos basilares que 
norteiam a perspectiva gerativa da estrutura linguística. Em seguida, 
focalizamos, na seção 3, aspectos da arquitetura da linguagem ao 
apresentar o componente sintático. Na seção 4, expomos brevemente 
uma alternativa à gramática gerativa chomskyana – a Gramática 
Léxico-Funcional. Para a apresentação dessa proposta, baseamo-nos 
principalmente em Kaplan & Bresnan (1982) e Dalrymple (2005).

Este capítulo introdutório sobre a linguística gerativa se dirige 
principalmente a estudantes de graduação e pós-graduação dos 
cursos de Letras, Linguística, Filosofia, Psicologia, Comunicação, 
Ciência da Computação e demais áreas interessadas em linguagem e 
ciências cognitivas.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Antes de explorarmos os conceitos básicos do gerativismo, 
cabe aqui uma breve explicação sobre o emprego do termo gerar na 
obra chomskyana. O termo gerar aparece, pela primeira vez, na obra 
Syntactic Structures de 1957. Vejamos, portanto, dois contextos em que 
o termo aparece nessa obra e que nos ajudam a evitar uma possível 
má compreensão do seu uso.

No capítulo 3, An elementary linguistic theory, da obra 
supramencionada, Chomsky afirma ser a língua um sistema 
extremamente intrincado e, por esse motivo, a descrição linguística 
procede em termos de um sistema de níveis de representação12. Por 
exemplo, o linguista estabelece elementos de “nível superior”, como 
os morfemas, para descrever a estrutura fonêmica das sentenças. Ao 

12 Em linguística gerativa, o nível de representação é o sistema de concatenação que representa 
uma sentença como uma sequência de elementos discretos (cf. DUBOIS et al., 2006, p. 433).
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considerar as diversas maneiras de descrição da estrutura morfêmica, 
Chomsky indaga “que tipo de gramática é necessário para gerar (grifo 
nosso) todas as sequências de morfemas (ou palavras) que constituem 
sentenças gramaticais13 do inglês, e somente essas” (CHOMSKY, 1957, 
p. 26).14 Não fica claro, porém, o que quis dizer Chomsky com o uso do 
termo gerar. Aqui podemos afirmar que o emprego do termo pode ser 
substituído por seu possível candidato a sinônimo produzir. 

No capítulo 5, Limitações da descrição da estrutura sintagmática, 
Chomsky (1957) afirma:

Na verdade, gramáticas que têm a forma que estamos 
estudando aqui são bem neutras no que diz respeito à relação 
entre falante e ouvinte, síntese e análise de enunciados. Uma 
gramática não nos diz como sintetizar um certo enunciado, ou 
como analisar um enunciado particular dado. Na verdade, essas 
duas tarefas que o falante e o ouvinte devem desempenhar são 
essencialmente a mesma [...]. Cada gramática desse tipo é 
simplesmente uma descrição de um determinado conjunto de 
enunciados, a saber, aqueles enunciados que são gerados por 
ela (grifo nosso) (CHOMSKY, 1957, p. 70).

Note-se que este trecho deixa claro que, para Chomsky, 
gerar não significa produzir sentenças, mas caracterizar ou analisar 
explicitamente uma sentença através de uma gramática. Portanto, 
os termos gerativismo, gramática gerativa e gramática gerativo-
transformacional são derivados do termo gerar no sentido de descrever 
explicitamente as sentenças de uma língua particular. Tendo em vista 
essa noção, agora vamos explorar alguns conceitos basilares para a 
linguística gerativa.

13 O conceito de gramaticalidade será apresentado na subseção conceitos de 
aceitabilidade e gramaticalidade.

14 Tradução livre nossa de “what sort of grammar is necessary to generate all the sequences 
of morphemes (or words) that constitute grammatical English sentences, and only these” 
(CHOMSKY, 1957, p. 18).



58

s u m á r i o

Conceito de língua

Ao considerar língua um conjunto finito ou infinito de sentenças, 
sendo cada sentença finita em extensão e construída a partir de 
um conjunto finito de elementos, Chomsky (1957) propõe analisar a 
linguagem humana como um fenômeno discreto.

A partir dessa ótica, as palavras escritas, por exemplo, são 
observadas como cadeias de símbolos de um alfabeto finito; e as 
sentenças, como cadeias definidas de palavras. Essa perspectiva 
aplica claramente o pensamento matemático sobre o objeto de estudos 
da Linguística. De acordo com Chomsky (1957), podemos definir 
formalmente língua da seguinte maneira: uma língua é um conjunto15 L 
cujos elementos são sequências de comprimento finito de símbolos de 
um conjunto finito Z. A seguir aplicamos essa definição em linguagem 
matemática (cf. HUNTER, 2011, p. 195):

(1) Seja Z = {a, b}. O conjunto L1 = {ab, abab, ababab, ...} = 
{(ab)n | n ∈ N} e o conjunto L2 = {ab, aabb, aaabbb...} = {anbn} | n 
∈ N} são ambos linguagens de Z.

Note que L1  L2, pois abab ∈ L1 mas abab  L2, por exemplo. 
Essa demonstração ilustra o pensamento chomskyano, uma vez que 
uma língua L pode conter um número finito de símbolos, mas pode ter 
um número infinito de sequências.

Definido e formalizado o escopo de análise, Chomsky (1957) 
aponta os objetivos fundamentais da análise linguística: separar as 
sequências gramaticais16 (aquelas que estão contidas em L) das 
agramaticais (aquelas que não estão contidas em L) e estudar a 
estrutura das sequências gramaticais.

15 O conceito é da Teoria dos Conjuntos: um conjunto é uma coleção de zero ou mais objetos 
distintos, denominados elementos do conjunto.

16 A noção de gramaticalidade será desenvolvida e analisada na seção subsequente.
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Conceitos de aceitabilidade e gramaticalidade

Tomemos os exemplos (2a) e (2b) como sequências de palavras 
em língua portuguesa (doravante LP):

(2a) O ódio leva ao sofrimento.

(2b) *Ao o leva sofrimento ódio.17

Enquanto a sequência de palavras em (2a) tem aspectos em 
comum com várias outras sequências de palavras, como O apego leva 
ao ciúme, A paixão leva ao desespero, O amor conduz à felicidade 
etc, o exemplo (2b) é incomum, incompreensível em qualquer contexto 
de uso, ou seja, essa sequência de palavras não obedece às regras 
combinatórias18 da gramática da LP.

De acordo com Chomsky (1965), podemos afirmar que 
(2a) é uma sequência aceitável. A aceitabilidade da sequência é 
determinada pela reação concreta e observável do falante-ouvinte. 
Por isso, Chomsky (1965) distingue a noção de aceitabilidade da 
de gramaticalidade. A aceitabilidade de (2a) só pode ser definida 
em uma teoria do desempenho linguístico enquanto a noção de 
gramaticalidade de (2a) e agramaticalidade de (2b) devem ser 
definidas no âmbito da teoria da competência.

Competência e desempenho

Os julgamentos de aceitabilidade de (2a) e (2b) refletem 
parcialmente a capacidade de um falante-ouvinte reconhecer a 
(a)gramaticalidade de (2a) e (2b). Para complementarmos nossa 

17 Vamos utilizar ‘*’ para indicar a agramaticalidade da sequência.

18 A noção estruturalista de combinatória foi uma das críticas feita por Noam Chomsky por 
não explicar a criatividade linguística.
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explicação sobre as noções de aceitabilidade e gramaticalidade, faz-
se necessário apresentarmos um pressuposto importante que governa 
a GG: a distinção estrita entre competência e desempenho.

O que isso significa? A modalidade escrita em Gramática 
Tradicional é dividida em duas partes: morfologia (estudo das formas) 
e sintaxe (estudo das funções). A morfologia lida com a construção e 
interpretação de palavras. Por exemplo, todo falante que conhece a 
morfologia do português sabe que palavras como falávamos podem 
ser divididas em unidades menores de significado (morfemas):

(3) fal # á # va # mos19

A sintaxe, por outro lado, lida com a seguinte questão: como são 
formadas as sentenças? Quem conhece a sintaxe do português sabe 
que a posição das palavras nessa língua é relativamente livre, mas que 
em alguns casos a posição de certas palavras é bastante restrita: os 
artigos sempre estão à esquerda dos substantivos na formação de um 
sintagma nominal, por exemplo.

Quando se fala uma língua como língua materna, não se 
conhecem apenas os morfemas que compõem as palavras, não 
se conhecem apenas as partes que compõem uma sentença, mas 
também podem ser interpretadas palavras compostas e sentenças 
complexas, por exemplo. 

Conhecendo a gramática do português, sabe-se, portanto, 
que, na expressão pé-de-moleque20, não interpretamos um pé real 
de um moleque (menino abandonado). Por outro lado, o falante do 
português sabe que algumas sentenças são ambíguas, que devem 
ser interpretadas de acordo com o contexto. Em (4), por exemplo, 

19 O símbolo # representa as fronteiras de morfemas. A sequência dos morfemas segue: 
radical, vogal temática, desinência modo-temporal e desinência número-pessoal.

20 Bolo típico da região Nordeste.
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como podemos ter certeza de quem estuda Informática sem o devido 
contexto? É o vizinho ou o irmão do vizinho quem estuda informática? 

(4) Conheci na feira o irmão do seu vizinho que estuda Informática. 

Mas podemos julgar sentenças em termos de gramaticalidade, 
isto é, sabemos que (5a) é gramatical, enquanto (5b) é agramatical.

(5a) Conheci seu vizinho que estuda Informática.

(5b) *Conheci que estuda Informática seu vizinho.

Quando falamos uma língua como uma língua nativa, muitas 
vezes não estamos cientes de suas regras gramaticais. Produzimos 
sentenças sem termos de pensar sobre suas regras subjacentes. 
Podemos verificar que (5b) é uma sequência agramatical, sem 
podermos explicitar com exatidão qual regra foi violada. 

O conhecimento linguístico é, portanto, um conhecimento 
inconsciente. Esse conhecimento inconsciente é chamado por Chomsky 
como competência linguística, como aquele conhecimento do falante-
ouvinte de sua própria língua. A competência se torna desempenho, 
ou seja, uso linguístico real, o uso da língua em situações concretas. 
Quando os falantes usam uma língua, frequentemente violam as regras 
linguísticas, cometendo erros ora por desatenção ora por distração. 

A GG está interessada exclusivamente no estudo da 
competência. Partindo de uma concepção mentalista21 de língua, a 
GG está preocupada em descobrir uma realidade mental subjacente 
ao comportamento, uma forma de linguística que usa dados do uso da 
língua para determinar a competência da língua, sendo esta última a 
questão principal da investigação.

21 Em GG, entende-se a mente como um conjunto de inteligências especializadas e autônomas, 
como a linguagem, a visão, a memória, a percepção espacial, as relações lógico-matemáticas 
etc. De acordo com o filósofo e psicolinguista norte-americano Jerry Fodor, a mente é modular, 
ou seja, cada módulo mental é responsável por uma inteligência específica.
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Como evidências para o seu programa mentalista, Chomsky 
repetidamente tem defendido sua proposta através de duas linhas 
de argumentação: 

(a) O argumento do chamado aspecto criativo da linguagem, ou 
seja, a capacidade do homem de produzir um número ilimitado 
de sentenças com a ajuda de um conjunto limitado de regras; 

(b) O argumento da pobreza de estímulo na aquisição de 
primeira língua: como uma criança pode produzir sentenças 
que nunca ouviu antes? A aquisição da linguagem não pode 
ser justificada a partir de dados de inputs. Portanto, a criança 
possui uma teoria inata de possíveis descrições estruturais. Ela 
vem ao mundo com certos princípios gramaticais inatos.

A hipótese inatista

Uma vez entendidas as noções de aceitabilidade, 
gramaticalidade, competência e desempenho, o leitor curioso poderá 
ainda se perguntar: como esse conhecimento gramatical se forma no 
desenvolvimento cognitivo de um indivíduo?22 A proposta da GG para 
dar conta desse questionamento é a hipótese inatista. 

A hipótese inatista sustenta a ideia de que a linguagem repousa 
em uma estrutura inata. A linguagem, sob essa perspectiva, é uma 
aptidão da nossa espécie. Apenas a nossa espécie tem a capacidade 
de processar dados da experiência, formando, desse modo, nossa 
competência linguística. Por isso, a GG é uma teoria que defende a 
tese de que a linguagem é uma característica biológica da espécie.

De acordo com essa hipótese, nascemos com uma base de 
conhecimento específico de gramática. No entanto, essa especificidade 
não implica que a gramática não tenha propriedades de interface com 
outros domínios do pensamento. Além disso, a hipótese inatista não 

22  Esse questionamento tem sido chamado de Problema de Platão. 
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refuta a ideia de que na aquisição da linguagem utilizamos também 
estratégias da inteligência geral. Chomsky (1965) afirma

[...] Em parte, os dados linguísticos determinam que língua 
possível, entre todas as línguas possíveis, o aprendiz está sendo 
exposto e é essa função dos dados linguísticos primários que 
estamos considerando aqui. Mas esses dados também podem 
desempenhar um papel totalmente diferente; ou seja, certos 
tipos de dados e experiências podem ser necessários para 
colocar o dispositivo de aquisição de linguagem em operação, 
embora possam não afetar o modo de seu funcionamento. 
(CHOMSKY, 1965, p. 33)23.

Ao internalizar uma gramática específica, a criança faz uso 
de um conhecimento de natureza estritamente gramatical. Assim, 
qualquer gramática específica que venha a ser internalizada consiste 
em mecanismos puramente gramaticais. 

Em suma, a hipótese chomskyana do inatismo sustenta a ideia 
de que parte da gramática é adquirida via experiência, com base 
na inteligência geral, e outra provém de mecanismos gramaticais 
específicos, estruturas mentais que correspondem ao que Chomsky 
chamou de Gramática Universal (doravante GU). 

Gramática Universal: Princípios e Parâmetros

O modelo Princípios e Parâmetros da GG dos anos sessenta 
e oitenta passou a assumir que todas as línguas são baseadas em 
uma multiplicidade de princípios universais (Gramática Universal). 
Os gerativistas não estavam mais procurando regras que pudessem 

23 Tradução livre nossa de “In part, such data determine to which of the possible languages 
(that is, the languages provided with grammars in accordance with the a priori constraint 
(iii)) the language learner is being exposed, and it is this function of the primary linguistic 
data that we are considering here. But such data may play an entirely different role as well; 
namely, certain kinds of data and experience may be required in order to set the language-
acquisition device into operation, although they may not affect the manner of its functioning 
in the least (CHOMSKY, 1965, p. 33)”.
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ser usadas para descrever a estrutura sintática, mas procuravam os 
princípios que explicavam a (a)gramaticalidade das sentenças. 

Uma sentença é considerada gramatical se viola os princípios 
da GU. Além disso, a GU explica por que as crianças completam a 
gramática de sua língua nativa em um espaço muito curto de tempo, 
embora a língua que ouvem durante a aquisição da linguagem seja 
muitas vezes falha. A GU também tenta explicar as diferenças que 
existem entre as diferentes línguas e famílias linguísticas. Berwick e 
Chomsky (2016) assumem que os Princípios universais subjazem a 
todas as línguas naturais:

Por definição, a teoria de uma língua-I é sua gramática 
gerativa, a teoria geral de línguas-I é a Gramática Universal 
(GU), adaptando-se noções tradicionais a um novo contexto. 
A GU é a teoria do componente genético da faculdade da 
linguagem, a capacidade que torna possível adquirir e 
usar línguas-I particulares. A GU determina a classe de 
procedimentos gerativos que satisfazem a Propriedade 
Básica e os elementos atômicos que entram nas computações 
(BERWICK; CHOMSKY, 2016, p. 90).24

A GU não precisa ser aprendida por uma criança na aquisição 
da língua. Esses princípios são definidos desde o nascimento e 
amadurecem pouco a pouco, quando a criança ouve os dados de sua 
língua materna, na tarefa específica de internalizá-la. A GU, portanto, é 
parte da dotação genética do homem.

Chomsky assume que a GU, isto é, a capacidade do homem 
de adquirir e, em última análise, falar uma língua, é um módulo 
independente de outras habilidades cognitivas. O módulo de 

24 Tradução livre nossa de: “By definition, the theory of an I-language is its generative grammar, 
and the general theory of I-languages is Universal Grammar (UG), adapting traditional 
notions to a new context. UG is the theory of the genetic component of the faculty of 
language, the capacity that makes it possible to acquire and to use particular I-languages. 
UG determines the class of generative procedures that satisfy the Basic Property, and the 
atomic elements that enter into the computations” (BERWICK; CHOMSKY, 2016, p. 90).
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linguagem é, portanto, um sistema que tem suas próprias leis e ainda 
interage com outras habilidades cognitivas. Ele continua supondo 
que o módulo de linguagem é dividido em submódulos ainda mais 
autônomos, que também trabalham juntos. A GG, dessa forma, tem o 
objetivo de explorar esses submódulos. Nas seções seguintes, vamos 
apresentar diferentes aspectos dos princípios da GU.

ESTRUTURAS SINTÁTICAS

Primeiramente se faz necessário explicar o motivo de a GG 
optar pela sintaxe para descrever a estrutura linguística. Não se 
trata de um abandono das questões relativas à semântica ou à 
fonologia. Ignorar o estudo do significado e do som seria incoerente 
com a proposta chomskyana, uma vez que forma fonética e forma 
lógica são componentes da arquitetura da linguagem proposta por 
Chomsky (cf. CHOMSKY, 1975). A opção de utilizar a sintaxe para 
explicar as relações entre som e significado faz parte da concepção 
chomskyana de gramática.

A noção de sintagma

Sintagma é uma unidade hierárquica que representa as relações 
de dependência entre constituintes de uma sentença. Essa noção é 
fundamental para qualquer teoria sintática. Como a GG pretende 
descrever as relações entre constituintes de uma sentença, torna-se 
clara a importância de desenvolver uma teoria de base sintagmática.
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Testes de Constituintes

As regras sintáticas são aplicadas aos constituintes25 de uma 
sentença. Então, se desejamos realizar uma análise sintática para uma 
sentença, devemos primeiro determinar seus constituintes. Mas como 
nós encontramos constituintes de uma sentença? Nesta subseção, 
apresentamos alguns testes26, com os quais se pode determinar se 
uma sequência de palavras é um constituinte.

Um dos testes mais importantes é o teste de substituição. Esse 
teste pode ser usado para determinar quais palavras e sequências de 
palavras podem ser trocadas em um lugar na sentença. Vamos utilizar 
as sentenças abaixo, como exemplo explicativo:

(6a) O jornalista divulgou novas mensagens.

(6b) O jornalista estrangeiro divulgou novas mensagens.

(6c) O jornalista estrangeiro, que é radicado no Rio de Janeiro, 
divulgou novas mensagens.

(6d) O jornalista estrangeiro, que é radicado no Rio de 
Janeiro e que é fundador de um periódico virtual, divulgou 
novas mensagens.

As sequências de palavras destacadas em (6a-d) são 
intercambiáveis sem perder a gramaticalidade da sentença. Se temos 
uma sentença gramatical após o teste de substituição, é óbvio que as 
sequências trocadas formam, cada uma, um constituinte. O critério 
pode ser formulado da seguinte maneira: sequências de palavras que 
podem ser substituídas por outras sequências de palavras sem alterar 
a gramaticalidade da sentença formam um constituinte.

25 Em linguística estrutural, chama-se constituinte “todo morfema (ou palavra) que entra 
numa construção mais ampla. Distinguem-se aí dois tipos de constituintes: nucleares e 
extranucleares” (DUBOIS et al., 2006, p. 146).

26 Outros testes podem ser também aplicados, como o teste da mobilidade, o teste da 
ininseribilidade, o teste de clivagem, o teste de coordenabilidade etc. (cf. BLOOMFIELD, 
1961; RADFORD, 1992; RAPOSO, 1979; e MIOTO, 2013).
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No entanto, esse critério ainda não é totalmente satisfatório. Os 
exemplos a seguir mostram que podemos trocar outras sequências de 
palavras entre si:

(7a) O ministro considera a notícia criminosa.

(7b) O ministro considera a notícia um crime.

Sem dúvida, a sequência destacada em (7a) pode ser trocada 
pela sequência em (7b). A sentença continua gramatical. Dessa forma, 
a sequência de palavras em (7b) teria de ser um constituinte. Claro 
que esse não é o caso. Portanto, é necessário restringir ainda mais 
o teste de substituição. Apenas sequências de palavras que podem 
ocorrer em muitos outros contextos são constituintes. As sequências 
de palavras em (6a-d) têm muito mais possibilidades de serem parte 
de sentenças do que (7b). A notícia um crime é, portanto, um candidato 
pior para um constituinte do que o jornalista, o jornalista estrangeiro, o 
jornalista estrangeiro, que é radicado no Rio de Janeiro, ou mesmo, a 
notícia criminosa.

Um teste mais fácil de se manusear é o teste de pronominalização. 
Proformas podem representar outras expressões. Somente 
constituintes podem ser substituídos por proformas. Vamos observar 
agora exemplos do teste:

(8a) O ministro perdeu o arquivo, e o jornalista o encontrou.

(8b) O ministro estava nos Estados Unidos. Lá curtiu as férias 
com a família.

O pronome o em (8a) se refere à sequência o arquivo. Dessa 
forma, o arquivo é um constituinte. Em (8b), lá se refere a nos 
Estados Unidos. Portanto, nos Estados Unidos é um constituinte. 
Podemos também substituir os sintagmas destacados em (6a-d) 
por uma proforma.

(9) Ele divulgou novas mensagens.
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Porém, essa substituição não vale para a sequência a notícia 
um crime em (7b). Dessa forma, a notícia um crime não forma um 
sintagma. Quando utilizamos o teste de pronominalização, verificamos 
que, na verdade, há dois sintagmas, como ilustramos abaixo:

(10) O ministro a considera assim.

Outro teste para identificar constituintes é o teste de interrogação. 
Constituintes são substituídos integralmente por pronomes ou 
advérbios interrogativos. Seguem os exemplos:

(11a) Quem divulgou novas mensagens? O jornalista divulgou 
novas mensagens.

(11b) Onde o ministro estava? O ministro estava nos Estados Unidos.

ANÁLISE DE CONSTITUINTES IMEDIATOS

Na subseção Testes de constituintes, foram apresentados 
alguns testes para se determinar se uma sequência de palavras é um 
constituinte. Com a ajuda desses testes, nesta seção, dividiremos 
uma sentença simples em seus constituintes. Como constituinte, 
entendemos sequências de palavras que podem passar pela maioria 
dos testes. Primeiramente, apresentamos as sequências de palavras 
mais longas em que se pode dividir a sentença em seus constituintes 
imediatos. Os constituintes, por sua vez, são divididos novamente 
em seus constituintes imediatos, estes, por sua vez, em suas partes, 
e assim por diante. No final, são deixadas apenas as palavras. Este 
procedimento é chamado de análise de constituintes imediatos.

(12) Hackers invadiram outros telefones.

A sentença pode ser dividida em dois constituintes.

(13) [ Hackers ] [ invadiram outros telefones ]



69

s u m á r i o

Para tal divisão, apoiamo-nos nestes testes:

Teste de substituição

(14a) Os jornalistas estrangeiros invadiram outros telefones.

(14b) Hackers encontraram o arquivo.

Teste de pronominalização

(15a) Eles invadiram outros telefones.

(15b) Os jornalistas fizeram isso.

Teste de interrogação

(16a) Quem invadiu outros telefones? Hackers.

(16b) O que fizeram os hackers? Invadiram outros telefones.

O constituinte invadiram outros telefones ainda pode ser dividido 
em dois constituintes:

(17) [ invadiram ] [outros telefones]

Para essa nova divisão, utilizamos os seguintes testes:

Teste de substituição

(18a) Jornalistas receberam outros telefones.

(18b) Jornalistas invadiram os computadores.

Teste de interrogação

(19a) O que jornalistas invadiram? Outros telefones.

(19b) O que os jornalistas fizeram com outros telefones? Invadiram.

O constituinte outros telefones, por sua vez, pode ainda ser 
dividido em dois constituintes:

(20) [ outros ] [telefones ]

Essa divisão foi feita a partir do teste de substituição:

(21a) Hackers invadiram os / nossos / aqueles telefones.

(21b) Hackers invadiram outros aparelhos.
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A estrutura de constituintes de (12) pode ser apresentada da 
seguinte maneira:

(22) [1 [2 Hackers 2] [3 [4 invadiram 4] [5 [ 6 outros 6] [7 telefones 
7] 5 ] 3 ] 1]

A Classificação de Constituintes

A análise de constituintes imediatos é um método pelo qual 
as sentenças podem ser estruturadas hierarquicamente em seus 
constituintes. No entanto, esse método não é suficiente para descrever 
uma língua exaustivamente, uma vez que a estrutura de uma sentença 
ou um constituinte está sujeita a certas regras. A análise de constituintes 
imediatos não diz nada sobre as regras que governam essa estrutura 
hierárquica. Por exemplo, não diz nada sobre relações de ordem 
dentro de uma sentença. Por que em português, por exemplo, a ordem 
dos constituintes é os telefones e não telefones os? Como descrever 
tais regras, baseando-se em categorias gramaticais, como artigos, 
substantivos, adjetivos, verbos, preposições. As regras afirmam que o 
artigo precede o substantivo, por exemplo.

Unidades de constituintes, ou seja, constituintes que consistem 
em uma ou mais palavras e que formam uma unidade numa organização 
hierárquica, são chamados de sintagmas (cf. DUBOIS et al., 2006). 
Os sintagmas distinguem-se em: sintagmas nominais (SN), sintagmas 
verbais (SV), sintagmas adjetivais (SA) e sintagmas preposicionais (SP). 
Por exemplo, na sentença o ministro da justiça considera fraudulenta a 
mensagem, os SNs são os constituintes formados pelas sequências 
(o + ministro + da + justiça) e (a + mensagem). O SV, por sua vez, é 
formado pela sequência (considera + fraudulenta + a + mensagem). 
O SA é formado apenas pelo constituinte fraudulenta e, por fim, o SP 
é formado pela sequência (da + justiça). Na subseção Análise de 
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Constituintes Imediatos, mostramos como se divide a sentença em 
seus constituintes. Agora podemos atribuir aos constituintes de (12) 
categorias sintáticas.

(12) Hackers invadiram outros telefones.

Hackers é um SN. Graficamente podemos representar o SN assim:

(23)

Em relação a invadiram outros telefones, temos um SV:

(24)

Os sintagmas SN e SV juntos formam uma sentença. A categoria 
sentença é apresentada com a abreviação S. A sentença em (12) pode 
ser representada da seguinte maneira:

(25) 

O SV pode ainda ser dividido em seus constituintes imediatos. 
O SN outros telefones se divide em pronome indefinido e substantivo. 
Pronomes que precedem substantivos, assim como artigos, são 
chamados, em gramática gerativa, Determinantes (D). Os substantivos, 
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por sua vez, são chamados, na literatura gerativa, Nomes (N). Podemos 
agora ilustrar a divisão de SV:

(26)

Para o exemplo em (12), temos a seguinte estrutura:

(27) 

Essa representação é chamada de diagrama arbóreo. S é a raiz 
da árvore. As linhas de conexão entre os símbolos da categoria são 
chamadas de galhos. As interseções dos galhos são chamados de 
nós ou nódulos. 
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Além dessa representação, há uma notação alternativa 
chamada parentetização. A parentetização é uma representação 
da estrutura dos constituintes de uma sentença por meio de 
parênteses com os símbolos das categorias sintáticas. Segue o 
exemplo (12) parentetizado:

(28) [S [SN Hackers] [SV [V invadiram] [SN [D outros] [N telefones] ] ] ].

Gramáticas de Estrutura Sintagmática

Os diagramas arbóreos permitem representar hierarquicamente 
as relações de dependência dos constituintes em uma sentença. De 
importância central é o conceito de dominância. Um nó domina todos 
aqueles nós, que na árvore estão abaixo dele. O nó SV em (27) domina 
os nós V, SN, D, invadiram, outros e telefones. O SV sozinho é dominado 
pelo nó S. Um nó é imediatamente dominado por outro se não houver 
entre eles outros nós. Nas definições a seguir, α, β e γ representam os 
nós da árvore.

(29) Dominância imediata: um nó α domina imediatamente um 
nó β se e somente se a) α domina β e b) se não houver categoria 
γ que domina β e é dominado por α.

Categorias que são dominadas pelo mesmo nó são chamadas 
nós irmãos. O nó que domina dois nós irmãos se chama nó pai. Um nó 
que não domina nenhum outro nó é um nó terminal.

O diagrama arbóreo em (27) fornece as seguintes informações:

a) S domina imediatamente SN e SV.

b) SV domina imediatamente V e SN.

c) SN domina imediatamente N.

d) D domina imediatamente outros.

e) N domina imediatamente Hackers.
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f) N domina imediatamente telefones.

g) V domina imediatamente invadiram. 

A partir da relação de dominância imediata, regras são 
derivadas para gerar sentenças. A seta “→” é lida da seguinte forma: 
reescreve como.

(30a) S  → SN SV

(30b) SV → V SN

(30c) SN → (D) N

(30d) N → Hackers

(30e) N → telefones

(30f) V → invadiram

(30g) D → outros

As regras em (30a-c) são chamadas de regras de estrutura 
sintagmática. Na regra (30c), os parênteses indicam a opcionalidade 
de D. As regras em (30d-g) são chamadas de regras lexicais ou regras 
terminais. As gramáticas que contém regras de estrutura sintagmática 
são chamadas de Gramáticas de Estrutura Sintagmática (doravante 
PSG, do inglês Phrase Structure Grammar). Agora podemos gerar uma 
sentença, substituindo os símbolos à esquerda da seta, passo a passo, 
com os símbolos à direita da seta, até que finalmente terminamos com 
uma sequência de símbolos terminais27.

(31a) S (S → SN SV)

(31b) SN SV (SN → N)

(31c) N SV (SV → V SN)

(31d) N V SN  (SN → D N)

(31e) N V D N (N → Hackers)

(31f) Hackers V D N (V → invadiram)

(31g) Hackers invadiram D N (D → outros)

(31h) Hackers invadiram outros N (N → telefones)

(31i) Hackers invadiram outros telefones

27  Em GG, chamamos esse processo de derivação.
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Teoria X-barra

A Teoria X-Barra configura-se como um módulo28 gramatical de 
perspectiva gerativa para descrição da estrutura sintagmática. Essa 
teoria tem as seguintes tarefas: a) explicitar a natureza sintagmática 
da sentença; b) explicitar a estrutura hierárquica dos sintagmas na 
formação de outros sintagmas; e c) explicitar as relações que se 
formam dentro da sentença (cf. MIOTO et al., 2013). Como qualquer 
outro módulo, a Teoria X-Barra deve ser universal e capaz de captar 
tanto a estrutura interna dos sintagmas de qualquer língua quanto a 
variação nas diferentes línguas.

Em seguida, vamos ilustrar a abordagem gerativa sobre a 
estrutura interna dos sintagmas:

   (32)

No nível sintagmático mais baixo, o símbolo terminal X29, núcleo 
do sintagma, representa uma entrada lexical, ou categoria mínima 
da projeção arbórea. X’ (lê-se X barra ou X linha) representa o nível 
intermediário entre o nível lexical e o nível sintagmático. X’ pode se 
relacionar a um complemento (Compl) ou a um especificador (Spec), 
como se pode observar no exemplo (33).

28 Em GG, dá-se o nome de módulo a cada uma das partes constitutivas de uma gramática: 
módulo sintático, semântico, fonológico, etc.

29 Vamos utilizar o X como variável, ou seja, símbolo suscetível de tomar diferentes valores, 
como N, V, A, etc. O elemento P, de XP, vem do inglês phrase, que significa sintagma. 
Também vamos empregar o P para nos referirmos aos sintagmas para iniciar o leitor na 
terminologia gerativa de língua inglesa.
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(33)

Como se verifica em (33), X seleciona30 um complemento à direita 
e projeta um nível intermediário X’. Esse nível intermediário dá conta do 
fato de que o núcleo pode se combinar com um ou dois complementos. 
Nesse caso, temos um sintagma completo cuja projeção máxima é XP 
e o núcleo lexical é representado pela variável X, que pode se combinar 
com um complemento e com um especificador.

O diagrama X-barra representa de maneira simples e elegante 
uma das propriedades básicas dos sintagmas, a endocentricidade. 
Uma categoria XP só pode ter como núcleo uma categoria mínima X, 
preservando em cada projeção suas propriedades morfológicas. As 
propriedades morfológicas do núcleo de um sintagma são transmitidas 
para todo o sintagma. 

UMA ALTERNATIVA À GG CHOMSKYANA: 
A GRAMÁTICA LÉXICO-FUNCIONAL

A Gramática Léxico-Funcional (LFG, do inglês Lexical-
Functional Grammar) foi desenvolvida nos anos 80 por Joan Bresnan 
e Ron Kaplan e surgiu como alternativa gerativa à gramática 
chomskyana. Bresnan e Kaplan (1982) veem a LFG como uma 

30 Em GG, o termo seleção também se refere às restrições semânticas de uma categoria. 
Por exemplo, o verbo pensar, de acordo com as regras de seleção, não pode ter como 
sujeito o nome mesa.  
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alternativa psicolinguisticamente plausível às abordagens baseadas 
em transformações (cf. MÜLLER, 2016).

A LFG assume vários níveis de representação (cf. KAPLAN; 
BRESNAN, 1982). Os mais importantes são a estrutura de constituintes 
(Estrutura-C) e a estrutura funcional (Estrutura-F). A Estrutura-C é 
licenciada por uma PSG; e a Estrutura-F, por outro lado, contém as 
informações sobre os predicados envolvidos e sobre as funções 
gramaticais (sujeito, objeto, etc.) que ocorrem em um constituinte.

A LFG rejeita a orientação chomskyana de que existam 
processos subjacentes à estrutura de constituintes, defendendo que 
os níveis de representação sintática não dependem de transformações 
na estrutura profunda.

Conforme Dalrymple (2005), a LFG é uma teoria da estrutura 
linguística e de como diferentes aspectos são relacionados. A teoria 
é lexical por estruturar ricamente o léxico. As relações linguísticas 
são descritas no léxico como alternativa às transformações ou às 
operações nas árvores de estrutura sintagmática. A teoria também é 
funcional por entender as funções gramaticais como sujeito e objeto 
primitivos teóricos. A LFG, observa Dalrymple (2005), tenta investigar 
o processamento linguístico através principalmente de uma robusta 
estruturação lexical. A LFG representa, portanto, a direção que os 
estudos acerca da estrutura linguística de perspectiva lexical e 
gerativa tomaram.

Kaplan e Bresnan (1982) reforçam o problema fundamental para 
uma teoria sintática, que é caracterizar o mapeamento entre relações 
argumentais de predicado semântico e as configurações de palavra de 
superfície e de sintagma pelas quais são expressas. Esse mapeamento 
é suficientemente complexo para não poder ser caracterizado em um 
simples formalismo de estrutura sintagmática. 
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Na LFG, essa correspondência é definida em duas etapas: 
as entradas lexicais especificam um mapeamento direto entre 
argumentos semânticos e configurações de funções gramaticais de 
superfície; as regras sintáticas, por sua vez, identificam essas funções 
de superfície com configurações da estrutura de constituintes e 
morfológicas (cf. DALRYMPLE, 2005). 

As especificações gramaticais forçam condições de boa 
formação em ambas as estruturas: na Estrutura-F e na Estrutura-C das 
sentenças (cf. KAPLAN; BRESNAN, 1982). Dessa forma, os autores 
confirmam a impossibilidade de se construir uma teoria da sintaxe 
apenas com um formalismo de regras sintagmáticas, pois elas não 
dão conta da complexidade sintático-semântica das línguas naturais.

No formalismo da LFG, há três condições de boa formação da 
sentença: (i) completude, (ii) coerência e (iii) unicidade (cf. KAPLAN; 
BRESNAN, 1982). A primeira condição pressupõe que a estrutura 
funcional de uma sentença contenha todas as relações gramaticais 
exigidas pelo PRED(icado). A segunda condição pressupõe que 
a estrutura funcional de uma sentença não contenha nenhuma 
relação argumental não exigida pelo PRED. Finalmente, a terceira 
condição pressupõe que nenhuma relação argumental deve ser 
atribuída mais de que uma vez em uma única estrutura funcional 
(cf. KROEGER, 2004).

Além disso, Kaplan & Bresnan (1982) reafirmam a importância 
de se estruturar a gramática em dois módulos: tanto na configuração 
das entradas lexicais, informando seus aspectos morfossintáticos 
e funcionais, quanto na configuração de relações entre estruturas 
sintagmáticas e funções gramaticais. De acordo com Dalrymple (2005), 
uma gramática LFG contém minimamente um módulo de regras e um 
léxico para uma língua particular. 
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A seguir, apresentamos tanto a Estrutura-C quanto a Estrutura-F de 
(34). Para a geração dessas representações, utilizamos o software XLE31.

(34) A fada é amável 

Figura 1 – Estrutura-C gerada pelo XLE.

Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 2 – Estrutura-F gerada pelo XLE.

Fonte: elaborada pelos autores.

A novidade que a LFG traz para a representação sintática da 
frase em (34) é a Estrutura-F, uma vez que a Estrutura-C informa as 
relações hierárquicas que conhecemos através da teoria sintática 

31 O XLE é um sistema da XEROX para análise e geração de gramáticas léxico-funcionais. É 
a base do projeto de gramáticas paralelas (do inglês, Parallel Grammar Project), que está 
desenvolvendo gramáticas para o inglês, francês, alemão, norueguês, japonês, urdo etc. 
Atualmente, ele é executado no Solaris Unix, Linux e Mac OS X. Para uma introdução à 
implementação de uma gramática computacional, sugerimos Schwarze & Alencar (2016).
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gerativa tradicional. Na Estrutura-F, verificamos as funções sintáticas 
de (34). Observamos que a sentença consiste de um sujeito 
(SUBJ), um predicado (PRED) e um complemento XCOMP. O SUBJ 
tem um significado lexical ‘FADA’; é definido e suas propriedades 
morfossintáticas são FEM, SG e PERS 3. O verbo tem o significado 
lexical ‘SER’; e sua valência exige um SUBJ e um XCOMP, realizados 
respectivamente por ‘FADA’ e ‘AMÁVEL’. O XCOMP tem o significado 
lexical ‘AMÁVEL’; e sua valência exige um SUBJ, realizado por ‘FADA’. 
Todas essas propriedades estão formalizadas numa matriz de atributos 
e valores como observamos na figura 2. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É uma tarefa muito desafiadora tentar abordar, em um espaço 
restrito quanto este, um quadro geral da Gramática Gerativa. Devido a 
essa dificuldade, procuramos fazer um recorte da Linguística Gerativa, 
apresentando aquilo que é fundamental para um iniciante na área. 

Nessa breve explanação sobre aspectos fundamentais da 
GG, primeiramente, abordamos alguns dos conceitos basilares 
norteadores da perspectiva gerativa sobre a estrutura linguística. Em 
seguida, apresentamos alguns aspectos da arquitetura da linguagem, 
focalizando o componente sintático da teoria. Por fim, apresentamos 
brevemente uma alternativa à GG chomskyana, a Gramática Léxico-
Funcional, observando principalmente as inovações dessa teoria no 
que tange às relações entre os níveis de representação sintática: a 
Estrutura-C e a Estrutura-F.
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Resumo:
Neste trabalho traçamos um esboço das principais questões debatidas à 
luz da Linguística Cognitiva. De acordo com Ferrari (2011), a Linguística 
Cognitiva (LC) é uma vertente dos estudos linguísticos que surgiu nos anos 
80 com alguns estudiosos que, apesar de concordar com algumas das ideias 
gerativistas de Noam Chomsky, demonstravam crescente insatisfação com 
o papel da Semântica/Pragmática no modelo. Entre esses estudiosos se 
destacam George Lakoff; Ronald Langacker; Leonard Talmy; Charles Fillmore 
e Gilles Fauconnier. Essa vertente procura investigar as relações entre sintaxe 
e semântica, forma e significado.

Palavras-chave: 
Linguística; Semântica; Cognição.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Linguística Cognitiva difere da teoria gerativista no sentido 
em que, entre outras coisas, propõe que as palavras não possuem 
significados próprios, mas sim, são um guia para a construção do 
sentido, levando em consideração fatores externos, tais como a 
experiência e conhecimento de mundo dos locutores (FERRARI, 2011).

Neste trabalho, traçamos um esboço das principais questões 
debatidas à luz da Linguística Cognitiva. De acordo com Ferrari (2011), 
a Linguística Cognitiva (LC) é uma vertente dos estudos linguísticos que 
surgiu nos anos 80 com alguns estudiosos que, apesar de concordar 
com algumas das ideias gerativistas de Noam Chomsky, demonstravam 
crescente insatisfação com o papel da Semântica/Pragmática no 
modelo. Entre esses estudiosos se destacam George Lakoff; Ronald 
Langacker; Leonard Talmy; Charles Fillmore e Gilles Fauconnier. Essa 
vertente procura investigar as relações entre sintaxe e semântica, forma 
e significado.

Assim, a primeira seção trata dos conceitos de léxico e conceitos 
lexicais com ênfase nas ideias da Teoria dos Conceitos Lexicais e 
Modelos Cognitivos, proposta por Evans (2009). A segunda seção 
busca explicar os conceitos de metáfora e metonímia, baseando-se nas 
ideias de Lakoff e Johnson (2003). Por fim, a terceira seção aborda os 
conceitos de Modelos Cognitivos e Semântica de Frames através das 
ideias propostas por Evans (2009) e Fillmore (2009), respectivamente.
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LÉXICO E CONCEITOS LEXICAIS 

Para a Lexicologia32, léxico pode ser visto como o conjunto de 
unidades lexicais que se encontram à disposição do falante. Entretanto, 
Villalva e Silvestre (2014) defendem que a definição de léxico depende 
diretamente do conceito que se tem de língua, que, por sua vez, 
relaciona-se mais com concepções ideológicas em detrimento de 
concepções linguísticas, assunto que a área da política linguística 
abrange melhor do que a área da análise linguística. Dito isso, os 
autores definem léxico como:

uma entidade abstrata que se obtém por acumulação: às 
palavras em uso por cada falante, no seio de uma dada 
comunidade de falantes, juntam-se as palavras em uso por 
outras comunidades linguísticas falantes da mesma língua; 
às palavras em uso na contemporaneidade, somam-se as 
que estiveram em uso em sincronias passadas, de que 
temos notícia pela documentação escrita e que, por vezes, 
ressurgem; aos dados da escrita, unem-se os da oralidade, 
quando é possível apreendê-la, dada a muito maior fluidez da 
oralidade face à escrita (VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 23).

Porém, a definição de unidade lexical não é totalmente 
semelhante à definição de palavra. Na verdade, as unidades lexicais 
abrangem as palavras, as quais são vistas como “paradigmas 
(identificados por um lema), ou seja, são conjuntos de formas 
portadoras de informações fonológicas, morfológicas, sintáticas e 
semânticas [...]” (VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 76). As autoras 
consideram “como unidades lexicais todos os seus constituintes [...] 
e todas as sequências de palavras que razões de natureza semântica 
ou formal impeçam de receber uma interpretação composicional [...]” 
(VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 76).

32 A Lexicologia, uma das áreas das Ciências do Léxico, estuda o léxico enquanto 
unidades linguísticas que os indivíduos utilizam para designar algo (onomasiologia) ou 
dar sentido (semasiologia).
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Na descrição do léxico de uma língua, os dicionários são 
interessantes ferramentas de uso, entretanto pecam nas definições das 
palavras considerando que não se adéquam à construção de sentidos, 
múltiplas situações e contextos. A construção de sentidos está ligada 
obrigatoriamente aos frames que são acionados por meio de modelos 
cognitivos. Isso é corroborado por Villalva e Silvestre (2014) em:

Os dicionários são documentos prescritivos, que oferecem 
uma perspectiva subjetiva da língua e do léxico e, apesar das 
promessas de exaustividade, estão longe de reunir as palavras 
em uso num determinado período histórico e desconsideram 
inúmeras variedades dialetais, diafásicas e tecnoletais. 
Devemos até admitir que a representação do léxico é 
desproporcionada, na medida em que geralmente não fornece 
indícios da frequência ou adequação comunicativa das palavras 
(VILLALVA; SILVESTRE, 2014, p. 187).

No âmbito da Linguística Cognitiva, construções como metáforas 
e metonímias muitas vezes se ligam a contextos específicos, o que fica 
fora do alcance lexicográfico, já que os dicionários têm um compromisso 
em construir registros que se voltam para situações prototípicas. Como 
área da Semântica Cognitiva, a semântica de frames contribui nesse 
sentido, ao destacar a necessidade de se pensar em eventos de uso 
e as diversas relações (simulações) que locutor e interlocutor podem 
exercer no ato comunicativo. 

Evans (2009), ao desenvolver a Teoria dos Conceitos Lexicais e 
Modelos Cognitivos (CLMC), propõe que, como indivíduos, trazemos 
conosco uma rede de conceitos baseados nos conhecimentos que 
adquirimos durante toda a vida através de experiências corpóreas. 
Essa rede de conceitos é determinada por meio de modelos cognitivos. 
Dessa forma, esses conceitos podem se transformar em conceitos 
lexicais, como conteúdo linguístico. Isto é, temos uma estrutura bipartite: 
uma relacionada à rede conceitual e outra ao conteúdo linguístico. O 
autor defende que as palavras podem trazer variação semântica (por 
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vezes considerável) através dos enunciados. Nesse sentido, “a CLMC 
se arquiteta a partir da abordagem da relação de como as palavras 
fornecem acesso a representações de conhecimento linguístico e não 
linguístico” (SANTOS, 2017, p. 77).

A CLMC afirma que o uso da linguagem faz parte do nosso 
conhecimento da linguagem. A estrutura do nosso sistema de 
linguagem está relacionada diretamente ao modo – e é derivada de 
– como usamos a linguagem (CROFT, 2000; LANGACKER, 2000; 
TOMASELLO, 2003 apud EVANS, 2009). O limite de unidades simbólicas 
(ex. vocábulos) disponíveis para os falantes de uma língua diminui 
consideravelmente o número de relações interpessoais que esses 
falantes podem expressar e cumprir através da linguagem. Isso se dá 
devido ao fato de que “os usuários de linguagem vivem em uma matriz 
sociofísica que está mudando e evoluindo continuamente”33 (EVANS, 
2009, p. 71), ou seja, os usuários estão a todo momento usando a 
linguagem para expressar significados únicos, enquanto a linguagem 
possui esquemas e símbolos previamente definidos que nem sempre 
são o suficiente para expressar os cenários aos quais desejamos nos 
referir, pois “estes necessariamente não determinam a mutabilidade da 
experiência humana”34 (EVANS, 2009, p. 71).

Na CLMC, conceitos lexicais são como unidades de estrutura 
semântica que pertencem à gramática mental, não surgindo a partir do 
uso da linguagem, ou seja, o sujeito constrói o sentido do enunciado, 
e não a língua. Sinteticamente, Evans (2009, p. 349-350) define os 
conceitos lexicais como “um conjunto de vários tipos de conhecimento 
esquemático convencionalmente associados a um veículo fonológico 
único em uma unidade simbólica”35. Esse conjunto de conhecimentos 

33 Essa e as demais traduções são livres do autor. No original: “(...) language users live in a 
sociophysical matrix that is continually shifting and evolving” (EVANS, 2009, p. 71).

34 No original: “(…) these necessarily undetermine the mutability of human experience” 
(EVANS, 2009, p. 71). 

35 No original: “A bundle of various types of schematic knowledge conventionally associated 
with a unique phonological vehicle in a symbolic unit” (EVANS, 2009, p. 349-350).
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é armazenado no sistema linguístico do sujeito e pode facilitar o acesso 
à estrutura conceitual. O autor explica que os conceitos lexicais podem 
trazer onze características distintas. A seguir, citamos e descrevemos 
cada uma dessas categorias.

Conceitos Lexicais são elementos da gramática mental, pois se 
constituem a partir de eventos de uso como unidades de conhecimento 
linguístico. Assim, os itens lexicais podem codificar o conteúdo 
linguístico e, ainda, facilitar o acesso ao conhecimento conceitual. 
Dessa forma, também se constituem como parte da gramática mental, 
ao passo que se derivam do uso de língua. 

Conceitos Lexicais sancionam instâncias de uso de língua, já que 
qualquer uso de um dado vocábulo (veículo) pode constituir-se como 
uma instância única de um conceito lexical. Esses não funcionam no 
uso da língua, mas sancionam as instâncias de uso; portanto, mais de 
um conceito lexical pode sancionar o uso de um mesmo veículo.

Conceitos Lexicais são veículos específicos, ou seja, são 
convencionalmente associados a veículos linguísticos específicos, à 
medida que dois itens podem estar associados a um mesmo conceito 
lexical, mas ligados a construções gramaticais diferentes. A partir 
desse ponto, podem ser vistas duas formas de conceitos lexicais: 
o primeiro no plano conceitual (mental), o segundo relacionado à 
natureza linguística.

Conceitos Lexicais são unidades da gramática mental, 
construídos como unidades de conhecimento linguístico abstraídos 
de eventos de uso. Compõe um emaranhado de diferentes tipos de 
conhecimento, transformados em conteúdo linguístico.

Conceitos Lexicais são específicos da língua, à medida que as 
estruturas mentais de conhecimento não aparecem em enunciados, 
mas se configuram como contribuições semânticas contextualizadas, 
resultado das instâncias de uso da língua.
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Veículos não são específicos aos Conceitos Lexicais: cada língua, 
a partir de traços culturais e sociais, tem um mosaico de conceitos 
específicos, que podem estar convencionalmente associados a 
veículos específicos. No entanto, não há um único veículo associado 
a um único item, mas conceitos e veículos que podem se associar 
conforme as condições de uso.

Conceitos Lexicais são associados com diferentes tipos de 
veículo, ou seja, as condições gramaticais podem não interferir no 
conceito de um dado item e as configurações de cada item lexical 
(bem como o registro lexicográfico) com os conteúdos podem ser 
óbvios e/ou implícitos. 

Veículos não são específicos ao Conceito Lexical, o que 
permite as ocorrências de polissemia, já que os conceitos lexicais são 
relacionados ou pertencentes a uma rede semântica, podendo exibir, 
assim, mais de um sentido.

Conceitos Lexicais têm uma estrutura bipartite, ao passo que a 
língua pode envolver os conceitos lexicais em dois tipos: os de classe 
aberta e os de classe fechada. Enquanto os dois podem codificar o 
conteúdo linguístico, apenas os de classe aberta facilitam o acesso à 
estrutura conceitual.

Conceitos Lexicais têm uma função de encapsulamento, 
especialmente pelos conceitos lexicais de classe aberta, ao passo 
que podem comportar ideias complexas e difusas. Isso proporciona, 
no senso comum, a ilusão de que os vocábulos têm uma unidade 
semântica e que é “a língua que está codificando diretamente o corpo 
complexo de conhecimento” (EVANS, 2009, p. 133). Em detrimento 
desse ponto, Evans (2009) defende a existência de um perfil de 
Modelo Cognitivo. 
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Conceitos Lexicais têm um perfil lexical, constituindo-se a partir 
de um corpo de traços que são inerentes a um dado item lexical. Esse 
perfil expressa um conjunto de tendências, padrões de coocorrência 
abstraídos de eventos de uso. No entanto, é exatamente a elasticidade 
dos eventos de uso que contribuirá para o delineamento desse perfil.

Conceitos Lexicais podem ser combinados. Essa combinação 
pode ser de várias formas possíveis, de acordo com a funcionalidade 
em ativar o potencial semântico, facilitando a construção de sentido, 
o que pode também envolver a integração de conteúdos linguísticos.

Conceitos Lexicais têm consequências relativas para 
representação não linguística. Como os conceitos lexicais são 
específicos à língua, essa condição contribui para simulações que 
podem modificar a estrutura conceitual, cada língua tem conceitos 
relativos à representação linguística e não linguística.

Dessa maneira, conceitos lexicais são estruturas semânticas 
construídas a partir de eventos de uso e podem facilitar o acesso ao 
conhecimento conceitual ao codificar o conteúdo linguístico do usuário 
da linguagem. Embora os Conceitos Lexicais sejam associados 
a veículos linguísticos específicos, isso é, “dois itens podem estar 
associados a um mesmo Conceito Lexical, mas ligados a construções 
gramaticais diferentes” (SANTOS, 2017, p. 81), veículos não são 
relacionados a Conceitos específicos, podendo, na verdade, “ser 
associados convencionalmente a um número potencialmente grande 
de conceitos lexicais distintos, que podem ou não ser relacionados 
semanticamente” (EVANS, 2009, p. 131). Além disso, conceitos lexicais 
podem ser combinados para ativar o potencial semântico desejado, 
“facilitando a construção de sentido, o que pode também envolver a 
integração de conteúdos linguísticos” (SANTOS, 2017, p. 82).

A CLMC divide os conceitos lexicais em uma estrutura bipartite, 
os de classe aberta (polissêmicos) e os de classe fechada (sentidos 
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específicos), em que “os dois podem codificar o conteúdo linguístico, 
[porém] apenas os de classe aberta facilitam o acesso à estrutura 
conceitual” (SANTOS, 2017, p. 81).

Santos (2017) ressalta a importância do trabalho realizado por 
Evans (2009) com relação aos conceitos lexicais, mostrando assim 
o papel desses na construção de sentido. Evans (2009) traz um 
esquema que sistematiza o processo de construção de sentidos, o 
qual reproduzimos a seguir:

Figura 01 – Processo de construção de sentidos.

Fonte: SANTOS (2017, p. 83).
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Evans (2009) demonstra com essa imagem os estágios do 
processo de fusão. Nele, um conceito lexical se relaciona a uma rede 
de outros conceitos que, formando uma espécie de mosaico, permite 
ao indivíduo construir sentidos e, consequentemente, interpretar. Essas 
múltiplas relações são possíveis pelo conjunto de simulações (no plano 
mental), chamados modelos cognitivos, que dão acesso a diferentes 
conhecimentos enciclopédicos. Sobre isso, Santos (2017) afirma que:

As relações entre Conceitos Lexicais, diante de uma situação 
comunicativa, colaboram decisoriamente na formulação de 
interpretações (no plural), à medida que há uma sobreposição 
(ou fusão) de conceitos, acessados e relacionados a distintos 
Modelos Cognitivos, em uma sucessão de ocorrências 
comunicativas (SANTOS, 2017, p. 83).

Diante disso, Santos (2017) defende que o processo interpretativo 
deriva da tensão entre diferentes modelos cognitivos interligados no 
contexto comunicativo, assim como dos processos semânticos dos 
conceitos lexicais. A seção seguinte traz uma discussão em torno de 
metáfora e metonímia na perspectiva da Linguística Cognitiva.

METÁFORA E METONÍMIA 

George Lakoff e Mark Johnson (2003) defendem que a metáfora 
não é apenas uma característica da linguagem, mas também uma 
questão de pensamento e ação: “nosso sistema conceitual comum, em 
termos dos quais ambos pensamos e atuamos, é fundamentalmente 
de natureza metafórica” (LAKOFF; JOHNSON, 2003, p. 8).

Para os autores, as metáforas estruturam a maneira como 
enxergamos e fazemos as coisas no nosso dia a dia. Para exemplificar 
essa ideia, eles utilizam a metáfora DISCUSSÃO É GUERRA, 
explicitada nas mais variadas expressões, como: “seus argumentos 
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são indefensáveis”, “suas críticas foram direto ao alvo”, “destruí sua 
argumentação” etc. Lakoff e Johnson (2003) destacam que não apenas 
falamos sobre discussões em termos de guerra, mas esse conceito de 
guerra parcialmente estrutura a maneira como nos portamos quando 
estamos em uma discussão: enxergamos a pessoa com quem estamos 
discutindo como inimigo, enfrentamos seus argumentos, defendemos 
nossa posição, utilizamos estratégias para ganhar.

Para reforçar essa ideia, os pesquisadores apontam que, se 
imaginarmos uma sociedade em que as pessoas veem discussões 
em termos de dança e o objetivo não é ganhar, mas sim construir 
uma dança harmônica entre os participantes －, as pessoas dessa 
sociedade consequentemente se portariam de maneira diferente 
durante uma discussão, e nós, que vemos em termos de guerra, 
não entenderíamos isso como “discussão”, mas sim algo diferente 
(LAKOFF; JOHNSON, 2003).

Em síntese, Lakoff e Johnson (2003) argumentam que nossos 
processos de pensamento são parcialmente metafóricos. “As metáforas 
como expressões linguísticas são possíveis precisamente porque 
existem metáforas no sistema conceitual de uma pessoa” (LAKOFF; 
JOHNSON, 2003, p. 10), sendo assim, esse sistema conceitual 
estrutura a maneira como pensamos e agimos no dia a dia.

Lakoff e Johnson (2003) explicam o conceito de metáfora através 
de alguns exemplos dispostos abaixo:

Quadro 01 – Exemplos de metáfora conceitual.

METÁFORA CONCEITUAL EXEMPLO

DISCUSSÃO É GUERRA Ele atacou os pontos fracos 
do meu argumento.

TEMPO É DINHEIRO Você está desperdiçando meu tempo. 
/ Você está me fazendo perder tempo.

FELIZ É PARA CIMA Aquilo levantou minha moral.
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TRISTE É PARA BAIXO Eu caí em depressão.

CONSCIENTE É PARA CIMA Ele se levanta cedo.

INCONSCIENTE É PARA BAIXO Ele está sob efeito da hipnose.

Fonte: Lakoff ; Johnson (2003).

Posto isso, os estudiosos conceituam a metonímia como um 
processo de pensamento diferente do metafórico: 

a metáfora é principalmente uma maneira de conceber 
uma coisa em termos de outra, e sua principal função é a 
compreensão. A metonímia, por outro lado, tem principalmente 
uma função referencial, isto é, nos permite usar uma entidade 
para representar outra36 (LAKOFF; JOHNSON, 2003, p. 30).

É possível listar os tipos que existem na nossa cultura, segundo 
Lakoff e Johnson (2003): a parte pelo todo; o produtor pelo produto; 
o objeto pelo usuário, o controlado pelo controlador; instituição pela 
pessoa responsável; o lugar pela instituição; o lugar pelo evento. Para 
melhor entendimento, destacamos alguns exemplos apontados pelos 
próprios pesquisadores:

• PARTE PELO TODO: “Os Giants (time de futebol americano) 
precisam de um braço forte no flanco direito”;

• PRODUTOR PELO PRODUTO: Ele comprou um Ford;

• OBJETO PELO USUÁRIO: Os ônibus estão em greve;

• CONTROLADO PELO CONTROLADOR: Nixon bombardeou Hanói.

• INSTITUIÇÃO PELA PESSOA RESPONSÁVEL: O senado acha 
aborto imoral;

36 No original: “Metaphor is principally a way of conceiving of one thing in terms of 
another, and its primary function is understanding. Metonymy, on the other hand, 
has primarily a referential function, that is, it allows us to use one entity to stand for 
another” (LAKOFF; JOHNSON, 2003, p. 30).  
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• O LUGAR PELA INSTITUIÇÃO: Hollywood não é o que 
costumava ser;

• O LUGAR PELO EVENTO: Watergate mudou nossa política.

Para além disso, diferentes pesquisadores defendem 
a metonímia como processo complexo que envolve múltiplos 
fatores entre um domínio-alvo e um domínio-fonte. Na sequência, 
elencamos caracterizações de metonímias, apresentadas por 
diferentes pesquisadores:

a) Trata-se de um fenômeno de mudança referencial dentro 
do domínio cognitivo de um determinado falante (PANTHER; 
THORNBURG, 2007, p. 238); 

b) Concretiza-se a partir de um domínio conceitual condicionado 
por um Modelo Cognitivo, onde há A e B, e B pode ser 
representado por A (LAKOFF, 1990, p. 288);

c) Tem uma função referencial em um processo onde um 
item (ou expressão) exerce a função de substituir outro 
(EVANS, 2009);

d) Pode ser vista como a relação entre um objeto e outro 
dentro de um modelo ou situação única, que não se constitui 
com base em relações físicas, mas no conteúdo (conceituais) 
(PALMER, 1996);

e) Configura-se como uma projeção conceitual em que um 
domínio empírico (alvo) é parcialmente entendido em termos 
de outro domínio empírico (fonte) incluído no mesmo domínio 
empírico comum (BARCELONA, 2003);

f) Segue padrões conceituais e é sancionada socialmente 
(TAYLOR, 1995);

g) Pode haver dois tipos de mapeamentos metonímicos (alvo-
fonte e fonte-alvo) e sistemas complexos (IBÁÑEZ, 2003).

Diante disso, é possível afirmar que, da mesma forma que os conceitos 
metafóricos, os conceitos metonímicos são conceitos sistemáticos pelos 
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quais organizamos nossas ações, atitudes e pensamentos, tendo como 
base nossas experiências corpóreas e culturais.

Na sequência, abordamos o conceito de Modelo Cognitivo, bem 
como os estudos da semântica de frames, à luz, principalmente, das 
ideias de Charles Fillmore (2009), um dos pioneiros no assunto.

MODELO COGNITIVO E SEMÂNTICA DE FRAMES 

A maneira como os sujeitos envolvidos no processo de 
comunicação realizam a interpretação é parte fundamental na 
construção dos vocábulos e enunciados da linguagem. Dessa forma, 
discutiremos alguns dos fatores que condicionam esse processo, 
como os frames e os modelos cognitivos.

As pesquisas sobre a semântica de frames começaram na 
década de 80. Santos (2017) afirma que “as principais investigações 
sobre frames pertencem ao legado de Charles Fillmore, com 
estudos derivados mais da tradição empírica do que da formal” 
(SANTOS, 2017, p. 82). Fillmore (2009) enxerga a semântica de 
frames semelhante ao trabalho de um antropólogo, considerando 
que esse ramo se interessa pelas experiências de membros de uma 
comunidade de fala relacionando-as à linguagem. Fillmore (2009) 
concebe o termo frame como:

(...) qualquer sistema de conceitos relacionados de tal modo 
que, para entender qualquer um deles, é preciso entender toda 
a estrutura na qual se enquadram; quando um dos elementos 
dessa estrutura é introduzido em um texto, ou em uma 
conversa, todos os outros elementos serão disponibilizados 
automaticamente (FILLMORE, 2009, p. 25).
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Dessa forma, palavras representam “categorizações de 
experiências”, e cada uma dessas categorizações se apoia em uma 
situação que ocorre em um contexto de experiência e conhecimento 
específico (FILLMORE, 2009). Posto de maneira simples, palavras 
evocam frames – que podem ser vistos como “cenários” – que se 
apresentam de acordo com as experiências prévias do indivíduo.

Evans (2009) defende que há dois tipos distintos de frames, 
os associados a coisas e os associados a situações. Dentro dessas 
categorias, existem os frames que são episódicos (relacionados 
a tipos específicos de experiências e/ou conhecimentos) e os 
genéricos (relacionados a esquemas sobre aspectos similares de 
experiências e/ou conhecimentos). Os frames associados a coisas 
são divididos em individuais (episódicos) e modelos (genéricos) – 
nos termos do autor, individuals e types. Já os associados a situações 
podem ser episódicos (nos termos do autor: episodic situations) ou 
genéricos (nos termos do autor: generic situations). Para a melhor 
compreensão dessas categorizações, sistematizamos a seguir a 
proposta de Evans (2009).

Figura 02 – Tipos de modelos cognitivos. 

Fonte: Evans (2009, p. 200).
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Sobre o papel dos frames no processo comunicativo, Santos 
(2017) indica que:

Um frame, ativado na memória de longo prazo, constitui-se a 
partir de conhecimentos de mundo ou enciclopédicos e torna-
se importante para que o ouvinte/interlocutor do processo 
comunicativo consiga estabelecer inferências e julgar qual 
informação é relevante ou não (SANTOS, 2017, p. 88).

Dessa forma, os frames exercem um papel fundamental 
no processo de comunicação entre sujeitos, de maneira que 
possibilitam a verbalização dos modelos conceituais únicos que 
cada indivíduo possui.

A partir disso, um ou mais frames compõem os modelos 
cognitivos, que por sua vez são “um conjunto coerente de conhecimentos 
– consistindo de um frame ou frames relacionados – e o potencial para 
simulações decorrentes desse conhecimento”37 (EVANS, 2009, p. 199), 
de forma que a produção de sentido linguístico está diretamente ligada 
aos modelos cognitivos.

Estabelecido que frames são vistos como parte dos modelos 
cognitivos, “podemos dizer que o frame estrutura os significados 
das palavras, e que a palavra ‘evoca’ o frame” (FILLMORE, 2009, p. 
31), ou seja, conceitos lexicais podem facilitar o acesso aos modelos 
cognitivos de maneira que evocam simulações mentais.

Partindo das ideias de Evans (2009), Santos (2017) ressalta que 
“em alguns casos, os aspectos do sistema conceitual encontram-se 
parcialmente acessíveis ou ainda inacessíveis ao sistema linguístico” 
(SANTOS, 2017, p. 89), ou seja, como indivíduos que vivenciamos 
experiências únicas e possuímos conceitos únicos, às vezes 
encontramos dificuldade para transpor em palavras essas experiências 

37 No original: “(…) a coherent body of knowledge – consisting of a frame or related frames – 
and the potential for simulations arising from this body of knowledge” (EVANS, 2009, p. 199).
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e conceitos de maneira fiel devido ao número limitado de vocábulos 
que temos à nossa disposição.

Os frames, definidos como um tipo de modelo cognitivo, 
possuem papel fundamental na criação de sentido e no processo de 
interpretação dos conceitos lexicais. Sobre o processo de interpretação, 
Evans (2009) explica que: 

Interpretar envolve a ativação de modelos cognitivos pertencentes 
a perfis de modelos cognitivos distintos que são combinados. 
O processo de combinação faz surgir uma caracterização 
informacional. Dessa maneira, os conceitos lexicais submetidos 
à combinação resultam em uma interpretação “unificada”: 
uma simulação linguisticamente mediada. Essa simulação 
linguisticamente mediada (a caracterização informacional) 
pode ser então combinada com outros conceitos lexicais que 
facilitam acesso aos seus perfis de modelo cognitivo único, até 
que cada conceito lexical de classe-aberta em um enunciado 
tenha sofrido interpretação38 (EVANS, 2009, p. 253).

Evans (2009) concebe perfis de modelos cognitivos como “a 
gama de modelos cognitivos para os quais um determinado conceito 
lexical potencialmente facilita o acesso”39, ao passo que “o perfil do 
modelo cognitivo constitui o potencial semântico do conceito lexical”40 
(EVANS, 2009, p. 345). Um perfil de modelo cognitivo é formado 
por perfis primários, que estão sempre interligados a eventos de 
uso, e perfis secundários, que estão conectados aos primeiros, via 
encadeamentos (chaining, nos termos do autor), que por sua vez é “o 

38 No original: “Interpretation involves the activation of cognitive models belonging to distinct 
cognitive model profiles which are matched. The matching process gives rise to an 
informational characterization. In this way, the lexical concepts subject to matching result 
in a “unified” interpretation: a linguistically mediated simulation. This linguistically mediated 
simulation (the informational characterization) can then be matched with other lexical 
concepts that facilitate access to their unique cognitive profile, until each open-class lexical 
concept in an utterance has undergone interpretation” (EVANS, 2009, 253).

39 No original: “The range of cognitive models to which a given lexical concept potentially 
facilitates access” (EVANS, 2009, p. 345).

40 No original: “The cognitive model profile constitutes a lexical concept’s semantic potential” 
(EVANS, 2009, p. 345).
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fenômeno pelo qual os modelos cognitivos estão vinculados em uma 
rede de interconexões de diversos tipos” (EVANS, 2009, p. 344).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Neste capítulo, trouxemos algumas definições importantes 
sobre léxico e conceitos lexicais, especialmente a partir das ideias de 
Evans (2009). Discutimos sobre metáfora e metonímia à luz das teorias 
de Lakoff e Johnson (2003); além disso, aprofundamo-nos na teoria da 
semântica de frames (FILLMORE, 2009) e modelos cognitivos (EVANS, 
2009). Nesse sentido, sistematizamos a seguir as características dos 
conceitos estudados neste capítulo.

a. As Ciências do Léxico estudam as diferentes facetas do léxico, visto 
como um acervo vocabular de uma dada comunidade, sendo os 
itens lexicais os componentes virtuais desse acervo e vocábulos 
os itens em uso pelos falantes em contextos específicos;

b. A Linguística Cognitiva desenvolve estudos com base no 
experiencialismo, ou seja, leva em consideração as experiências 
de indivíduos, tendo como base seu corpo e as relações desse 
com o ambiente que o circunda;

c. Conceitos são unidades abstratas resultantes da relação 
entre diferentes simulações mentais e experiências corpóreas. 
Conceitos lexicais são unidades abstratas que podem ter 
relações com itens lexicais;

d. Metáforas e metonímias são projeções conceituais em que 
um domínio se refere a outro por meio de relações simples/
complexas, conforme Modelos Cognitivos;
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e. Frames são um tipo de Modelos Cognitivos, ou seja, simulações 
que conectam diferentes conceitos, acessando conhecimentos 
de mundo e enciclopédico, com a finalidade de construir sentidos.

Em linhas gerais, ponderamos que os conceitos aqui 
apresentados são basilares e que as referências apresentadas 
permitirão um aprofundamento necessário para realização de 
pesquisas na área.
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Resumo:
Este capítulo objetiva abordar as diferentes vertentes funcionalistas, que se 
destacam ou pelas gramáticas funcionais publicadas ou pelas propostas 
teóricas dos estudiosos. Assim, serão descritos o funcionalismo de Praga, 
de Danes, Jakobson, Mathesius etc.; o funcionalismo britânico, desenvolvido 
por Halliday, fundador da Linguística Sistêmico-Funcional; o funcionalismo 
holandês, com a Gramática Funcional, de Dik, e a gramática discursivo-
funcional, de Hengeveld e Mackenzie; o funcionalismo norte-americano, 
com Hopper, Thompson, Givón etc.; e a vertente mais recente, a Linguística 
Funcional Centrada no Uso, em interface com a linguística cognitiva, na qual 
atuam Bybee, Traugott, Trousdale, Fischer etc. Apesar de haver diferentes 
funcionalismos, eles apresentam princípios em comum, como as considerações 
de que o sistema da língua é moldado no uso e, portanto, não deve ser visto 
como um objeto autônomo, vez que os componentes sintático, semântico e 
pragmático funcionam integradamente.

Palavras-chave: 
Funcionalismo; Gramática; Uso.
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INTRODUÇÃO

O funcionalismo linguístico, abordagem teórica surgida no início 
do século XX, concebe a língua como instrumento de interação, que se 
atualiza no uso. Tendo em vista a importância dessa perspectiva teórica, 
o capítulo que propomos tem como objetivo abordar as diferentes 
vertentes funcionalistas, que se destacam ou pelas gramáticas 
funcionais publicadas ou pelas propostas teóricas dos estudiosos.

Em primeiro lugar, é preciso levar em conta que o funcionalismo 
não consiste em uma abordagem única e homogênea. Segundo Pezatti 
(2004), há “uma variedade tão grande de modelos teóricos que se torna 
impossível a existência de uma teoria monolítica que seja compartilhada 
por todos os que se identificam com a corrente funcionalista” (PEZATTI, 
2004, p. 167). Considerando essa multiplicidade de vertentes na 
abordagem funcionalista, Nogueira (2006) explica que

as abordagens teóricas funcionalistas se diferenciam bastante 
pelos aspectos programáticos e pelos diferentes níveis de 
abstração/formalização nos modelos que buscam ‘apreender’ 
a relação entre o sistemático e o funcional. Diferenciam-
se, ainda, pelos fenômenos investigados, sendo possível 
identificar abordagens mais interessadas nos aspectos textual-
discursivos, bem como estudos orientados para a investigação 
dos condicionamentos cognitivos e discursivos das (in)variantes 
gramaticais (NOGUEIRA, 2006, p. 38).

Embora as diversas correntes funcionalistas descrevam o 
fenômeno linguístico de maneira diferente, predomina em todas as 
vertentes a premissa básica de que a língua é instrumento modelado 
pelo uso, e que o componente pragmático deve ter primazia sobre os 
demais, determinando as escolhas linguísticas.

Neste capítulo, objetivamos apresentar teorias funcionalistas 
representativas, que têm sido base para diversos estudos e pesquisas 
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em linguística. Após esta seção, serão apresentados os princípios 
fundamentais que unem os diversos funcionalismos. Adiante, 
descrevem-se as contribuições do funcionalismo de Praga. Em seguida, 
aborda-se a teoria sistêmico-funcional de Halliday, que se iniciou em 
Londres e se desenvolveu na Austrália. Na seção seguinte, por sua 
vez, é apresentado o funcionalismo holandês, desenvolvido por Dik 
(1989, 1996) e Hengeveld e Mackenzie (2008). A continuidade do texto 
segue com a seção que trata do funcionalismo norte-americano, cujas 
diretrizes teóricas são descritas, principalmente, com base em Givón 
(1979, 1984, 1995). Por fim, sintetiza-se a proposta da Linguística 
Funcional Centrada no Uso (LFCU), que articula pressupostos da 
linguística funcional norte-americana e a linguística cognitiva, seguindo-
se, enfim, para as considerações finais e referências.

PREMISSAS BÁSICAS 

Como já afirmado, apesar de haver diferentes funcionalismos, 
eles apresentam princípios em comum e, por isso, é possível uni-
los sob o rótulo que enfoca a função. Martelotta e Areas (2003) 
consideram que

todos os sentidos do termo [função] de certa forma se relacionam, 
por um lado, à dependência de um elemento estrutural com 
elementos de outra ordem ou domínio (estrutural ou não estrutural) 
e, por outro, ao papel desempenhado por elemento estrutural 
no processo comunicativo, ou seja, a função comunicativa do 
elemento (MARTELOTTA; AREAS, 2003, p. 18-19).

A relação do elemento estrutural com o processo comunicativo 
é o pressuposto teórico que melhor caracteriza os funcionalismos em 
geral, dado que, em todos eles, ora mais moderado ora menos, há a 
consideração de que funções externas ao sistema linguístico influenciam 
a organização interna do sistema. Assim, para o funcionalismo, a língua 
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se estabelece nas relações humanas em situações históricas, sociais, 
culturais e ambientais. 

É nesse sentido que o funcionalismo concebe a língua como 
instrumento de interação social, que se constitui no uso das expressões 
linguísticas em situações reais de comunicação, e não como um 
sistema pronto, acabado. Com relação à gramática, como ela está 
em um contínuo construir-se, há certa instabilidade das funções 
relacionadas às formas, de modo tal que variação e mudança são 
fenômenos comuns a qualquer língua natural.

Neves (2018b) considera que tudo o que é possível fazer e obter 
com a linguagem é visível nos variados usos da língua. A proposta 
do Funcionalismo não é lidar com frases e enunciados idealizados, 
mas com aquilo que realmente ocorre na interação. Uma sentença 
prototipicamente condicional, por exemplo, tem normalmente a 
presença da conjunção “se”, como em se eu encontrasse uma onça no 
meu caminho, eu logo me ocultaria no primeiro lugar que encontrasse 
(exemplo extraído de NEVES, 2018b). O uso, porém, variado e 
multiforme, poderá revelar construções indicativas de condicionalidade, 
sem, contudo, voltar-se para o protótipo. É o que se verifica em: 1)“ah, 
se eu ganhasse na loteria”, em que não há oração nuclear, somente a 
hipotática; 2) “quebrou, pagou”, muito comum em lojas de decoração, 
em que a relação condicional reduziu-se à manifestação de verbos da 
oração nuclear e da hipotática, no pretérito, indicando funcionalmente 
a possibilidade de um evento ocorrer.

Esses pressupostos levam a outro, que também caracteriza 
a abordagem teórica do funcionalismo: o reconhecimento de que 
a sintaxe não é autônoma (GIVÓN, 1995). Opõe-se, portanto, à 
consideração gerativista de que esse componente é autônomo 
em relação à semântica e à pragmática. Para o funcionalismo, “a 
pragmática é o quadro dentro do qual a semântica e a sintaxe devem 
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ser estudadas; as prioridades vão da pragmática à sintaxe, via 
semântica” (NEVES, 1997, p. 47).

A consideração de que a sintaxe não é autônoma leva, por 
consequência, a mais um princípio da abordagem funcionalista: o de 
que os componentes fonético/fonológicos, morfológicos, sintáticos, 
semânticos e pragmático-discursivos estão integrados. Não é possível, 
por exemplo, estudar apenas um componente sem considerar os outros, 
porque é no texto que há a realização verbal completa, e é no texto que há 
a organização do sentido. Essa integração é característica de qualquer 
abordagem que se diga funcionalista, e esses níveis de descrição 
só podem ser entendidos conjuntamente. Os modelos de análise 
linguística de Halliday (1973, 1985), de Dik (1989, 1997), e Hengeveld 
e Mackenzie (2008), por exemplo, consideram essa integração dos 
componentes. Givón (1984) reconhece uma subordinação de todos os 
componentes à pragmática. A sintaxe seria, para ele, uma codificação 
de dois domínios funcionais distintos: a semântica, que considera o 
conteúdo proposicional do enunciado; e a pragmática, que considera 
o aspecto discursivo do enunciado.

Atado aos princípios dos estudos da linguística cognitiva, o 
funcionalismo, principalmente a proposta da Linguística Funcional 
Centrada no Uso (LFCU), considera também que a aprendizagem de 
uma língua ocorre por meio das capacidades cognitivas de domínio 
geral, tais como a categorização, a capacidade de junção de unidades 
formando uma só unidade mais complexa (chunking), memória 
enriquecida, analogia e associação transmodal, isto é, a capacidade de 
relacionar uma forma ao seu significado. Para Bybee (2010), o aumento 
da memória e o acesso a ela, associado ao desenvolvimento de 
habilidades motoras e perceptuais finas, e também o desenvolvimento 
da capacidade de imitação, de processamento sequencial e maior 
abstração na categorização contribuíram para que a linguagem se 
tornasse altamente especializada.
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Ainda para o funcionalismo, entre o uso e o sistema ou entre 
a forma e a função existe uma relação motivada, e não arbitrária. A 
língua, portanto, é movida também pelo princípio da iconicidade41.

Também se pode dizer que, para o funcionalismo, existe 
fluidez categorial, ou seja, os limites entre uma categoria e outra são 
difusos e pouco precisos. Isso porque, devido às interações intensas 
e, consequentemente, à frequência de uso de uma determinada 
construção em diferentes contextos, é bem provável que uma nova 
situação requeira um novo uso, um novo deslizamento funcional. É 
o caso, por exemplo, de adjetivos que passam a ser usados como 
advérbios, como em médico tranquilo e dormir tranquilo, em que 
a palavra tranquilo foi usada, respectivamente, como adjetivo, ao 
qualificar um nome; e como advérbio, ao qualificar um verbo. Assim, o 
funcionalismo não adota o modelo de categorização clássica, em que 
as categorias são definidas somente a partir de traços suficientes e 
necessários. Adota o modelo dos protótipos (LAKOFF, 1987; ROSCH, 
1973, 1977, 1978; TAYLOR, 1995 etc.), que possibilita explicar a 
gradiência e a fluidez categorial. Entre suas versões, há a que adota um 
modelo em que, no centro, estariam os membros mais representativos 
da categoria e, mais à margem, estariam os membros que partilham 
traços intra e intercategoriais.

Esses são os principais princípios funcionalistas. Passa-
se, nas próximas seções, a descrever alguns modelos teóricos 
funcionalistas que embasam descrições linguísticas e o ensino de 
línguas materna e estrangeira.

41 Sobre o princípio da iconicidade, haverá maior detalhamento na seção Funcionalismo 
norte-americano deste texto.
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FUNCIONALISMO DE PRAGA

Um dos primeiros desenvolvimentos do que se considera 
uma linguística de viés ‘funcional’ está nas proposições do Círculo 
Linguístico de Praga. Esse termo designa um grupo de pesquisadores 
que passou a se reunir frequentemente, a partir de 1926, para debater 
temas acerca da linguagem. Essas discussões foram sistematizadas 
em um texto iniciado por Roman Jakobson, com colaborações de 
Nicolai Trubetzkoy e Serge Karcevsky, por ocasião de um congresso 
internacional de linguistas na cidade de Haia em 1928. Posteriormente, 
o texto passou por reformulações e ampliações e ficou conhecido 
como as Teses do Círculo Linguístico de Praga, texto coletivo atribuído 
ao grupo. Segundo Fontaine (1978),

a redação das Teses é de um tom moderado; tem simplesmente 
o caráter de um programa que deve surgir como podendo 
servir de texto que reunisse linguistas de convicções vizinhas. 
Contudo, por mais moderada que nos pareça a forma revestida 
pelas escolhas feitas pelos russos e seus amigos de Praga, 
ela rompia com os hábitos e provocou algum rumor entre os 
linguistas (FONTAINE, 1978, p. 11).

Segundo Fontaine (1978), das nove teses do grupo, três 
interessam aos estudos de linguística geral. Na primeira tese, há um 
forte posicionamento de que a língua precisa ser encarada como um 
‘sistema funcional’. Por isso, segundo Neves (1997), essa abordagem 
“é caracterizada como um estruturalismo funcional” (NEVES, 1997, p. 
17), já que, no entendimento sobre língua, “aparecem, lado a lado, o 
estrutural (sistêmico) e o funcional” (NEVES, 1997, p. 17). Na primeira 
tese também se percebe a visão de que a língua opera por intermédio 
de meios que conduzem a uma finalidade. Na segunda tese, advoga-se 
por uma divisão do “som como fato físico objetivo, como representação 
e como elemento do sistema funcional” (FONTAINE, 1978, p. 25) e 
também se discutem aspectos relacionados à morfologia. Na terceira 
tese, o grupo se preocupou em discutir as diversas funções da língua.
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No âmbito da sintaxe, destacamos as contribuições de 
Mathesius, que analisa o arranjo da sentença considerando os 
propósitos comunicativos. Nessa visão, a perspectiva funcional da 
frase possibilitava sua divisão em “um elemento comunicativamente 
estático, o tema, e um elemento comunicativamente dinâmico, o rema 
ou comentário” (NEVES, 1997, p. 18). Ao tema seriam relacionadas 
as informações já conhecidas; e ao rema, as informações novas 
sobre o tema.

As discussões desenvolvidas no Círculo Linguístico de Praga 
serviram de inspiração para os desenvolvimentos do Funcionalismo, 
como poderemos observar nas seções seguintes.

FUNCIONALISMO BRITÂNICO

A Gramática Sistêmico-Funcional de Halliday (1985) tem 
influência do antropólogo Bronislaw Malinowski (1884-1932), que 
considera que a língua é uma das mais importantes manifestações da 
cultura de um povo (FUZER; CABRAL, 2014). 

É o próprio Halliday (1973) que considera que, quando 
interpretamos a língua, podemos projetar alguma luz sobre a questão 
de como os usos mais correntes, nas situações mais corriqueiras, 
“transmitem de maneira tão eficaz a estrutura social, os valores, os 
sistemas de conhecimento, todos os mais profundos e mais penetrantes 
padrões da cultura” (HALLIDAY, 1973, p. 160). Descrever uma língua 
não significa, então, apenas demonstrar os fenômenos linguísticos que 
nela ocorrem ou classificar elementos constituidores do sistema à luz 
de um referencial teórico, mas revelar os sistemas de conhecimentos 
e padrões culturais que estão na base de seu sistema conceptual. A 
gramática hallidiana é sistêmica, porque vê a língua como uma rede de 
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sistemas semânticos, léxico-gramaticais, fonológicos e grafológicos 
interligados; e é funcional, porque a estrutura gramatical é explicada 
em relação ao significado materializado em textos. 

Halliday (1973) afirma ainda que uma língua pode ser 
caracterizada de duas formas: subjetiva e objetivamente. Quando a 
pensamos subjetivamente, entra em cena a habilidade ou a competência 
do falante para produzir e interpretar enunciados. Quando a pensamos 
objetivamente, percebemos o seu potencial de significados, 
considerado por Halliday (1973) um potencial compartilhado, que “é 
neutro em relação ao falante e ouvinte, mas pressupõe falante, ouvinte 
e situação” (HALLIDAY, 1973, p. 129). O conceito de potencial de 
significados para Halliday (1973) é importante, porque faz referência 
àquilo que o falante/ouvinte pode significar e não o que ele sabe. Daí, a 
consideração de dois princípios básicos em Halliday (1973): (1) o texto 
como unidade maior de funcionamento e (2) a multifuncionalidade dos 
itens que compõem o texto. Dados esses dois princípios, percebe-se, 
no uso da língua, uma variabilidade funcional intensa, de modo que 
um mesmo item ou sentença assume funções diferentes em situações 
comunicativas específicas. Toda essa rede de opções de significados 
oferecida pela língua, a que chamamos multifuncionalidade, é derivada 
de uma função social particular e é realizada por estruturas linguísticas 
cujos elementos se relacionam diretamente aos significados que estão 
sendo expressos.

Como reconhece Neves (2010), a gramática sistêmico-funcional 
é “fortemente orientada para o texto” (NEVES, 2010, p. 76), porque o 
texto é qualquer manifestação da linguagem, em qualquer meio, que 
faz sentido a alguém (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). É o texto a 
realização verbal entendida como uma organização de sentido, que 
tem o valor de uma mensagem completa e válida em um contexto 
dado. Enquanto a sentença é uma unidade sintática, o texto é uma 
unidade operacional. É no texto que o discurso se instaura, já que 
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o cotexto e a situação associados ao produtor/emissor e ao leitor/
ouvinte permitem analisar ou descrever a força de um ato de fala em 
uma situação comunicativa e os efeitos de sentido de determinadas 
expressões linguísticas.

Os textos, além disso, são produzidos em dois contextos: o 
de situação e o de cultura. O contexto de situação diz respeito aos 
aspectos extralinguísticos envolvidos na produção do texto: que, 
quem, onde, quando, para que, com que propósito. O contexto de 
cultura trata das práticas institucionalizadas em grupos sociais (escola, 
família, igreja, justiça) e das práticas associadas a diferentes grupos 
étnicos (FUZER; CABRAL, 2014). O contexto de situação se associa a 
três variáveis: 1) campo (atividade realizada pelos participantes, com 
objetivo específico); 2) relações (os participantes envolvidos); 3) modo 
(função exercida pela linguagem e o veículo utilizado na situação). 

Em Halliday (1985, p. 53), há a consideração de que essas 
três variáveis se relacionam a três eixos semânticos simultâneos: a) a 
representação da experiência; b) a interação entre os interlocutores e 
c) a mensagem. O teórico britânico chama esses fios semânticos de 
metafunções, já que são os reflexos linguísticos altamente abstratos 
da multiplicidade dos usos sociais da língua. Propõe, então, três 
metafunções da linguagem: a ideacional, a interpessoal e a textual.

A metafunção ideacional relaciona-se à expressão do 
conteúdo, ao potencial de significado das expressões linguísticas 
e às experiências dos mundos interno e externo do falante/ouvinte. 
As funções experiencial e lógica atuam na realização dessa 
metafunção. A experiencial diz respeito à representação do mundo; 
e a lógica, à combinação de itens lexicais e oracionais. Nessa 
metafunção, instanciam-se o sistema de transitividade da língua, 
a interpretação e a expressão dos diferentes tipos de processo 
do mundo (material, mental, relacional, comportamental, verbal, 
existencial). Segundo Halliday (1985), a metafunção ideacional 
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consiste em codificar nossa experiência na forma de um conteúdo 
ideacional. É por meio dessa metafunção que se procura entender o 
ambiente e suas relações. A partir dela, diferentes elementos atuam 
como processos, participantes ou circunstâncias. Ela não somente 
especifica as opções disponíveis no significado, mas também 
determina a natureza de suas realizações estruturais.

A metafunção interpessoal abrange todos os usos da língua para 
expressar relações sociais e pessoais, incluindo todas as formas de 
intervenção do falante na situação de fala e no ato de fala (HALLIDAY, 
1985). Essa metafunção se realiza quando atuam, na interação, 
elementos como a seleção pelo falante de um papel particular 
na situação de fala, a determinação da escolha de papéis para o 
interlocutor e a expressão de seus juízos e suas predições. Domínios 
como o modo e a modalidade realizam a metafunção interpessoal, uma 
vez que ela explicita a influência do ato de fala sobre os outros. É nela 
que a interação verbal se mostra com maior evidência sem, contudo, 
ser predominante em relação às outras.

Por fim, a metafunção textual, que confere materialidade às duas 
funções anteriores, preenche a exigência de que uma comunicação 
verbal seja coerente e significativa, em contextos situacionais concretos. 
É ela que faz com que uma sentença seja associada a outras e, 
juntas, construam os potenciais de significado a serem interligados 
e entrelaçados na construção do texto. Assim como o sistema de 
transitividade se instancia na metafunção ideacional, e o modo e 
modalidade se instanciam na metafunção interpessoal, a estrutura 
temática (informação dada e nova) se instancia na metafunção textual, 
já que um item ou expressão pode recuperar o que já foi dito ou 
acrescentar nova informação. 
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Quadro 01 – Quadro-resumo da proposta básica 
da Gramática sistêmico-funcional.

UNIDADE OPERACIONAL: O TEXTO

Contexto de situação

CAMPO RELAÇÕES MODO

Metafunção ideacional Metafunção interpessoal Metafunção textual

Sistema de transitividade Modo/modalidade Sistema temático

Oração como 
representação

Oração como 
troca/interação

Oração como 
mensagem

Fonte: adaptado de Fuzer; Cabral (2014).

Para Nichols (1984), a originalidade da contribuição de Halliday 
está nas muitas análises funcionalistas de estruturas gramaticais e em 
sua abordagem sintetizante, baseada em análise de sistemas e na 
descrição de relações entre estrutura e função.

FUNCIONALISMO HOLANDÊS

No quadro do funcionalismo holandês, destacamos as 
proposições teóricas da Gramática Funcional (GF) de Dik (1989; 1997); 
e da Gramática Discursivo-Funcional, de Hengeveld e Mackenzie 
(2008). Ambas as teorias propõem uma visão de análise linguística 
com foco em estruturações, formalizações e hierarquias.

A Gramática Funcional de Dik, segundo Nichols (1984), ainda 
que considere o uso efetivo da linguagem, tem, em vários aspectos, 
uma abordagem formal/estrutural. Segundo a autora, boa parte 
das análises lida com função no sentido de relação42. Dik (1989) se 
preocupa em como atua um usuário de língua natural e de que maneira 

42 Para mais informações sobre a polissemia do termo função, sugerimos a leitura de Nichols 
(1984); e, em língua portuguesa, de Neves (1997; 2018a).
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a comunicação se efetiva por meio do uso de expressões linguísticas. 
Para o pesquisador, não somente a capacidade linguística (produção e 
interpretação de enunciados) deve estar envolvida nas interações, mas 
também outras capacidades: epistêmica (construir, manter e explorar 
conhecimento estruturado), lógica (derivar conhecimentos de outros já 
existentes, por meio do raciocínio), perceptual (perceber o ambiente, 
derivar conhecimento e usar essas percepções na comunicação) e 
social (saber o que dizer e como dizer, considerando o parceiro e a 
situação comunicativa). A interação verbal é vista como uma atividade 
cooperativa e estruturada, já que pressupõe, no mínimo, dois 
participantes (com seus propósitos comunicativos) e é estruturada 
sobre convenções, normas e regras.

Uma das grandes contribuições de Dik (1989, 1997) foi a 
elaboração de um modelo de interação verbal que explica como ocorre 
a produção e a interpretação de enunciados linguísticos no discurso:

 Figura 01 – Modelo de interação verbal.

Fonte: Pessoa (2011, p. 26), baseada em Dik (1997[1989], p. 8).

O que se observa no modelo de interação verbal de Dik (1997) 
é que um discurso é produzido e projetado a partir da informação 
pragmática do falante e do seu interlocutor, e que nenhum discurso 
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é interpretável na base de seu conteúdo intrínseco43 sozinho. Ao 
enunciar, o falante tem o propósito/intenção de provocar alguma 
modificação na informação pragmática do ouvinte e, para isso, 
elabora um plano mental adequado à sua intenção. Para isso, ele 
tenta antecipar a interpretação que o destinatário/interlocutor atribuirá 
à sua expressão linguística e, então, elabora o enunciado de modo 
a levar o interlocutor a desejar uma modificação em sua informação 
pragmática. O destinatário, por sua vez, tenta reconstruir os propósitos 
do falante e, conforme a situação, decide se modificará ou não a sua 
informação pragmática.

Para Dik (1997), a expressão linguística não precisa ser plena 
e direta, uma vez que locutor e interlocutor partilham informações 
pragmáticas. Expressões linguísticas parciais ou indiretas podem, 
muitas vezes, ser mais efetivas e eficientes para se alcançarem os 
propósitos comunicativos e interativos. Ainda para Dik (1997), a 
interação verbal se caracteriza por ser cooperativa e estruturada. É 
cooperativa, porque há atores sociais envolvidos; e é estruturada, 
porque envolve regras, normas e convenções. Considera, então, a 
existência de dois tipos de regras: 1) as regras pragmáticas, próprias 
da interação; e 2) as regras gramaticais (fonológicas, morfológicas e 
sintáticas), próprias do sistema linguístico. 

Segundo Dik (1989), uma gramática funcional precisa trazer 
uma adequada descrição da articulação gramatical na língua em uso. 
Para tanto, deve ser erigida com base em padrões de adequação 
pragmática, psicológica e tipológica. Para preencher o requisito 
de adequação pragmática, precisa explicitar quais propriedades 
linguísticas são relevantes em sua relação com a maneira como os 
falantes usam a língua. Tudo isso como parte de uma teoria maior 
da interação verbal. No que tange à adequação psicológica, o autor 
entende que uma gramática funcional deve acercar-se de modelos 

43 O conteúdo intrínseco de um discurso são fatores de ordem cognitiva e extralinguística, tais 
como o conhecimento sobre a língua, o conhecimento sobre o mundo e mundos possíveis, 
conhecimento derivado do evento comunicativo e da situação em que ela acontece.
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psicológicos (de compreensão e de produção) da competência e do 
comportamento linguístico. No quesito de adequação tipológica, Dik 
(1989) propõe que uma teoria de gramática funcional precisa suprir, 
ao máximo, a necessidade de descrever diversos tipos de línguas 
e seus fatos, mas que, também, tenha espaço para prever suas 
semelhanças e diferenças.

Para Dik (1989), as cláusulas apresentam uma estrutura 
subjacente, cujo layout o autor apresenta em sua teoria:

Figura 02 – Modelo global da Gramática Funcional

Fonte: Silva (2009, p. 49-50), baseada em Dik (1997[1989], p. 60).
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Na apresentação do modelo, o autor faz distinção, inicialmente, 
entre constituintes oracionais e extraoracionais (iniciador, vocativo, 
tema, parêntese modal etc.), explicando que os últimos não pertencem 
às cláusulas nem são partes delas, mas exercem importantes funções 
pragmáticas. A título de ilustração, o autor usa o seguinte exemplo:

(01) Well, John, I believe that your time is up. 

(Bem, John, eu acredito que seu tempo acabou).

(DIK, 1997[1989], p. 49, tradução nossa44)

No enunciado (01), distinguimos a oração complexa I believe that 
your time is up (eu acredito que seu tempo acabou) da subordinada that 
your time is up (que seu tempo acabou). Já os itens well (bem) e John 
são analisados como constituintes extraoracionais, respectivamente, 
iniciador e vocativo.

Considerando a estrutura subjacente da cláusula, sua descrição 
é operacionalizada por meio de camadas. Em primeiro lugar, é requerido 
um predicado (elemento que denota propriedades ou relações) que, 
unido a um apropriado número de termos/argumentos (entidades), 
torna possível a esquematização da predicação nuclear:

(02) write (John) (a letter)

escrever (John) (uma carta)

(DIK, 1997[1989], p. 51, itálicos do autor, tradução nossa)

No exemplo (02), o predicado write (escrever) satura sua 
estrutura argumental com dois argumentos: alguém que escreve 
(John) e algo que é escrito (a letter – uma carta). O autor prossegue 
explicando que a predicação nuclear designa um estado de coisas 
(state of affairs) localizado no tempo e no espaço, ou seja, “a concepção 
de algo que pode ocorrer em algum mundo” (DIK, 1997[1989], p. 51, 
tradução nossa)45. Não significa que é uma descrição de um “mundo 

44  Todas as traduções neste capítulo são de nossa responsabilidade.

45  “the conception of something that can be the case in some world” (DIK, 1997[1989], p. 51).



120

s u m á r i o

empírico real”, mas se trata de um “mundo mental”, criado pela 
linguagem. Partindo da predicação nuclear, as camadas da cláusula 
vão se estruturando pela aplicação de operadores gramaticais (π) e 
satélites lexicais (σ).

A expansão da predicação nuclear fica por conta de operadores 
e satélites de predicado (π1 e σ1), como no exemplo a seguir:

(03) Prog [write (John) (a letter)] (carefully)

‘John (was) writing a letter carefully.’

Prog [escrever (John) (uma carta)] (cuidadosamente)

‘John (estava) escrevendo uma carta cuidadosamente.’

(DIK, 1997[1989], p. 51, itálicos do autor, tradução nossa)

Em (03), a introdução do aspecto progressivo funciona 
como operador de predicado (π1); e o advérbio de modo carefully 
(cuidadosamente), como satélite de predicado (σ1). Essa expansão 
possibilita a formação da predicação central (core predication).

Na camada seguinte, o estado de coisas será localizado no 
espaço e no tempo, por meio da atuação dos operadores e satélites 
de predicação (π2 e σ2):

(04) [Pres [Prog [write (John) (a letter)] (carefully)] (in the library)]

‘John is carefully writing a letter in the library.’

[Pres [Prog [escrever (John) (uma carta)] (cuidadosamente)] 
(na biblioteca)]

‘John está cuidadosamente escrevendo uma carta na biblioteca.’

(DIK, 1997[1989], p. 52, itálicos do autor, tradução nossa)

Consoante a proposta do autor, em (04), o meio gramatical 
para a localização do estado de coisas no tempo é o elemento 
Pres, constituindo π2; e a localização no espaço fica por conta de 
in the library (na biblioteca). Nesse nível, delineou-se a predicação 
estendida (extended predication), que, segundo o autor, satura o nível 
representacional da cláusula.



121

s u m á r i o

Na camada seguinte, por meio da aplicação de operadores e 
satélites proposicionais (π3 e σ3), o falante imprime suas marcas subjetivas 
atitudinais ou avaliações modais ao estado de coisas descrito:

(05) [Poss [Pres [Prog [write (John) (a letter)] (carefully)] (in the 
library)] (as far as I know)]

‘As far as I know, John may be carefully writing a letter in 
the library.’

[Poss [Pres [Prog [escrever (John) (uma carta)] (cuidadosamente)] 
(na biblioteca)] (até onde eu sei)]

‘Até onde eu sei, John pode estar cuidadosamente escrevendo 
uma carta na biblioteca.’

(DIK, 1997[1989], p. 52, itálicos do autor, tradução nossa)

No dado (05), o operador Poss, realizado pelo item may (pode), 
é recurso usado pelo falante para imprimir noção de possibilidade ao 
estado de coisas. Do mesmo modo, o satélite as far as I know (até onde 
eu sei) aponta para a qualidade da mensagem que o falante emite. 
Tendo em vista a designação de um fato possível, o resultado dessas 
operações é a proposição (proposition).

Na seguinte camada, a sentença adquire força ilocucionária por 
meio da atuação de operadores e satélites ilocucionários (π4 e σ4):

(06) [Decl [Poss [Pres [Prog [write (John) (a letter)] (carefully)] (in 
the library)] (as far as I know)] (frankly)]

‘Frankly, as far as I know, John may be carefully writing a letter 
in the library.’

[Decl [Poss [Pres [Prog [escrever (John) (uma carta)] 
(cuidadosamente)] (na biblioteca)] (até onde eu sei)] (francamente)]

‘Francamente, até onde eu sei, John pode estar cuidadosamente 
escrevendo uma carta na biblioteca.’

(DIK, 1997[1989], p. 53, itálicos do autor, tradução nossa)

No exemplo (06), o operador π4 Decl e o satélite σ4 frankly 
(francamente) auxiliam na construção da estrutura subjacente da 
cláusula em sua plenitude. Nesse nível, temos a formação de um ato 
de fala (speech act). 
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Por fim, as regras de expressão modelam as expressões 
linguísticas, determinando “a forma, a ordem e o contorno prosódico 
dos constituintes da estrutura da cláusula subjacente” (DIK, 1997[1989], 
p. 49, tradução nossa)46.

Para Dik (1989), a estrutura linguística possui dois tipos de 
dependência: a do tipo bottom-up e a do tipo top-down. No tipo bottom-
up, o falante seleciona, primeiramente, um esquema de predicado, que 
é gradualmente expandido em estruturas mais abrangentes até atingir 
o nível ilocucionário, para, então, serem finalmente aplicadas as regras 
de expressão, como já foi visto. Na Teoria da Gramática Funcional, Dik 
(1989; 1997) segue o curso bottom-up. O autor considera difícil iniciar 
uma apresentação da Gramática Funcional com toda a complexidade 
das expressões linguísticas em contexto. Daí, parte do estudo mais 
básico do nível morfossintático, o predicado, até chegar à complexidade 
total da expressão linguística, tanto no que diz respeito à sua estrutura 
subjacente, quanto às propriedades da expressão. O percurso top-
down feito pelo falante contribuiu para que Hengeveld e Mackenzie 
(2008) desenvolvessem a Gramática Discursivo-Funcional, em que se 
distinguem três níveis de interação, exatamente na seguinte ordem: o 
nível interpessoal, o nível representacional e o nível da expressão.

A Gramática Discursivo-Funcional (GDF) é um modelo 
desenvolvido a partir da GF. A diferença é que a GDF possibilita 
uma descrição tipológica de orientação descendente (ou top-down), 
tendo em vista que as estruturas são geradas a partir da intenção 
comunicativa até a articulação linguística (HENGEVELD; MACKENZIE, 
2008). Os autores advogam que “estudos psicolinguísticos [...] 
mostram claramente que a produção da linguagem é, de fato, um 
processo descendente” (HENGEVELD; MACKENZIE, 2012, p. 45).

46 “determine the form, the order, and the prosodic contour of the constituents of the underlying 
clause structure” (DIK, 1997[1989], p. 49).
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A organização da GDF prevê um componente gramatical, 
que dialoga com outros três não gramaticais: o conceitual, que diz 
respeito às intenções comunicativas relevantes a uma produção 
discursiva; o contextual, que possibilita a descrição do contexto de 
fala, que envolve os participantes e suas relações; e o de saída, 
que representa as realizações acústico-ortográficas decorrentes do 
componente gramatical. 

A interação entre os três componentes e o gramatical se efetiva 
por meio de operações de formulação e codificação. Operações de 
formulação dizem respeito às regras que determinam “aquilo que constitui 
representações semânticas e pragmáticas subjacentes válidas em uma 
língua” (HENGEVELD; MACKENZIE, 2012, p. 44), que contempla os 
níveis interpessoal (relativo à pragmática) e representacional (relativo 
à semântica). As operações de codificação dizem “respeito a regras 
que convertem essas representações semânticas e pragmáticas 
em representações fonológicas e morfossintáticas” (HENGEVELD; 
MACKENZIE, 2012, p. 44), cuja relação se estabelece com os níveis 
morfossintático e fonológico. Assim, 

A gdf leva a abordagem funcional da linguagem ao seu extremo 
lógico: dentro da organização descendente da Gramática, a 
Pragmática governa a Semântica, a Pragmática e a Semântica 
governam a Morfossintaxe, e a Pragmática, a Semântica 
e a Morfossintaxe governam a Fonologia (HENGEVELD; 
MACKENZIE, 2012, p. 47).

Esse mecanismo constitui a arquitetura da GDF, esboçada 
como segue:
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 Figura 03 – Layout geral da GDF.

Fonte: Camacho (2017, p. 252), baseado em 
Hengeveld e Mackenzie (2008, p. 13).

Cada um dos níveis possui camadas hierarquicamente 
organizadas. O nível interpessoal, em que operações de formulação 
atuam no provimento das interações entre os participantes, tem como 
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unidade básica o move, “a maior unidade de interação relevante 
para a análise gramatical” (HENGEVELD; MACKENZIE, 2012, p. 51). 
O Move pode ser composto de um ou mais Atos Discursivos, que se 
compõem de uma Ilocução, unidade especificadora da relação entre 
os Participantes (falante e ouvinte) e o Conteúdo Comunicado, dividido 
em subatos: o de Atribuição e o de Referência.

O nível representacional, que diz respeito à semântica dos 
enunciados, tem como categoria básica o Conteúdo Proposicional, 
que pode conter um ou mais Episódios, que, por sua vez, podem 
conter descrições de Estados de Coisas, os quais podem apresentar 
Indivíduos ou Propriedades.

No nível morfossintático, por meio de operações de codificação 
que tomam como base os níveis interpessoal e representacional, 
há a atualização estrutural do enunciado linguístico. Suas camadas 
contemplam a Expressão Linguística, as Cláusulas, os Sintagmas, e as 
Palavras, que se segmentam em Morfemas.

Por fim, no nível fonológico, ocorre a representação segmental 
e suprassegmental dos enunciados. Suas camadas englobam 
o Enunciado, a Frase Entonacional, a Frase Fonológica, a Palavra 
Fonológica, o Pé e a Sílaba.

FUNCIONALISMO NORTE-AMERICANO

Nos Estados Unidos, o funcionalismo teve como ponto de partida 
a publicação do artigo The Origins of Syntax in Discourse: A Case Study 
of Tok Pisin Relatives, de Gillian Sankoff e Penelope Brown, em 1976. 
Nesse texto, as pesquisadoras analisavam a estruturação sintática 
de orações relativas do Tok Pisin (língua pidgin falada em Papua-
Nova Guiné, ao norte da Austrália) evidenciando suas motivações 
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discursivas, no sentido de demonstrar que a sintaxe dessas orações 
refletia certos componentes do discurso.

Três anos depois, Talmy Givón viria a publicar From Discourse to 
Syntax: Grammar as a Processing Strategy, considerado como o texto 
programático da linguística funcional norte-americana. Nesse artigo, 
Givón (1979) destaca, dentre outros aspectos, que a pragmática tem 
uma relevância primordial para a explicação da sintaxe das línguas, e 
que a sintaxe existe para cumprir diferentes funções, sendo estas que 
definem seu modo de ser. 

Na mesma perspectiva analítica, Paul Hopper e Sandra Thomp-
son escreveram o artigo Transitivity in grammar and discourse (1980), 
explorando a questão da transitividade. Os autores redimensionam 
esse conceito ao relacioná-lo com o contexto discursivo. Para eles, 
parâmetros como o aspecto do verbo, a intencionalidade do sujeito e a 
modalidade da oração devem ser considerados a fim de situar diferen-
tes orações em uma escala de transitividade.

De maneira geral, podemos afirmar, em consonância com Vo-
tre e Naro (1996, p. 52), que a vertente funcionalista norte-americana 
analisa a língua como “um objeto maleável, probabilístico e não-deter-
minístico”. A gramática é vista como um conjunto de usos regulares e 
convencionalizados para as diversas situações discursivas. A estrutura 
gramatical é motivada, determinada e, portanto, explicada pela própria 
situação comunicativa, uma vez que as construções gramaticais são 
delineadas por aspectos semânticos e pragmáticos. Com base nessas 
premissas, comentamos, a seguir, alguns tópicos bastante explorados 
pelo funcionalismo norte-americano: a informatividade, a iconicidade, 
a marcação e a gramaticalização.

O conhecimento partilhado entre os indivíduos de uma 
interação verbal recebe grande atenção dos funcionalistas. Sob o 
rótulo de informatividade, faz-se referência àquilo que os interlocutores 
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compartilham (ou julgam compartilhar) durante o processo de interação 
discursiva, desde uma simples informação sobre algo do mundo 
externo até uma tentativa de manipulação do outro (ouvinte/leitor).

Sobre o assunto, Furtado da Cunha, Costa e Cezario (2015) 
destacam os modelos de Chafe (1976) e Prince (1981). Em Chafe 
(1976), “a distinção entre novo e evocado (ou velho) é determinada 
pelo falante e está relacionada ao conhecimento que ele presume que o 
ouvinte tenha” (FURTADO DA CUNHA; COSTA; CEZARIO, 2015, p. 46). 
Prince (1981), segundo os autores, propõe um modelo discursivo que 
salienta a importância do grau de conhecimento compartilhado entre 
os interlocutores. Em sua proposta, a linguista subdivide as entidades 
nominais em três classes: nova, evocada ou inferível. Uma entidade 
introduzida pela primeira vez dentro do discurso é considerada nova. 
Já as entidades evocadas (ou velhas) são aquelas que já tenham sido 
mencionadas (no próprio texto ou na situação de fala). As entidades 
inferíveis, como o rótulo sugere, podem ser identificadas por inferência, 
com base em outras informações presentes no contexto discursivo. Já 
Prince (1992) refina sua proposta anterior e considera as crenças do 
ouvinte e a menção do referente no contexto precedente. 

A iconicidade, mencionada brevemente na segunda seção 
deste texto, trata do pressuposto segundo o qual a estrutura 
linguística reproduz, em alguma medida, as propriedades relativas 
à conceptualização da mente humana. Tal pressuposto se assenta 
na hipótese de que a língua não é arbitrária, tal como defendia o 
estruturalismo saussuriano: “[...] identificam-se determinados padrões 
que mantêm uma correlação aproximada com o sentido que eles 
designam, sendo, portanto, perceptíveis os laços entre forma e função” 
(FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 22). 

Peirce (1940 apud GIVÓN, 1989) distinguiu dois tipos de 
iconicidade: a imagética e a diagramática. A iconidade imagética é 
aquela em que o elemento representado se aproxima mais do real. 
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A iconicidade diagramática diz respeito à organização dos elementos 
linguísticos no texto, em uma determinada ordem, que tende a refletir 
a estrutura da experiência empírica.

Givón (1984) descreve três subprincípios de iconicidade: 
a quantidade, a proximidade e a ordenação linear. Pelo primeiro 
subprincípio, temos que a quantidade de material linguístico (fonemas, 
morfemas, itens lexicais etc.) utilizado para codificar uma informação 
é diretamente proporcional à quantidade e à relevância de conteúdo 
dessa informação. Logo, informações cognitivamente mais densas 
demandariam maior quantidade de forma para expressá-las. O segundo 
subprincípio advoga que a contiguidade estrutural entre elementos 
formais (morfemas, sintagmas, orações etc.) é reflexo do maior grau 
de integração conceptual entre as noções que eles veiculam. Já o 
terceiro subprincípio destaca que a informação de caráter mais tópico 
é colocada geralmente em primeiro plano, de maneira que a ordenação 
dos elementos linguísticos no enunciado tende a refletir uma ordem 
de importância. Além disso, ainda segundo o mesmo subprincípio, a 
ordenação das sentenças no discurso refletiria a sequência temporal 
segundo a qual os eventos são conceptualizados.

A marcação, de acordo com Givón (1995), é um conceito 
introduzido na linguística estrutural via Escola de Praga, inicialmente 
como um refinamento da noção saussuriana de valor linguístico em 
distinções binárias. Para o autor, “[...] marcação pressupõe a noção 
de complexidade formal, em que o marcado é estruturalmente mais 
complexo e o não marcado é mais simples” (GIVÓN, 1995, p. 25, 
negrito do autor)47.

Dentro de um contexto discursivo específico, três critérios 
são utilizados para estabelecer a categoria marcada e a não-
marcada: (i) complexidade estrutural, que prevê que a estrutura 

47 “(...) markedness presupposes the notion of formal complexity, whereby the marked is structurally 
more complex and the unmarked more simple” (GIVÓN, 1995, p. 25, destaques do autor).
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marcada tende a ser maior ou mais complexa formalmente do 
que a não marcada; (ii) distribuição de frequência, que estabelece 
a categoria marcada como sendo menos frequente (e, por isso, 
mais saliente cognitivamente) do que a categoria não marcada; 
(iii) complexidade cognitiva, que advoga que a categoria marcada 
envolve, geralmente, maior esforço mental, demanda de atenção e 
tempo de processamento do que a não marcada.

Givón (1995) faz ainda uma ressalva: “a marcação é um 
fenômeno dependente do contexto por excelência. A mesma 
estrutura pode ser marcada em um contexto e não marcada em 
outra” (GIVÓN, 1995, p. 27)48. Desse modo, torna-se necessário 
categorizar também os vários contextos nos quais as categorias 
linguísticas se inserem (oral-informal versus escrito-formal, cotidiano 
versus abstrato-acadêmico etc.). Por essa razão, Givón (1995) 
sugere que as explicações fornecidas para a marcação de estruturas 
linguísticas devam ser específicas para cada domínio, visto que os 
correlatos comunicativos, socioculturais, cognitivos e/ou biológicos 
de marcação variam de um domínio para o outro.

A gramaticalização49 de formas linguísticas constitui um dos 
campos de pesquisa mais explorados no funcionalismo norte-americano. 
Conforme destacam Gonçalves et al. (2007), “dentre os vários processos 
de mudança linguística, a gramaticalização é considerada um dos mais 
comuns que se tem observado nas línguas em geral” (GONÇALVES et 
al., 2007, p. 15). A ideia de que novas formas/categorias gramaticais 
surgem na estrutura linguística ao longo do tempo se coaduna com uma 

48 Markedness is a context-dependent phenomenon par excellence. The very same structure 
may be marked in one context and unmarked in another” (GIVÓN, 1995, p. 27).

49 As discussões acerca da gramaticalização somam uma numerosa bibliografia dentro 
da linguística funcional. Para uma apresentação mais completa do tema, remetemos 
os leitores à obra em língua portuguesa organizada por Gonçalves, Lima-Hernandes e 
Casseb-Galvão (2007).
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das premissas mais caras à teoria: as gramáticas são emergentes, não 
constituem um produto acabado ou estanque.

Pode-se definir gramaticalização “como as alterações de 
propriedades sintáticas, semânticas e discursivo-pragmáticas de 
uma unidade linguística que promovem a alteração de seu estatuto 
categorial” (GONÇALVES et al., 2007, p. 17). Segundo Furtado da 
Cunha, Bispo e Silva (2013), em um fenômeno de gramaticalização, é 
possível identificar a atuação de fatores relativos ao plano do conteúdo 
e da expressão linguística.

Do ponto de vista do conteúdo, os fatores semânticos e 
pragmático-discursivos seriam os responsáveis pela ativação de 
novos padrões gramaticais, a fim de satisfazer certas demandas 
comunicativas. Sendo assim, “esses padrões tendem a caminhar 
da eventualidade discursiva para a regularização estrutural mais 
previsível” (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 20). No 
plano formal, ocorrem “os processos de mudança relacional entre 
os signos e o consequente remodelamento da construção na qual 
eles interagem” (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013, p. 20). 
Dentro desse remodelamento, verificam-se as perdas de material 
fônico e as reconfigurações das fronteiras entre constituintes silábicos, 
morfológicos e lexicais.

Dentre os linguistas da Costa Oeste Americana que 
desenvolveram pesquisas sobre gramaticalização, merecem 
destaque os nomes de Talmy Givón, Paul Hopper, Elizabeth Traugott 
e Joan Bybee. Traugott e Bybee, inclusive, têm sido responsáveis 
por importantes revisões e novas formulações teórico-metodológicas 
acerca do tema nos últimos anos, que se inserem na proposta da 
Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU).
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LINGUÍSTICA FUNCIONAL 
CENTRADA NO USO (LFCU)

Como modelo de abordagem mais recente dentro dos estudos 
funcionalistas no Brasil, encontramos a Linguística Funcional Centrada 
no Uso (em inglês, Usage-Based Linguistics) ou Linguística Cognitivo-
Funcional (cf. TOMASELLO, 1998). Segundo Furtado da Cunha, 
Bispo e Silva (2013), tal abordagem resulta da união entre propostas 
desenvolvidas por pesquisadores da Linguística Funcional norte-
americana, como Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra Thompson, 
Joan Bybee e Elizabeth Traugott, e algumas premissas teóricas da 
Linguística Cognitiva discutidas por George Lakoff, Ronald Langacker, 
Gilles Fauconnier, Adele Goldberg, William Croft, dentre outros autores.

Martelotta e Alonso (2012, p. 88) afirmam que esse casamento 
teórico se dá, sobretudo, entre o “conjunto de fenômenos associados à 
teoria da gramaticalização” dos funcionalistas e as “recentes propostas 
ligadas à teoria das construções gramaticais” dos cognitivistas. Além 
disso, conforme destaca Furtado da Cunha (2012), a Linguística 
Funcional e a Linguística Cognitiva compartilham vários pressupostos 
teórico-metodológicos, fato que possibilita a conciliação de ambas 
as perspectivas dentro da Linguística Centrada no Uso. Dentre os 
pressupostos em comum, podemos destacar: (i) a rejeição à autonomia 
da sintaxe, (ii) a não distinção estrita entre léxico e gramática, (iii) a 
incorporação da semântica e da pragmática às análises linguísticas e 
(iv) a relação estreita entre estrutura e uso linguísticos.

Oliveira (2013) ressalta que as reformulações conceituais 
promovidas pela LFCU “longe de negarem as concepções iniciais [...], 
têm contribuído para o refinamento do aparato teórico funcionalista” 
(OLIVEIRA, 2013, p. 149), não representando, pois, um abandono dos 
postulados clássicos, nem tampouco estabelecendo um novo modelo 
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de análise linguística. Nesse sentido, trata-se, na realidade, de uma 
atualização de conceitos e princípios que vêm sendo revisados ao 
longo das décadas. Dentre esses conceitos que passam a compor as 
análises da LFCU, merece destaque a noção de construção.

A análise construcional é uma das tendências mais promissoras 
das pesquisas recentes de orientação funcionalista (cf. OLIVEIRA, 
2012). Em linhas gerais, propõe-se que a língua não consiste em um 
inventário de morfemas, itens lexicais ou unidades sintagmáticas, mas 
sim em um inventário de construções (lexicais e gramaticais) organizadas 
em rede. Esse é um dos principais postulados que o funcionalismo 
importa do cognitivismo através do diálogo proposto pela LFCU.

No âmbito da Linguística Cognitiva, cabe mencionar os trabalhos 
de Goldberg (1995, 2006), que têm sido utilizados como referência para 
a discussão do conceito de construção. Para a autora, construções 
são pareamentos entre forma e significado, de modo que “se define a 
existência de uma dada construção se uma ou mais de uma de suas 
propriedades não são estritamente previsíveis no conhecimento de 
outras construções existentes na gramática” (GOLDBERG, 1995, p. 
4)50, ou seja, “se se pode demonstrar que seu significado e/ou sua 
forma não é composicionalmente derivado de outras construções 
existentes na língua” (GOLDBERG, 1995, p. 4)51.

A definição da autora é adotada por muitos funcionalistas. 
Traugott e Trousdale (2013), por exemplo, concebem construção como 
uma unidade simbólica convencional:

Construções são convencionais na medida em que são 
compartilhadas entre um grupo de falantes. Elas são simbólicas 

50 “(…) a distinct construction is defined to exist if one or more of its properties are not strictly predictable 
from knowledge of other constructions existing in the grammar” (GOLDBERG, 1995, p. 4).

51 “(...) a construction is posited in the Grammar if it can be shown that its meaning and/or its 
form is not compositionally derived from other constructions existing in the language (…)” 
(GOLDBERG, 1995, p. 4).



133

s u m á r i o

na medida em que são signos, tipicamente associações arbitrárias 
de forma e significado. E elas são unidades na medida em que 
algum aspecto do signo é tão idiossincrático (Goldberg 1995) 
ou tão frequente (Goldberg 2006) que o signo é entrincheirado 
como um pareamento forma-significado na mente do usuário da 
língua52 (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 1).

Os referidos autores fornecem uma formalização de diversos 
aspectos relativos às construções, cabendo mencionar aqui a 
caracterização das construções. De acordo com eles, o pareamento 
forma-significado no qual consiste a construção pode ser pensado 
em termos de várias dimensões, todas elas gradientes. Entre elas, 
estariam o tamanho, a especificidade fonológica e o tipo de conceito: 

a. No que se refere ao tamanho, uma construção pode ser atômica 
(p. ex., o prefixo re-) ou complexa (um conector como em cima 
de), ou ainda algo intermediário entre os parâmetros anteriores 
(um verbo como transferir, parcialmente analisável);

b. Quanto à especificidade fonológica, uma construção pode ser 
substantiva (totalmente especificada fonologicamente, como 
casa), esquemática (um padrão abstrato, como S-V-O) ou 
intermediária (parcialmente esquemática, como a expressão 
dar uma X-da). 

c. Em relação ao tipo de conceito, uma construção pode ser dotada 
de conteúdo (um substantivo como livro) ou veicular uma noção 
procedural (uma desinência verbal como -mos). Construções 
de conteúdo podem ser utilizadas referencialmente, estando 
associadas às categorias esquemáticas N, V e ADJ. Construções 

52 “Constructions are conventional in that they are shared among a group of speakers. They 
are symbolic in that they are signs, typically arbitrary associations of form and meaning. 
And they are units in that some aspect of the sign is so idiosyncratic (Goldberg 1995) or so 
frequent (Goldberg 2006) that the sign is entrenched as a form-meaning pairing in the mind 
of the language user” (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 1).
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procedurais têm significados abstratos, que assinalam relações 
linguísticas, perspectivas e orientação dêitica.

Outro ponto são as distinções hierárquicas quanto ao nível 
de esquematicidade das construções. Traugott e Trousdale (2013) 
postulam quatro estágios de análise: em primeiro lugar, estão os 
esquemas, virtuais e abstratos, que representam o nível mais elevado 
e amplo de análise (p. ex., a construção Vaux+Vprincipal seria um esquema 
da língua portuguesa); em um segundo plano, estão os subesquemas, 
“famílias” de construções específicas, com funções semelhantes e 
menos abstratas (p. ex., as construções de futuro analítico do português 
consistem em um subesquema do esquema Vaux+Vprincipal); dentro dos 
subesquemas, estão as microconstruções, isto é, types individuais de 
um subesquema, menos esquemáticas do que os outros níveis (p. ex., 
o type ir+Vprincipal seria uma microconstrução do subesquema de futuro 
analítico); por fim, está o construto, o token atestado empiricamente, 
lugar em que ocorrem as mudanças gramaticais (p. ex., em um 
enunciado como “Vou viajar para a Bahia”, ocorre um construto da 
microconstrução de futuro analítico ir+Vprincipal).

Os pesquisadores trabalham com o dado linguístico 
empiricamente comprovado; toda representação ilustrada do 
nível da microconstrução para cima é resultante de formulações 
e generalizações propostas sempre com base nos construtos. Ao 
considerar a mudança linguística como foco central desses estudos, 
conclui-se que terá ocorrido a formação de um novo pareamento forma-
significado na língua – isto é, uma construcionalização, nos termos de 
Traugott e Trousdale (2013) – quando um determinado padrão de uso 
tornar-se abstrato, virtual e generalizado o suficiente a ponto de atingir 
o nível hierárquico mais alto; uma vez formado o novo esquema, este 
poderá recrutar outros itens da língua para formar novas instanciações.

Traugott & Trousdale (2013) discutem, ainda, os parâmetros 
de produtividade, esquematicidade e composicionalidade, 
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usualmente mencionados e discutidos na literatura sobre Gramática 
de Construções para evidenciar mudanças no status de uma dada 
construção em diferentes estágios. Os autores julgam que considerar 
os três parâmetros em conjunto parece ser o mais adequado do que 
considerar apenas um deles na análise. 

O parâmetro da esquematicidade é entendido como uma 
propriedade que envolve necessariamente a abstração. Esquemas 
representam grupos abstratos de construções, semanticamente 
gerais. Os usuários da língua percebem inconscientemente as 
abstrações através de conjuntos de construções e relacionam estes, 
uns com os outros, na rede construcional. A esquematicidade serve 
para determinar até que ponto uma construção é capaz de capturar 
padrões mais gerais a partir de construções mais específicas.

Os autores lembram que, muitas vezes, discutem-se os 
esquemas em relação aos slots (“fendas”, “aberturas”) e como 
as estruturas simbólicas são reunidas dentro deles. Os slots são 
“lacunas” existentes nas construções, preenchidas por um número 
variável de elementos linguísticos. Uma construção inteiramente 
esquemática consiste em um conjunto de slots abstratos que podem 
ser preenchidos por n-elementos (p. ex., a construção S-V-O). Há, 
ainda, construções parcialmente esquemáticas, nas quais apenas 
alguns slots estão em aberto.

A produtividade “refere-se aos esquemas (parciais) e diz 
respeito à i) sua ‘extensibilidade’ (BARÐDAL, 2008), na medida em 
que eles sancionam outras construções menos esquemáticas, e ii) 
na medida em que eles são limitados (BOAS, 2008)” (TRAUGOTT; 
TROUSDALE, 2013, p. 17). Os linguistas destacam que muitos 
trabalhos que investigam a produtividade levam em consideração 
a frequência, que pode ser de tipo (type frequency) ou de item 
(token frequency). Bybee (2003, 2010) formaliza essa distinção do 
seguinte modo: a frequência type (de tipo) diz respeito ao número 
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de expressões diferentes em que um item particular pode ocorrer, 
enquanto a frequência token (de item) se refere ao número de vezes 
que uma mesma unidade ocorre em um texto53. Dessa forma, um 
dado esquema é – ou se torna – produtivo na língua quando ele 
registra taxas de frequência type e token relativamente elevadas.

A composicionalidade diz respeito ao grau de transparência da 
ligação entre forma e significado e geralmente é pensada quanto às 
propriedades semânticas (o sentido das partes frente ao sentido do 
todo) e combinatórias do componente sintático:

Se um construto é semanticamente composicional, então assim 
que o falante tiver produzido uma sequência sintaticamente 
convencional, e o ouvinte entender o significado de cada item 
individual, o ouvinte será capaz de decodificar o significado do 
todo. Se ele não for composicional, haverá um desencontro 
(mismatch) entre o significado dos elementos individuais e o 
significado do todo (TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013, p. 19).

Na visão dos autores em questão, as construções gramaticais 
têm como característica o baixo grau de composicionalidade, ao passo 
que são tipicamente [+esquemáticas] e [+produtivas].

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas seções anteriores, buscamos expor, de modo sucinto 
e panorâmico, as diferentes vertentes teórico-metodológicas que 
compõem a abordagem funcionalista da linguagem, desde os primeiros 
desenvolvimentos do Círculo Linguístico de Praga, na década de 1920, 
até as contribuições mais recentes da linguística funcional centrada 
no uso. Na sistematização apresentada, procuramos destacar os 

53 Para Traugott e Trousdale (2013), frequência type é entendida como frequência da 
construção, assim como frequência token é entendida como frequência do construto.
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postulados e hipóteses mais explorados, os modelos de abstração/
formalização propostos e os fenômenos linguísticos mais estudados 
dentro de cada abordagem.

Ao lado das divergências, esperamos que o leitor também 
possa ter observado os aspectos convergentes, ou seja, as 
premissas teóricas compartilhadas, que nos permitem identificar 
as diversas correntes apresentadas como funcionalistas. Dentre os 
vários pontos em comum, podemos apontar: a concepção de língua 
como instrumento de interação (re)modelado pelo uso; a rejeição 
da autonomia do componente sintático em relações aos demais 
componentes linguísticos; e a importância dos níveis semântico e 
pragmático para as representações do nível sintático.

REFERÊNCIAS

BYBEE, J. Language, usage and cognition. Cambrigde University Press. 2010.

CAMACHO, Roberto Gomes. Alinhamento e estratégias de 
relativização. Delta, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 243-266, jan./mar. 
2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102-44502017000100243. Acesso em: 09 abr. 2020.

CHAFE, Wallace. Giveness, contrastiveness, definiteness, subjects and point of 
view. In: LI, Charles (Ed.). Subject and topic. Nova York: Academic Press. 1976.

DIK, S. C. The Theory of Functional Grammar. Pt 1: The Structure of the 
Clause. Dordrecht: Foris Publications, 1989.

DIK, S. C. The Theory of Functional Grammar. Pt 2: Complex and derived 
constructions. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 1997.

DIK, S. C. The Theory of Functional Grammar. Pt 1: The Structure of the 
Clause. 2. ed. Dordrecht: Foris Publications, 1997.

FONTAINE, Jacqueline. O Círculo Linguístico de Praga. Tradução de João 
Pedro Mendes. São Paulo: Cultrix, Editora da Universidade de São Paulo, 1978.



138

s u m á r i o

FURTADO DA CUNHA, M. A. A linguística centrada no uso (ou linguística 
cognitivo-funcional). In: SOUZA, M. et al. (orgs.). Sintaxe em Foco. Recife: 
PPGL/UFPE, 2012. p. 29-49.

FURTADO DA CUNHA, M. A.; BISPO, E. B.; SILVA, J. R. Linguística funcional 
centrada no uso: conceitos básicos e categorias analíticas. In: CEZARIO, M. 
M.; FURTADO DA CUNHA, M. A. (orgs.). Linguística centrada no uso: uma 
homenagem a Mário Martelotta. Rio de Janeiro: Mauad X/FAPERJ, 2013. p. 13-39.

FURTADO DA CUNHA, M. A.; COSTA, M. A.; CEZARIO, M. M. Pressupostos 
teóricos fundamentais. In: FURTADO DA CUNHA, M. A.; OLIVEIRA, M. R.; 
MARTELOTTA, M. E. (orgs.). Linguística funcional: teoria e prática. São Paulo: 
Parábola editorial, 2015. p. 21-47.

FUZER, C.; CABRAL, S. R. S. Introdução à gramática sistêmico-funcional em 
língua portuguesa. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2014.

GIVÓN, T. From Discourse to Syntax: Grammar as a Processing Strategy. 
In: GIVÓN, T. (org.). Syntax and Semantics: Discourse and Syntax. New York: 
Academic Press, vol. 12, 1979. p. 81-112.

GIVÓN, T. Syntax: functional-typological introduction. vol. 1. Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1984.

GIVÓN, T. Mind, code and context: essays in pragmatics. London: Lawrence 
Erlbaun Associates, 1989.

GIVÓN, T. Functionalism and Grammar. Amsterdã: John Benjamins, 1995.

GOLDBERG, A. E. Constructions at work: the nature of generalization in 
language. New York: Oxford University Press, 2006.

GOLDBERG, A. E. Constructions: A Construction Grammar Approach to 
Argument Structure. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

GONÇALVES, S. C. L.; LIMA-HERNANDES, M. C.; CASSEB-GALVÃO, V. C. 
(Orgs.). Introdução à gramaticalização: princípios teóricos e aplicação. São 
Paulo: Parábola editorial, 2007.

HALLIDAY, M. As bases funcionais da linguagem. In: DASCAL, M. 
(org). Fundamentos metodológicos da linguística. São Paulo: Global 
Universitária, 1973. p. 125-161.

HALLIDAY, M. An Introduction to Functional Grammar. Baltimore: Edward Arnold, 1985.



139

s u m á r i o

HALLIDAY, M. A. K.; MATTHIESSEN, C. M. I. M. An introduction to functional 
grammar. 3 ed. Londres: Arnold, 2004.

HENGEVELD, K.; MACKENZIE, J. L. Functional Discourse Grammar: a typologically-
based Theory of Language Structure. Oxford: Oxford University Press, 2008.

HENGEVELD, K.; MACKENZIE, J. L. Gramática Discursivo-Funcional. Tradução de 
Marize Mattos Dall’Aglio-Hattnher. In: SOUZA, Edson Rosa (Org.). Funcionalismo 
linguístico: novas tendências teóricas. São Paulo: Contexto, 2012. p. 43-85.

HOPPER, P.; THOMPSON, S. Transitivity in Grammar and Discourse. 
Language, v. 56, n. 2, p. 251-299, 1980.

LAKOFF, George. Women, fire and dangerous things: what categories reveal 
about the mind. Chicago: UCP, 1987.

MARTELOTTA, M; ALONSO, K. Funcionalismo, cognitivismo e a dinamicidade 
da língua. In: SOUZA, E. R. (org.). Funcionalismo linguístico: novas tendências 
teóricas. São Paulo: Contexto, 2012. p. 87-106.

MARTELOTTA, M; ALONSO, K; AREAS. A visão funcionalista da linguagem 
no século XX. In: FURTADO DA CUNHA, M. A.; OLIVEIRA, M. R. de; 
MARTELOTTA, M. E. (Orgs.). Linguística funcional: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2003. p. 17-28.

NEVES, M. H. de M. A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

NEVES, M. H. de M. Ensino de língua e vivência de linguagem: temas em 
confronto. São Paulo: Contexto, 2010.

NEVES, M. H. de M. Gramática funcional: interação, discurso e texto. São 
Paulo: Contexto, 2018a.

NEVES, M. H. de M. A gramática do português revelada em textos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2018b.

NICHOLS, Johanna. Functional Theories of Grammar. Annual Review of 
Anthropology, v. 13, p. 97-117, 1984.

NOGUEIRA, M. T. Considerações sobre o funcionalismo linguístico: principais 
vertentes. In: FURTADO DA CUNHA, M. A. (Org.). Linguística funcional – a 
interface linguagem e ensino. Natal: EDUFRN, 2006. p. 23-40.

OLIVEIRA, M. R. de. Tendências atuais da pesquisa funcionalista. In: 
SOUZA, E. R. (org.). Funcionalismo linguístico: novas tendências teóricas. 
São Paulo: Contexto, 2012. p. 133-152.

OLIVEIRA, M. R. de. Gramaticalização de construções como tendência atual 
dos estudos funcionalistas. Estudos Linguísticos, v. 42, p. 148-162, 2013.



140

s u m á r i o

OLIVEIRA, M. R. de; ROSÁRIO, I. da C. do. Linguística centrada no uso: teoria 
e método. Rio de Janeiro: Lamparina, FAPERJ, 2015.

PESSOA, N. P. Modalidade deôntica e discurso midiático: uma análise 
baseada na Gramática Discursivo-Funcional. 2011. 224f. Tese (Doutorado 
em Linguística) – Programa de Pós-Graduação em Linguística, Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/
bitstream/riufc/6097/1/2011_tese_nppessoa.pdf. Acesso em: 09 abr. 2020.

PEZATTI, E. G. O Funcionalismo em Linguística. In: MUSSALIM, Fernanda; 
BENTES, Anna Christina (Orgs.). Introdução à Línguística – fundamentos 
epistemológicos. São Paulo: Cortez, 2004. p. 165-218.

PRINCE, E. Toward a taxonomy of given-new information. In: COLE, P. (ed.) 
Radical Pragmatics. New York: Academic Press, 1981.

ROSCH, Eleanor. On the internal structure of perceptual and semantic 
categories. In: MOORE, Timothy E. (Ed.). Cognitive Development and the 
Acquisition of Language. New York: Academic Press, 1973. p. 111-144.

ROSCH, Eleanor. Human categorization. In: WARREN, Neil. (Ed.). Advances in 
Cross-Cultural Psychology. London: Academic Press, 1977.

ROSCH, Eleanor. Principles of categorization. In: ROSCH, Eleanor; LLOYD, 
Barbara. (Eds.). Cognition and Categorization. Nueva Jersey: Lawrence 
Eribaum Associates Publishers, 1978. p. 27-48.

SILVA, Leila Vasti da Paz e. Predicações com o verbo levar: aspectos relativos 
à multifuncionalidade e gramaticalização. 2009. Dissertação (Mestrado em 
Letras Vernáculas) – Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: http://
livros01.livrosgratis.com.br/cp118052.pdf. Acesso em: 09 abr. 2020.

SILVA, L. A. As bases corporais da gramática: um estudo sobre 
conceptualização e metaforização no português brasileiro. 2012. Tese 
(Doutorado em Estudos Linguísticos) – Faculdade de Letras, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia.

TAYLOR, John R. Linguistic categorization – Prototypes in Linguistic Theory. 2. 
ed. Oxford: OUP, 1995.

TRAUGOTT, E; TROUSDALE, G. Constructionalization and Constructional 
Changes. Oxford: Oxford University Press, 2013.

VOTRE, S. J.; NARO, A. J. Mecanismos funcionais do uso da língua. In: 
MACEDO, A.; RONCARATI, C.; & MOLLICA, M. C. (Orgs.). Variação e 
discurso. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.



Capítulo 5

LINGUÍSTICA COMPUTACIONAL

Jessé de Sousa Mourão

5
LINGUÍSTICA COMPUTACIONAL

Jessé de Sousa Mourão

DOI: 10.31560/pimentacultural/2020.137.141-174



142

s u m á r i o

Resumo:
A Linguística Computacional (LC) é um ramo da Linguística que, de modo 
geral, se ocupa do estudo científico da linguagem humana por uma perspectiva 
computacional, conforme definição da Association for Computational 
Linguistics. A LC tem oferecido contribuições tanto em uma dimensão 
teórico-científica quanto tecnológico-aplicada dos estudos e tratamento das 
línguas naturais. É, portanto, uma área de conhecimento interdisciplinar, 
que estabelece interface com outros campos, como o Processamento de 
Linguagem Natural (PLN), Ciências Cognitivas, Ciências da Computação, 
Inteligência Artificial, Lógica, Matemática, Psicolinguística, Neurociências, 
Linguística Aplicada, Linguística de Corpus e Linguística Teórica. Este capítulo 
destina-se a apresentar um panorama e as principais características da LC. 
Destacaremos alguns aspectos como: as definições e conceitualizações da 
LC, suas bases fundacionais, sua origem e atual estado da arte, as áreas de 
interface, seus métodos e os principais domínios de aplicação. Espera-se 
com esse texto fornecer uma visão geral da LC enquanto campo de pesquisa 
e conhecimento, levando o leitor a situá-la em relação à grande área da 
Linguística e às áreas correlatas.

Palavras-chave: 
Linguística Computacional; Processamento de Linguagem Natural; Linguística.
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INTRODUÇÃO

O computador permitiu ao homem resolver e lidar com proble-
mas das mais diversas esferas da atividade e experiência humana de 
maneiras antes impossíveis apenas com métodos e recursos manuais. 
Esse potencial do computador logo foi percebido também para o trata-
mento de problemas científicos e práticos envolvendo a linguagem hu-
mana (WEAVER, 1949). Desde então, ampliou-se o escopo da grande 
área Linguística, pois se passou a investigar o fenômeno da linguagem 
também por uma perspectiva computacional, iniciando um campo de 
pesquisa teórica e aplicada conhecido atualmente como Linguística 
Computacional (doravante LC).

Este capítulo trará um panorama da LC, iniciando com uma 
breve retomada histórica da origem da LC, passando para as principais 
definições e objetivos, depois tratando da relação com as teorias 
linguísticas; em seguida, discutindo as relações com as demais áreas 
do conhecimento, através de suas interfaces; passando por algumas 
considerações metodológicas, e por fim, destacando as principais 
aplicações práticas da LC.

ESBOÇO HISTÓRICO

O início da LC se confunde historicamente com o início dos 
estudos e desenvolvimento da tradução automática. Antes de o termo 
Linguística Computacional aparecer, vários centros de pesquisa 
começam, por volta de 1950, a explorar o potencial do computador 
para a tradução. Atribui-se ao trabalho de Warren Weaver o marco 
inaugural da área, ao sugerir em 1949 que a tradução por meio de 
máquina (computador) poderia ser possível (WEAVER, 1949). A partir 
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daí, esse campo de estudo começa a se estabelecer, inicialmente com 
a primeira conferência em tradução automática, ocorrida no MIT em 
1952; e depois, com o surgimento do periódico Mechanical Translation. 
Em 1964, o nome dessa publicação é mudado para Mechanical 
Translation and Computational Linguistics, apesar de o estudo da 
tradução ainda continuar em evidência (KAY, 2003).

A LC começa a ganhar autonomia e destaque em 1974, época em 
que o periódico Mechanical Translation and Computational Linguistics 
é substituído pelo American Journal of Computational Linguistics, em 
1974, que depois se transforma no Computational Linguistics Journal, 
em 1980, a encargo da Association for Computational Linguistics (ACL) 
e publicado pela MIT Press desde 1988.

Desde então, a LC veio se consolidando como subcampo da 
Linguística e se abriu para a investigação de diversos problemas que 
envolvem o tratamento de línguas naturais54 por uma perspectiva 
computacional, além do problema da tradução.

DEFINIÇÕES E OBJETIVOS

Uma definição precisa e única de LC é dificultada pelo caráter 
multi/interdisciplinar e de interface dessa área. A começar pela 
interseção de duas grandes áreas distintas e complexas em si mesmas; 
de um lado a Linguística e, do outro, a Ciência da Computação; os 
trabalhos em LC abrangem o tratamento de problemas pertinentes a 
esses dois campos. Por conta disso, as definições de LC variam e 
selecionam propriedades e focos de interesse na confluência das duas 

54 O termo “línguas naturais” refere-se às línguas desenvolvidas naturalmente por uma 
comunidade, em oposição a línguas artificialmente línguas construídas.
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disciplinas, às vezes pendendo mais para um lado do que para o outro, 
conforme as inclinações de cada perspectiva de pesquisa.

Bolshakok e Gelbukh (2004), por exemplo, consideram a LC como 

sinônimo de processamento automático de língua natural, 
uma vez que a principal tarefa da linguística computacional 
é exatamente a construção de programas de computadores 
para o processamento de palavras e textos em língua natural 
(BOLSHAKOK; GELBUKH, 2004, p. 17, tradução nossa).  

Hausser (2001) observa que a LC

combina os métodos da gramática tradicional e da linguística 
teórica com o método de efetivamente verificar hipóteses 
explícitas através da implementação de gramáticas formais como 
programas computacionais e de testá-las automaticamente em 
dados realísticos, i. e, grandes quantidades de dados reais, 
com o objetivo de modelar o mecanismo da comunicação em 
língua natural (HAUSSER, 2001, p. 18, tradução nossa).

Grishman (1986) define a LC como “o estudo de sistemas 
computacionais para a compreensão e geração de língua natural” 
(GRISHMAN, 1986, p. 4, tradução nossa). Uma definição mais ou 
menos inversa a essa é dada pela Association for Computational 
Linguistics, ao conceber a LC como “o estudo científico da língua por 
uma perspectiva computacional” (ACL, 2019, p. 1, tradução nossa).

Outra definição de LC é dada na Stanford Encyclopedia of 
Philosophy como 

a disciplina científica e de engenharia que se ocupa da 
compreensão da língua escrita e falada por uma perspectiva 
computacional, e da construção de artefatos que processam e 
produzem língua de forma útil, em massa ou em um ambiente 
de diálogo (SCHUBERT, 2019, p. 1, tradução nossa).

O programa de pesquisa em LC da Universidade da Pensilvânia 
a considera como um campo de pesquisa na “interseção da linguística 
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e da ciência da computação preocupado com a aplicação de métodos 
dos campos da inteligência artificial e aprendizagem de máquina a 
problemas envolvendo a linguagem” (UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, 
2019, p. 1, tradução nossa).

Embora cada uma dessas definições inclua aspectos distintos, 
com suas particularidades e inclinações teórico-metodológicas e 
práticas, nenhuma delas é precisamente certa ou errada, ou suficiente 
para apreender toda a complexidade da área. Na verdade, elas se 
complementam e refletem a natureza multifacetada da LC. Assim, para 
uma melhor caracterização da LC, é necessário levar em conta os 
seus variados interesses de pesquisa, seus objetivos, suas múltiplas 
aplicações e produtos, nas dimensões tanto teóricas quanto práticas.

O que fica evidente, tanto a partir do apanhado dessas (e 
de outras) definições quanto da análise dos diversos trabalhos 
realizados sob o rótulo da LC é que ela se desdobra em pelo menos 
dois grandes domínios: um, teórico-científico; e outro, tecnológico-
aplicado. Como destaca Grishman (1996), apesar da variedade dos 
objetivos de pesquisa da LC, uma motivação primária sempre foi o 
desenvolvimento de sistemas práticos específicos envolvendo as 
línguas naturais. Mas, além disso, outra função natural da LC seria 
o teste de gramáticas propostas no âmbito da linguística teórica, 
criando-se assim um espaço para objetivos científicos de pesquisa 
independentes de aplicações particulares.

Na dimensão teórico-científica, a LC assume os objetivos da 
própria Linguística, que busca, de modo geral, investigar a natureza 
e o funcionamento da linguagem humana, seja como um fenômeno 
natural, biológico e cognitivo; ou como fenômeno social. A diferença é 
que, na LC, essa investigação é sempre mediada pelo computador. O 
computador é, desse modo, a principal ferramenta para o tratamento ou 
manipulação dos dados linguísticos. Ele fornece um ambiente artificial 
controlado que permite a representação e modelação de propriedades 
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das línguas naturais, bem como a realização de testes das hipóteses 
e modelos que descrevem e explicam esse objeto. É o que se destaca 
em Schubert (2019):

os objetivos teóricos da linguística computacional incluem a 
formulação de frameworks semânticos e gramaticais para a 
caracterização de línguas de modo a permitir implementações 
computacionalmente tratáveis de análise sintática e semântica; 
a descoberta de técnicas de processamento e princípios de 
aprendizagem que exploram as propriedades distribucionais 
e estruturais (estatísticas) da língua; e o desenvolvimento 
de modelos cognitivo e neurocientificamente plausíveis de 
processamento e aprendizagem de línguas... (SCHUBERT, 
2019, p. 1, tradução nossa).

Na dimensão tecnológico-aplicada, os objetivos da LC se 
identificam com muitos dos objetivos práticos da computação: 
buscar soluções computacionais para problemas práticos que 
envolvam as línguas naturais. É o caso, por exemplo, da tradução 
automática, cujos pesquisadores/desenvolvedores concentravam 
(e concentram) esforços no desenvolvimento de aplicações e 
ferramentas computacionais que possibilitassem (e possibilitem) 
a tradução automática de textos, sem necessariamente haver um 
compromisso de empregar ou construir modelos teóricos de língua 
cognitivamente plausíveis.

Os objetivos práticos, portanto, são amplos e variados, como 
destaca Schubert (2019). O autor menciona um elenco de interesses 
e aplicações que estão no escopo dessa dimensão tecnológica e 
aplicada da LC, dentre os quais alguns são destacados a seguir e 
retomados mais à frente:

• Recuperação eficiente de texto dentro de algum tópico particular;

• Tradução automática (TA);
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• Sistemas de pergunta e resposta (question answering – QA), 
abrangendo tanto questões factuais quanto questões que exigem 
respostas mais descritivas, discursivas e com inferências;

• Sumarização de texto;

• Análises de textos escritos ou falados, com foco na identificação 
de tópicos, sentimento ou outros atributos psicológicos;

• Assistentes de diálogo, que auxiliem na realização de tarefas 
práticas, como compras, resolução de problemas técnicos, 
planejamento de viagem, manutenção de cronogramas, 
aconselhamento médico etc.;

• E a criação de sistemas computacionais com competência 
semelhante à dos humanos para o diálogo, aquisição de língua 
e de conhecimento a partir de textos.

Esses dois domínios, no entanto, não caminham, 
necessariamente, de modo separado ou independente um do outro. 
Os dois podem se cruzar, e os resultados e produtos de um podem 
contribuir com os do outro. Os trabalhos na dimensão aplicada, por 
exemplo, por tratar de problemas práticos que envolvem a linguagem, 
podem até se apropriar dos conhecimentos teóricos linguísticos; 
embora, em muitos casos, o fim último não seja a descrição ou 
explicação da língua, mas a utilização de um modelo teórico como 
meio para se chegar a um resultado prático. Mas há também casos em 
que os resultados e aplicações são mistos, quando alguns recursos, ao 
mesmo tempo, informam a elaboração de teorias linguísticas e atuam 
como componentes de sistemas práticos. Isso ocorre, por exemplo, 
com a construção e utilização de modelos teóricos gramaticais formais, 
que ao mesmo tempo descrevem e explicam os fenômenos linguísticos 
e, por serem computacionalmente implementáveis, fornecem uma 
arquitetura que é base para o processamento computacional da língua.
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Hausser (2001) aborda os objetivos da LC por uma perspectiva 
mais funcional, mas ainda englobando as duas dimensões já 
discutidas. O autor dedica uma obra inteira ao tratamento do fenômeno 
da comunicação humana e do potencial de simulação e reprodução 
desse fenômeno via computador, mais precisamente com o intuito 
de desenvolver tecnologias que viabilizem a “comunicação” entre 
homem e máquina. Para Hauser (2001) “o objetivo da linguística 
computacional é reproduzir a transmissão natural de informação por 
meio da modelação da produção dos falantes e da interpretação dos 
ouvintes em um tipo adequado de computador” (HAUSER, 2001, p. 
1, tradução nossa). E isso equivale, conforme o autor, “à construção 
de máquinas cognitivas autônomas (robôs) capazes de se comunicar 
livremente em língua natural” (HAUSER, 2001, p. 1, tradução nossa); 
um objetivo bastante pretensioso perseguido por pesquisadores e 
cientistas da computação desde a publicação seminal de Alan Turing 
(1950), que começa a problematizar o potencial das máquinas para 
simular a capacidade de cognição e pensamento humana.

A modelação do mecanismo da comunicação natural em termos 
de uma teoria geral computacionalmente eficiente tem, de acordo com 
Hauser (2001), uma motivação tripla no âmbito da LC. Primeiramente, 
há uma motivação teórica, que requer a descoberta do funcionamento 
das línguas naturais, sendo, portanto, um problema de interesse 
geral. Segundo, há uma motivação metodológica, ao contribuir com 
uma perspectiva funcional e unificada para o desenvolvimento de 
componentes da gramática no computador e possibilitar a verificação 
objetiva do modelo teórico com base em sua implementação. E, 
terceiro, há uma motivação prática, quando seus resultados fornecem 
a base para soluções sólidas em aplicações avançadas.

São, portanto, esses múltiplos interesses científicos e 
tecnológicos que conferem à LC toda a sua ampla abrangência e 
natureza multifacetada.
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A RELAÇÃO COM AS TEORIAS LINGUÍSTICAS

A relação entre teoria linguística e a LC também não é tão direta e 
simples. A divergência de objetivos da LC e a linguística teórica, como 
aponta Paillet (1973), cria dificuldades para o uso irrestrito dessas 
teorias na LC. Além desses objetivos divergentes, a LC estabelece seus 
próprios limites para a utilização de teorias linguísticas. Primeiramente, a 
própria arquitetura computacional impõe restrições aos tipos e formatos 
de dados ou informações que são passíveis de implementação55. E 
nem toda teoria linguística emprega um modelo teórico elaborado com 
o grau de formalidade e precisão que o computador exige. Segundo, 
muitos dos interesses de pesquisa na dimensão tecnológico-aplicada 
privilegiam a eficiência computacional56 dos produtos e aplicações 
em detrimento de modelos teóricos linguisticamente motivados. Por 
exemplo, em uma ferramenta de recuperação de informação, como 
um mecanismo de busca de informação a partir de textos e dados da 
internet, é mais importante que a busca produza resultados rápidos e 
precisos, e com menos custos de processamento, independentemente 
se a arquitetura subjacente é baseada em determinada teoria linguística.

Nesse sentido, o uso de teorias linguísticas na LC depende em 
parte da adequação dessas teorias aos fins e às restrições técnicas e 
metodológicas da LC. Uma dessas restrições vem do fato de as línguas 
naturais não terem a mesma constituição da linguagem utilizada pelos 
sistemas computacionais. O computador opera com sistemas simbólicos 
formais, empregando a manipulação de símbolos não linguísticos 
(códigos binários e linguagens formais artificiais). Por conta disso, 
para que uma língua natural seja processada computacionalmente, é 

55 O termo implementação, ou implementação computacional, refere-se à transposição de 
algum tipo de informação para os formatos e linguagens empregados pelo computador 
para processar dados.

56 A eficiência computacional envolve o processamento de informação com o menor custo 
possível de espaço (memória) e de tempo.
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preciso que ela seja convertida em uma linguagem “compreensível” 
ao computador. Nesse caso, primeiramente a língua natural é descrita 
e representada por meio de uma determinada linguagem formal, 
que, por sua vez, pode ser mais facilmente lida e manipulada pelo 
computador. O conceito de linguagem formal é, portanto, bastante 
importante nas Ciências da Computação e na LC. Daintith e Wright 
(2008) definem linguagem formal como uma linguagem com regras 
precisas e explícitas de sua própria sintaxe e semântica. As linguagens 
de programação (ex.: Java, Python etc.) e também da lógica, como 
o cálculo de predicados, são alguns exemplos. Os autores ainda 
apontam que as linguagens formais fazem contraste com as línguas 
naturais, como o Inglês, que possuem regras que se desenvolvem a 
partir do uso e não fornecem uma definição precisa e completa da 
sintaxe, e muito menos da semântica da língua.

Algumas teorias linguísticas podem desempenhar a função 
de uma linguagem formal, quando fornecem modelos formais de 
descrição/representação da língua. Assim, as teorias linguísticas 
que são especificadas formalmente são aquelas que têm tido maior 
utilização na LC. É por isso que é comum fazer uma associação mais 
direta da LC com teorias linguísticas de base gerativa.

Essas teorias fornecem uma descrição formal e totalmente 
explícita das estruturas linguísticas através de uma gramática, a qual 
possibilita, por sua vez, o reconhecimento, a análise e/ou a geração 
de todas e apenas as estruturas (sentenças) aceitáveis dentro de 
uma dada língua. Essa gramática formal57 é, portanto, a linguagem 
de interface entre a língua natural e a arquitetura computacional. 
Quando uma gramática é implementada computacionalmente, ela é 
normalmente denominada de gramática computacional. Esse tipo de 

57 “Uma gramática formal consiste de uma coleção de regras que especificam como os 
elementos da língua, por exemplo, as palavras, podem ser combinadas para formar 
sentenças, e como essas sentenças são estruturadas”. (NEDERHOF, M.; SATTA, G. 2010, 
p. 105, tradução nossa).
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gramática pode ser empregado para produzir análises automáticas 
sintáticas e semânticas das estruturas da língua, um procedimento 
computacional mais conhecido pelo termo inglês parsing.  

É bom ressaltar que, apesar da aproximação da linguística/
gramática gerativa com a LC, nem todas as teorias gerativas atraíram 
o interesse dos linguistas computacionais, nem tiveram ou têm ampla 
e direta aplicação na área. É o caso, por exemplo, das teorias gerativas 
transformacionais, basicamente as que compõem as chamadas 
teorias gerativas mainstream, de orientação chomskiana (Teoria 
Padrão, Teoria Padrão Estendida, Princípios e Parâmetros, Teoria da 
Regência e Ligação). Tais modelos são em parte incompatíveis com 
os objetivos da LC. Como argumenta Kaplan (2003), as gramáticas 
transformacionais procuram descrever o mapeamento entre forma 
e significado em termos abstratos, relacionando níveis superficiais 
de estruturas sintáticas com estruturas abstratas subjacentes em 
múltiplos estágios de mapeamento. A LC, por outro lado, procura 
métodos eficientes e simples que capturem relações entre predicados 
e argumentos em uma dada sentença ou que derivem as sentenças 
apropriadas para um determinado significado. Como o componente 
transformacional das gramáticas transformacionais aplica regras 
unidirecionais (as regras são aplicadas sobre as estruturas profundas 
para gerar as estruturas superficiais, mas não o inverso), essas 
gramáticas são difíceis de serem aplicadas na ordem inversa, de modo 
a produzir as análises profundas a partir de estruturas superficiais. 
Portanto, elas não teriam uma fácil aplicação em sistemas práticos de 
análise linguística. Alguns exemplos de propostas de implementação 
computacional de gramáticas transformacionais são: o sistema de 
análise sintática MITRE (ZWICKY, et al., 1965) e o sistema de Petrick 
(1965, 1966; KEYSER; PETRICK, 1967).

Entretanto, propostas mais recentes de teorias transformacionais, 
dentro do Programa Minimalista, têm recebido nova atenção da 
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comunidade linguística computacional. Alguns trabalhos recentes têm 
mostrado a viabilidade da implementação computacional de modelos 
gramaticais minimalistas (STABLER, 2018, 2013, 1997; STABLER; 
TORR, 2016, 2017; HARKEMA, 2005; STANOJEVI’C, 2019; TORR et 
al., 2019). Esses autores sustentam que as operações gramaticais 
das teorias minimalistas, mais simplificadas, trazem maior facilidade 
de formalização para essas teorias. Assim, os modelos minimalistas 
são mais passíveis de implementação computacional do que os 
modelos anteriores da gramática gerativa transformacional. Stabler 
(2011) chega a defender que, com a continuação desses estudos, “o 
Minimalismo trará as ricas correntes empíricas e teóricas da sintaxe 
Chomskiana para formatos mais acessíveis, iniciando uma era de 
estudos linguísticos mais sofisticados que transcendem as fronteiras 
tradicionais e disciplinares” (STABLER, 2011, p. 409, tradução nossa).

Fora dos modelos transformacionais, outras teorias e modelos 
gramaticais também gerativos têm sido mais exploradas na LC. Os 
exemplos mais em evidência são a Gramática Léxico-Funcional (LFG, 
do inglês Lexical Functional Grammar), a Generalized Phrase Structure 
Grammar (GPSG) e a Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG).

A LFG (BRESNAN, 1982, 2001; DALRYMPLE, 2001; BRESNAN 
et al., 2015) é uma teoria linguística de gramática e ao mesmo tempo 
um formalismo gramatical, que difere das teorias gerativas mainstream 
por ser lexicalista, e não transformacional. Ela propõe a descrição e 
análise das estruturas e fenômenos linguísticos por meio de níveis 
paralelos e correspondentes de representação, sendo um deles 
voltado para representação das estruturas superficiais (as estruturas 
de constituintes), dada em forma de estruturas sintagmáticas (árvores 
sintáticas); e outro, focado na representação das relações de 
dependências entre os constituintes (as funções e traços gramaticais), 
dada em termos de matrizes de atributos e valores. Devido ao alto grau 
de formalização da teoria, ela tem sido empregada em vários trabalhos, 
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sistemas e aplicações computacionais (VAPILLON et al. 1997; BUTT et 
al., 2002;  RYPA; FEUERMAN, 2014).  

A GPSG (GAZDAR et al., 1985) emprega um sistema de 
metarregras para descrever a gramática da língua e também utiliza 
diagramas arbóreos para representar a estrutura sintática. A GPSG 
teve aplicações em recursos e gramáticas computacionais para várias 
línguas (CHU-REN, 1986; EDWARDS, 1993; EMIRKANIAN; DA SYLVA; 
BOUCHARD, 1996; BAHRANI; SAMETI; MANSHADI, 2001), embora 
tenha apresentado limitações que levaram ao desenvolvimento de 
outras teorias, como a HPSG.

A HPSG (POLLARD; SAG, 1994) é uma teoria gramatical que 
modela a estrutura linguística através de estruturas hierárquicas 
representadas graficamente em matrizes de atributos e valores, uma 
representação semelhante à empregada pelas estruturas funcionais 
da LFG. Esse formalismo tem sido empregado com bastante sucesso 
pelos linguistas computacionais, principalmente na elaboração de 
gramáticas de ampla cobertura para várias línguas, como a LinGO 
English Resource Grammar (ERG), para o Inglês; a LXGram (BRANO; 
COSTA, 2010), para o Português; a Jacy Japanese Grammar (Jacy) 
(SIEGER; BENDER; BOND, 2016), para o Japonês e a gramática GG, 
para o Alemão (MÜLLER; KASPER, 2000).

Além dessas teorias formais linguísticas, a LC utiliza diversas 
outras linguagens formais, também chamadas de formalismos 
gramaticais para representar e implementar computacionalmente as 
estruturas linguísticas. Uma delas é a Gramática Livre de Contexto 
(CFG, do inglês Context-Free Grammar). A CFG é um dos formalismos 
comumente utilizados para representar a estrutura gramatical de 
linguagens em geral. Informalmente, uma CFG é um conjunto de 
regras de reescrita recursivas que, quando aplicadas, geram padrões 
de cadeias de símbolos (strings). Um exemplo típico de regra de uma 
CFG é a regra “S → SN SV”, que se traduz como: qualquer ocorrência 
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de S (aqui representando ‘sentença’) pode ser reescrita (substituída) 
por SN (um sintagma nominal) e um SV (um sintagma verbal). Dada a 
sua simplicidade e eficiência de processamento, as CFGs são então 
utilizadas como componente básico em diversas teorias ou outros 
formalismos gramaticais, incluindo as gramáticas transformacionais, a 
GPSG, a LFG, HPSG, entre outras.

As limitações das CFGs, no entanto, levaram ao desenvolvimento 
de outros formalismos que também gozam de ampla utilização. É o 
caso da Tree-Adjoining Grammar (TAG) e da sua variante Lexicalized 
Tree-Adjoining Grammar (LTAG) (JOSHI, 2003), que são semelhantes às 
CFGs, mas se distinguem por operar não com a reescrita de símbolos 
e strings, mas com a reescrita de árvores (PROLO, 2008). A LTAG 
acrescenta, em sua arquitetura, uma dimensão lexical, na qual cada 
árvore derivada passa a ser uma projeção de uma unidade lexical. 
Esses formalismos também têm sido aplicados no desenvolvimento de 
gramáticas de larga escala e ampla cobertura, como o sistema XTAG, 
para o inglês (DORAN et al., 1994); o Korean XTAG, para o Koreano 
(HAN et al., 2000); a French TAG, para o Francês (ABEILLÉ, 1988), e a 
GerTT, para o Alemão (LICHTE, 2007).

Pode-se dizer, então, que a LC não se ocupa apenas da aplicação 
de teorias linguísticas em sistemas computacionais. Em muitos casos, 
no máximo, inspira-se ou baseia-se nas teorias linguísticas para 
a construção de recursos e aplicações. Em outros, contribui com a 
elaboração e o desenvolvimento das teorias linguísticas.

Essa não dependência total das teorias linguísticas tem 
conduzido a LC por um caminho fortemente influenciado por 
abordagens estatísticas. Johnson (2011) menciona, por exemplo, como 
a LC foi atravessada, nos anos 1990, pelo movimento que ele chama 
de “revolução estatística”. O autor aponta que o estado da arte em 
NLP, já na primeira década do século XXI, baseava-se muito mais em 
abordagens estatísticas e aprendizagem de máquina do que em teoria 
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linguística. Ao mesmo tempo, ele defende que abordagens baseadas 
em gramática e abordagens estatísticas podem coexistir, desde que 
os ajustes necessários sejam feitos. Schubert (2019) também destaca 
que atualmente a LC é dominantemente orientada por abordagens 
estatísticas e baseadas em corpus, mas com um crescente movimento 
em direção à integração de abordagens lógico-formais com as 
abordagens estatísticas e de corpus, principalmente com o intuito 
de alcançar um entendimento mais profundo e comportamento mais 
inteligente na compreensão da linguagem e nos sistemas de diálogos.

AS INTERFACES

Por se constituir como uma área interdisciplinar, a LC estabelece 
interface com diversos outros campos da ciência e da tecnologia. 
Primeiramente, a LC está estreitamente ligada à área chamada de 
Processamento de Linguagem Natural (PLN). A relação é tão próxima 
que, em muitos casos, o termo PLN é empregado como sinônimo de 
LC. Elas não devem, no entanto, ser confundidas e tratadas como 
idênticas. O PLN é mais bem compreendido como o domínio de 
engenharia da LC (JOHNSON, 2011; CLARK; FOX; LAPPIN, 2010).

O PLN se ocupa da elaboração de técnicas e mecanismos 
computacionais capazes de processar automaticamente textos 
(falados ou escritos) de línguas naturais, identificando as estruturas 
e expressões linguísticas e atribuindo-lhes representações e 
análises que servirão, posteriormente, como input para o tratamento 
computacional de diversos problemas que envolvem essas línguas. 
Nesse sentido, a LC tanto contribui com o desenvolvimento de 
recursos para as tarefas de processamento da língua quanto se 
beneficia das técnicas da PLN para seus propósitos de modelação 
da língua. Quando, por exemplo, alguma aplicação computacional 
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precisa processar um determinado texto digital escrito, uma das 
primeiras etapas é a segmentação do texto, através da identificação 
e individualização de palavras, um procedimento básico da PLN 
chamado de tokenização. Em uma etapa posterior, pode ser 
necessária a atribuição de informações a cada uma das palavras 
identificadas. Uma das informações possíveis é o tipo de categoria 
sintática a que pertencem (ex.: substantivo, verbo, adjetivo etc.). É uma 
etapa de processamento chamada de etiquetagem morfossintática 
ou Part-of-Speech/PoS tagging (no inglês). Nesse caso, recorre-se a 
conhecimentos linguísticos, normalmente fornecidos pela linguística. 

A LC também faz interface com a Inteligência Artificial (IA), 
embora a ligação entre as duas não seja tão simples, como destaca 
Bolshakov e Gelbukh (2004). Conforme os autores, os sistemas de IA 
que empregam subsistemas de processamento de linguagem natural 
se apropriam de muitos métodos e ideias da LC. Mas, por outro lado, 
alguns métodos tipicamente pertencentes à IA, como algoritmos 
de buscas, matrizes e outras estruturas complexas também são 
aplicados a sistemas computacionais linguísticos. Algumas aplicações 
e produtos atuais como os assistentes de voz da Amazon (o Alexa), 
da Google (o Google Assistent), da Apple (a Siri), da Microsoft (a 
Cortana); além de sistemas mais complexos de manipulação de 
conteúdo, como a plataforma cognitiva Watson, da IBM, são exemplos 
de tecnologias orientadas pela IA e que empregam algum componente 
de processamento de linguagem natural e contribuições da LC.

Também há uma forte relação da LC com a Ciência Cognitiva. 
Esta é entendida como uma área, também interdisciplinar, que 
se ocupa do estudo da natureza da mente e da inteligência, 
envolvendo os campos da filosofia, psicologia, inteligência artificial, 
neurociências, linguística e antropologia (THAGARD, 2019). Uma vez 
que a linguagem humana é também concebida como um fenômeno 
fundamentalmente cognitivo, a natureza cognitiva da linguagem é 
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de total interesse dessa área. A ligação mais direta com a LC vem 
do fato de “a maior parte dos trabalhos na Ciência Cognitiva assumir 
que a mente tem representações mentais análogas às estruturas de 
dados do computador e procedimentos computacionais semelhantes 
a algoritmos computacionais” (THAGARD, 2019, p. 1, tradução nossa). 
O desenvolvimento de modelos computacionais de representação 
e processamento cognitivo da língua é o ponto de convergência e 
colaboração entre os dois campos.

Como é de se esperar, a LC também tem vínculos com os 
subcampos da própria Linguística. Podemos começar destacando a 
Linguística de Corpus, que de modo geral investiga a linguagem com 
base em evidências linguísticas empíricas coletadas e estruturadas 
em formato de corpora, entendidos como conjuntos de dados 
linguísticos textuais coletados criteriosamente com o propósito de 
servirem para a pesquisa de uma dada língua ou variedade linguística 
(SARDINHA, 2000). Em trabalhos da LC, tanto se empregam corpora 
para orientar e informar empiricamente a construção de modelos 
computacionais linguísticos quanto para treinar e testar as aplicações 
de processamento da língua. A LC, portanto, pode recorrer aos 
diversos tipos de corpora construídos no âmbito da Linguística de 
Corpus para alcançar seus objetivos.

Mas a LC também contribui com a Linguística de Corpus, 
quando fornece recursos importantes para a elaboração, coleta 
e estruturação de corpora. Muitos corpora, por exemplo, são 
acrescidos de informações linguísticas, como informações 
morfológicas, morfossintáticas, sintáticas, semânticas, entre outras. 
Esse procedimento de acréscimo de informação, denominado 
de anotação de corpus, emprega técnicas de processamento de 
linguagem natural, como a tokenização e a etiquetagem.

Um importante exemplo de tipo de corpus muito utilizado na 
LC são os bancos de árvores, conhecidos no inglês como treebanks. 
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Os treebanks são corpora anotados com informações gramaticais e 
sintáticas para além do nível da anotação apenas morfossintática. 
Um proeminente exemplo de treebank é o Penn Treebank (TAYLOR, 
MARCUS, SANTORINI, 2003), um banco de árvores de larga escala, 
contendo cerca de 4,5 milhões de palavras, desenvolvido por 
pesquisadores do Departamento de Ciências da Computação e 
Informação da Universidade de Pensilvânia. Uma ampla revisão de 
treebanks construídos para diversas línguas é dado em Abeillé (2003).

Outras duas subáreas da Linguística que também são 
beneficiadas, ou desenvolvidas em colaboração mútua com a LC 
são a Psicolinguística e Aquisição da Linguagem. São disciplinas 
que investigam os aspectos relacionados ao processamento, 
aquisição/aprendizagem, compreensão e produção da língua. A 
Psicolinguística, particularmente, foca nos aspectos de processamento 
cognitivo da língua. Sua relação com a LC é atestada, por exemplo, pela 
criação do subcampo da Psicolinguística Computacional (CROCKER, 
2003), que visa ao desenvolvimento de modelos computacionais 
dos mecanismos e representações cognitivas subjacentes ao 
processamento da língua na mente/cérebro. Por conta desse foco 
de pesquisa, como destaca Crocker (2003), a Psicolinguística 
Computacional compartilha muitos interesses com as pesquisas em 
processamento de linguagem natural, como o desenvolvimento de 
algoritmos capazes de recuperar os sentidos de frases, a partir de sua 
realização escrita ou falada.

No campo de aquisição e aprendizagem de língua, a relação 
com a LC é estabelecida a partir da possibilidade de se elaborar 
modelos computacionais que representem o processo de aquisição e/
ou aprendizagem de línguas, seja primeira língua ou línguas adicionais. 
Johnson (2011) comenta que talvez o objetivo mais direto da construção 
de modelos computacionais de aquisição de língua é baseado na 
compreensão de que esses modelos seriam capazes de especificar as 
computações que os humanos executam durante a aprendizagem de 
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uma língua. O modelo computacional descreveria, portanto, a trajetória 
de aquisição da língua.

Além disso, a contribuição da LC, em uma perspectiva mais 
pedagógica, pode vir dos seus resultados teóricos e de engenharia, 
os quais podem ser empregados como recursos computacionais que 
auxiliem no processo de aprendizagem de línguas. A relação mais 
próxima, nesse caso, é com a área da Aprendizagem de Línguas 
Assistida por Computador, a CALL (do inglês Computer-Assisted 
Language Learning). Nerbonne (2003) adverte, no entanto, que não 
se deve considerar que haja sempre uma relação necessária entre 
as duas. Isso porque muitos trabalhos e produtos da CALL utilizam 
tecnologias não linguísticas, ou seja, não recorrem a modelos 
linguísticos ou ferramentas de processamento de língua. O objetivo, 
em muitos casos, é apenas proporcionar um ambiente ou experiência 
de aprendizagem mais enriquecida ou facilitada, com o auxílio de 
variados recursos computacionais, como o uso de vídeos, hipertextos, 
ferramentas de comunicação etc. Ainda assim, a relação é mantida 
quando se identifica o interesse de uma grande quantidade de 
pesquisadores em aplicar os conhecimentos da LC, principalmente as 
ferramentas e tecnologias da PLN, em aplicações da CALL58. Vários 
exemplos de trabalhos, tanto de psicolinguística quanto de aquisição 
de língua, são elencados em Johnson (2011).

OS MÉTODOS DA LC

Em termos de metodologia de pesquisa, a LC é tão variada 
quanto os seus objetivos e interfaces. Conforme Schubert (2019), 

58 Ver Nerbonne (2003) para uma lista pesquisadores nessa área e exemplos das 
tecnologias empregadas.
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os métodos empregados na pesquisa teórica e prática da LC 
têm sido baseados nas teorias e descobertas da linguística 
teórica, da lógica filosófica, da ciência cognitiva (principalmente 
a psicolinguística), e, é claro, das ciências da computação 
(SCHUBERT, 2019, p. 1, tradução nossa).

No âmbito teórico, de modo geral, a LC verifica a consistência 
interna e consequências das teorias através da implementação delas 
por meio de gramáticas computacionais que são testadas com dados 
da língua (ex.: palavras, expressões, sentenças e textos). Assim, a 
adequação dos modelos gramaticais é verificada com base na sua 
capacidade de reconhecer e gerar automaticamente todas e apenas 
aquelas estruturas linguísticas consideradas como aceitáveis pelos 
usuários de uma dada língua. Hausser (2001) considera que esse 
método objetivo de verificação e falseamento de teorias linguísticas 
é específico da linguística computacional e pode ser visto como a 
contrapartida da propriedade de replicabilidade de experimentos nas 
ciências naturais. Tal método pressupõe a construção de gramáticas 
computacionais capazes de analisar, idealmente, a maior quantidade 
possível de estruturas linguísticas, ou pelo menos uma porção da 
língua, contendo somente as estruturas que envolvam algum fenômeno 
linguístico específico que esteja sendo modelado e investigado.

Já no domínio prático da PLN, o procedimento metodológico 
basicamente inclui as etapas de desenvolvimento de aplicações 
(algoritmos, sistemas, programas) seguido pela avaliação desses 
artefatos. Em outras palavras, primeiramente o recurso computacional 
é construído, e depois se avalia até que ponto ele produz os resultados 
para os quais foi projetado. Nesse sentido, a LC adota muitos 
procedimentos da área de desenvolvimento de software, como a 
utilização de critérios e medidas destinados a avaliar a qualidade dos 
softwares. E assim são considerados diversos aspectos, como custo, 
suporte, eficiência, confiabilidade, escalabilidade, interoperabilidade, 
segurança, entre outros (RESNIK; LIN, 2010).
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AS APLICAÇÕES

A LC é reconhecida principalmente pelas suas contribuições 
no domínio tecnológico-aplicado. Nesse sentido, grande parte dos 
esforços de trabalho dentro da LC é direcionada para a construção 
de recursos tecnológicos que auxiliem na resolução de problemas 
práticos envolvendo a linguagem. Grishman (1986) ressalta que, desde 
o início, as tecnologias desenvolvidas pela LC se distribuem em três 
classes principais de aplicações: tradução automática, recuperação 
de informação e interface homem-máquina. A seguir, apresentaremos 
uma descrição breve dos principais tipos de aplicações.

Tradução automática

O problema da tradução automática, que de certa forma 
inaugura os trabalhos em LC, continua sendo de grande interesse 
da LC. Embora o problema seja mais diretamente tratado dentro da 
área denominada Machine Translation (Tradução Automática)59, que 
emprega conhecimentos e técnicas que extrapolam o escopo teórico-
científico da LC, a utilização de modelos linguísticos desenvolvidos pela 
LC não é descartada pela comunidade de pesquisa e desenvolvimento 
em tradução automática. O valor desses recursos é reconhecido, uma 
vez que uma melhor compreensão do funcionamento das línguas 
e o desenvolvimento de modelos formais computacionais que as 
representem podem fornecer insights e recursos fundamentais para o 
aprimoramento das ferramentas de tradução. 

59 “O termo Machine Translation refere-se a sistemas computacionais responsáveis pela 
produção de traduções com ou sem a assistência humana” (HUTCHINS, 2003, p. 501, 
tradução nossa).
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Uma tendência atual, no entanto, é baseada na compreensão 
de que o avanço da tradução automática depende da combinação 
de soluções fornecidas por várias perspectivas. Com base nisso, a 
tendência é a construção de sistemas híbridos de tradução, que 
empregam em um mesmo sistema recursos variados, como técnicas 
estatísticas, recursos baseados em corpus e modelos linguísticos 
(SOMERS, 2003). Um dos sistemas mais populares de tradução 
automática, o Google Tradutor, por exemplo, emprega tanto técnicas 
estatísticas quanto Redes Neurais Artificiais. Outros sistemas e 
arquiteturas incluem como um de seus componentes um parser 
baseado em algum formalismo/teoria gramatical, como o sistema de 
tradução automática da Carnegie Mellon University (1987) e o modelo 
descrito em Way (1999), que utilizam a LFG.

Recuperação de informação

A Recuperação de Informação, conhecida no inglês como 
Information Retrieval (IR), é um campo de estudo que lida com a 
tarefa de “identificar material (geralmente documentos) de modo não 
estruturado (geralmente texto) em grandes coleções (geralmente 
armazenadas em computadores) que satisfaça uma necessidade 
de informação” (MANNING, RAGHAVAN, SCHÜTZE, 2008, p. 1, 
tradução nossa). Em termos mais práticos, utilizamos tecnologias de 
recuperação de informação sempre que fazemos alguma pesquisa na 
internet em algum mecanismo de busca. Por exemplo, se digitamos a 
expressão “information retrieval”, na ferramenta de busca do Google, 
o sistema processa a expressão e compara com os textos de milhões 
de documentos da sua base de dados e retorna aqueles que mais se 
aproximam da expressão de busca.

Embora muitos sistemas de IR empreguem métodos estatísticos, 
modelos orientados linguisticamente também tem um espaço nesses 
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sistemas (ver STRALKOWSKY; VAAUTHEY, 1992; VALLEZ; PEDRAZA-
JIMENEZ, 2007), principalmente com a utilização de técnicas de PLN. 
Essas técnicas basicamente aplicam ferramentas de análise lexical, 
sintática e semântica (como gramáticas computacionais) tanto para a 
análise das expressões de buscas do usuário, quanto para a análise 
dos textos da base de dados.

Extração de informação

Uma tecnologia relacionada com a IR, embora não idêntica, é a 
Extração de Informação, denominada de Information Extraction (IE), no 
inglês. Ela se ocupa da “identificação automática de tipos selecionados 
de entidades, relações ou eventos em textos” (GRISHMAN, 2003, p. 
521). Enquanto a IR trata da classificação e ou seleção de documentos 
relevantes para uma busca, a IE objetiva extrair desses documentos 
fatos salientes pré-definidos, fornecendo representações mais ricas 
e estruturadas do conteúdo semântico dos textos, que, por sua vez, 
alimentarão bases de dados fundamentais para diversas tarefas de 
identificação de informação (PISKORKI; YANGARBER, 2013).

Alguns exemplos de tarefas da IE consistem na identificação de 
nomes de empresas, pessoas, locais, bem como das relações entre 
entidades e pessoas dadas em um texto. Assim, ferramentas de EI 
podem ser voltadas para a identificação, por exemplo, de informações 
sobre compra e vendas de empresas, extraindo especificamente 
o nome de quem comprou, de quem vendeu, a empresa vendida, 
o valor da negociação etc. Nesse sentido, a IE pode ser mais 
suscetível ao emprego de recursos da PLN e da LC do que a IR, 
uma vez que muitos dos objetos alvo de extração pelas ferramentas 
de IE são elementos diretamente identificados com estruturas (meta)
linguísticas, como substantivos, sintagmas nominais, predicados 
verbais e seus argumentos e adjuntos. E essas estruturas são bastante 
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exploradas pelas diversas teorias linguísticas e modelos linguísticos 
computacionais. Alguns exemplos de contribuições da LC em sistemas 
de extração de informação são dados em Delmonte (2006); Xavier; 
Lima; Souza (2015), Rozenfeld e Feldman (2011) e Srihari et al. (2008).

As tecnologias de IE são empregadas em diversas outras 
tarefas e subtarefas, como a inteligência de negócios, análise de mídia, 
detecção de sentimento, busca de patentes, varredura de e-mails, a 
sumarização de textos e sistemas de Pergunta e Reposta (Question-
Answering Systems). Outra importante aplicação é a extração de dados 
estruturados de documentos eletrônicos científicos, principalmente 
dos domínios da biologia e da medicina (BIRD; KLEIN; LOPER, 2009).

Aplicações na interface homem-máquina

A outra grande classe de aplicações da LC inclui as tecnologias 
que viabilizam e facilitam a interação entre homem e computador. São 
os chamados sistemas de interação em língua natural ou interfaces 
em língua natural. Basicamente, são os sistemas computacionais que 
permitem aos usuários formular pedidos e perguntas em língua natural 
escrita ou falada (ANDROUTSOPOULOS; ARETOULAKI, 2003).

Atualmente, o uso desses sistemas é cada vez mais comum. 
Basta observar as vezes que precisamos utilizar o computar ou o 
smartphone para obter alguma informação ou para realizar alguma 
tarefa automatizada, como pedir que o smartphone toque uma música 
favorita, ligue ou mande uma mensagem para alguém, desligue as 
lâmpadas da casa, informe a previsão do tempo ou a cotação do 
dólar, entre outras. Tais instruções ou pedidos podem ser inseridos no 
dispositivo tanto por meio de cliques em uma interface gráfica como 
por meio de comandos de voz. Nesse último caso, empregam-se 
normalmente os sistemas de diálogos falados, que se distinguem dos 
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sistemas mais gerais de interface por focarem a modalidade oral da 
língua, a análise de propriedades do diálogo oral e as intenções dos 
usuários, como destacam Androustsopoulos e Aretoulaki (2003).

Quando o foco da interação é a busca por informações e 
respostas, as ferramentas são categorizadas como Sistemas 
de Pergunta e Resposta, ou Question-Answering Systems (QA 
systems, no inglês). Os sistemas QA destinam-se a “identificar em 
uma grande coleção de documentos online a resposta para uma 
dada pergunta” (HARABAGIU; MOLDOVAN, 2003, p. 535, tradução 
nossa). Conforme os autores, os usuários desses sistemas podem 
ser usuários comuns que fazem perguntas factuais simples; 
consumidores em busca de informações sobre produtos; analistas 
de pesquisa que precisam coletar informações financeiras, de 
mercado e de negócios; ou outros tipos de profissionais analistas 
de informações, como detetives de polícia ou agentes do poder 
executivo interessados em informações bem específicas.

Tais sistemas empregam, portanto, as técnicas e ferramentas 
de processamento de língua natural, pois precisam processar os 
pedidos e perguntas dos usuários e extrair as informações requeridas. 
As técnicas de IE e IR são recursos importantes nesses sistemas. Os 
assistentes virtuais, atualmente utilizados por muitas empresas, bem 
como os assistentes de diálogo e voz já mencionados (Siri, Cortana, 
Google Assistant, Alexa) são exemplos de produtos comerciais 
situados na esfera da interface em língua natural.

É essa dimensão aplicada da LC que a aproxima bastante 
da indústria. E por conta dessa aproximação, é muito comum e 
frequente as empresas de tecnologia abrirem vagas para profissionais 
com formação em linguística computacional. Juntamente com essa 
demanda, e por conta de toda a natureza multifacetada da LC, é 
importante considerar o perfil normalmente exigido desse profissional/
pesquisador. Além de conhecimento linguístico teórico-metodológico, 
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o linguista computacional deve ter conhecimentos básicos de técnicas 
e conceitos da Ciência da Computação, com níveis de aprofundamento 
variados, a depender de seus interesses e objetivos de pesquisa. 
De modo ideal, é importante que ele tenha também conhecimento 
de linguagens de programação, pois elas são uma das principais 
ferramentas de trabalho nessa área60.

CONCLUSÃO

Neste capítulo, tratamos do campo da Linguística Computacional, 
apresentando os principais elementos que a tornam uma área tão 
ampla, variada e multi/interdisciplinar, com relevância tanto teórica 
quanto prática para os empreendimentos humanos preocupados com 
a melhor compreensão da natureza das línguas naturais e soluções 
práticas para problemas que as envolvam.

O que fica como principal desfecho dessa exposição é que um 
entendimento mais adequado do escopo e da abrangência da LC só 
é possível quando se reconhece o seu caráter multi/interdisciplinar, 
instaurado pela combinação da computação com a linguagem (ou, 
mais precisamente, o estudo da linguagem). Foi essa combinação 
que abriu diversas possibilidades de pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico. Por conta disso, uma das faces da LC acolhe trabalhos 
mais voltados para a investigação científica das línguas naturais (a 
dimensão teórico-científica), trazendo contribuições e avanços na 
área da Linguística e campos correlatos. A outra face engloba os 
trabalhos que se concentram nas tarefas de engenharia computacional 
da linguagem (a dimensão tecnológico-aplicada), promovendo o 

60 No Brasil, as principais universidades que oferecem oportunidades de estudo e formação 
em LC são: UFSC, UFC e UFSCar, em programas e cursos de pós-graduação vinculados 
aos departamentos de Letras/Linguística; além da USP e PUC-RS, em programas e grupos 
vinculados aos departamentos de Linguística e de Ciências da Computação.
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desenvolvimento de tecnologias que ampliam as possibilidades de 
uso e de tratamento da língua via ferramentas computacionais. Essa 
multiplicidade e intersecção de objetivos estabeleceu as interfaces 
da LC, ao ponto de em muitos casos ser difícil isolá-la ou distingui-la 
totalmente dos campos convergentes, como a Linguística de Corpus, 
o PLN, a Inteligência Artificial, a Psicolinguística, entre outros.

Atualmente, a LC é uma área que recebe atenção e investimento 
de universidades e grandes centros de pesquisa em todo o mundo. 
O conhecimento produzido pelos trabalhos da LC é difundido e 
compartilhado em publicações e fóruns especializados. As principais 
publicações científicas e acadêmicas da LC incluem os periódicos: 
Computational Linguistics, Natural Language Engineering, Frontiers in 
Artificial Intelligence: Language and Computation; ACM Transactions 
on Speech and Language Processing (TSLP); International Journal of 
Computational Linguistics (IJCL); International Journal of Computational 
Linguistics and Applications (IJCLA); Journal for Language Technology 
and Computational Linguistics (JLCL) e o Journal of Language Modelling. 
Os principais fóruns da LC incluem os eventos: Annual Meeting of the 
Association for Computational Linguistics; International Conference on 
Computational Linguistics (COLING), International Joint Conference on 
Artificial Intelligence (UCAI), Conference of the North American Chapter 
of the Association for Computational Linguistics (NAACL); International 
Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP); 
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing 
(EMNLP) e a Conference of the European Chapter of the Association 
for Computational Linguistics (EACL).

É importante ressaltar que, no Brasil, a comunidade de pesquisa 
em LC ainda não está abrigada sob as associações de Linguística, 
como a Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN) e a Associação 
de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB), mas sim sob a Sociedade 
Brasileira da Computação (SBC), através da Comissão Especial de 
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Processamento de Linguagem Natural (CE-PLN), que também é 
responsável por um dos principais eventos na área: o Symposium in 
Information and Human Language Technology (STIL). Além do STIL, 
outro evento de grande relevância é o International Conference on 
the Computational Processing of Portuguese Language (PROPOR), 
organizado por uma comissão de membros do Brasil e de Portugal. 

A LC, portanto, vai se construindo como uma área muito 
dinâmica, produtiva e em rápido progresso. Por caminhar de mãos 
dadas com a computação, pode-se dizer que a LC acompanhará 
a evolução do desenvolvimento tecnológico computacional, não 
apenas de modo passivo, beneficiando-se com as tecnologias; mas 
ativamente, contribuindo com elas e as influenciando.
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Resumo:
A Semiótica Discursiva tem sua origem nos anos sessenta, quando Algirdas 
Julien Greimas publica o livro Semântica Estrutural, no qual se encontram 
algumas linhas do pensamento que desenvolveria a semiótica de linha 
francesa ou semiótica da ação, hoje, também denominada Semiótica 
Discursiva. Nossa proposta é apresentar os conceitos e a metalinguagem 
que norteiam a referida teoria. Para tanto, deter-nos-emos apenas em sua 
primeira fase, centrada no fazer. Portanto, não abordaremos a Semiótica das 
Paixões, possibilitada pela inserção da afetividade na Semiótica Discursiva, 
ou a sua vertente tensiva, desenvolvida por Claude Zilberberg. Essa escolha 
deve-se, por um lado, pela extensão do capítulo que nos impele a esse recorte. 
Por outro lado, entendemos que nenhuma das fases posteriores (Semiótica 
das Paixões e Semiótica Tensiva) estejam desobrigadas da compreensão 
integral da primeira fase.

Palavras-chave: 
Semiótica Discursiva; Metalinguagem; PGS.
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INTRODUÇÃO

Podemos considerar a publicação da obra Semântica Estrutural 
como o marco inicial da Semiótica Discursiva, embora ela ainda se 
insira no âmbito dos estudos semânticos. Publicada nos anos sessenta 
pelo lituano Algirdas Julien Greimas, apresenta alguns elementos que 
estruturam a proposta semiótica, como a noção de conjunto significante, 
isotopia, conjunção e disjunção, sujeito, objeto, destinador, destinatário, 
adjuvante e oponente. O aprofundamento desses elementos surge 
em obras posteriores, a exemplo de: Dicionário de Semiótica (1969), 
Sobre o Sentido (1970), Maupassant. La sémiotique du texte: exercices 
pratiques (1976) e Sobre o sentido II (1983).

É importante ressaltar que, segundo Bertrand (2003), a 
semiótica Discursiva absorveu elementos de três fontes: linguística, 
antropológica e filosófica. A primeira se apoia nos postulados de 
Saussure e Hjelmslev, que sinalizam para a possibilidade de descrição 
formal do plano conteúdo, bem como integra, progressivamente, 
pesquisas na área da linguística da enunciação, em especial a 
proposta de Benveniste, passando a ver o discurso como relação 
entre produção e apreensão. A segunda, a fonte antropológica, 
centra-se nos trabalhos de Vladimir Propp, com seu estudo dos 
contos folclóricos e de Levi Strauss, com o estudo do mito. Portanto, 
volta seu interesse para os usos culturais do discurso, visando às 
leis que organizam as narrativas do imaginário humano. Nessa 
perspectiva, o social passa a ser visto como sistema, cujas partes 
estão conexas, sendo possível apreender relações complexas entre 
elas. Essas estruturas seriam recorrentes nas narrativas míticas. 
Quanto à fonte filosófica, Bertrand cita Maurice Merleau Ponty, em 
especial, sua fenomenologia da percepção, pois, para a semiótica, 
a percepção é o lugar não linguístico de apreensão do significado.
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Além disso, o teórico ainda afirma que o objeto da semiótica é o 
sentido, mais precisamente, o “‘parecer do sentido’, que se apreende 
por meio das formas da linguagem e, mais, concretamente, dos 
discursos que o manifestam, tornando-o comunicável e partilhável, 
ainda que parcialmente” (BERTRAND, 2003, p. 11). Portanto, a 
semiótica se preocupa com o texto e suas relações internas, pois esse 
parecer do sentido resulta dessas articulações internas. 

Parece-nos oportuno informar que a semiótica se insere no 
campo das teorias estruturalistas, além disso, a preocupação com o 
texto e suas relações internas a torna uma teoria imanente. A crença 
na imanência do texto leva seu fundador, Greimas, a postular que 
“fora do texto não há salvação. Todo o texto, somente o texto, nada 
fora do texto” (GREIMAS, 1974, p. 3161 apud SCHWARTZMANN, 
2018, p. 1). Tal enunciado, de acordo com Schwartzmann (2018), 
pode assumir dois significados:

(1) a semiótica se preocupa somente com o texto. Tudo o que 
não é texto, ou não é pertinente ao texto, não é de interesse da 
semiótica. Tudo o que é extratextual, e por consequência, de 
algum modo, extralinguístico, não é de interesse da semiótica. 

(2) não há nada que, para a semiótica, não seja texto. 
Tudo é texto. Não se pode levar a cabo uma análise sem 
que se tome uma dada grandeza semiótica como um texto 
(SCHWARTZMANN, 2018, p. 1-2).

61 Schwartzmann (2018) faz referência ao texto “Énonciation: une posture épistémologique”, 
publicado no primeiro número da Revista Brasileira de Semiótica – Significação.  Esse texto 
foi traduzido, posteriormente, por Maria Lúcia Vissotto, com colaboração e notas de Jean 
Cristtus Portela, podendo ser localizado no endereço: <http://www.textolivre.org/textos/
library/pdfs/KopOhOZUEMGrHUkVyGIk.pdf>, sob o nome “A enunciação (uma proposta 
epistemológica). No original, a frase “fora do texto não há salvação” está localizada à 
página 25, enquanto o texto traduzido não está paginado. A referida frase é retomada na 
página 103 do artigo de Portela (2008) “Semiótica midiática e níveis de pertinência”, a partir 
do qual Schwartzmann (2018) retoma a frase completa: “fora do texto não há salvação. 
Todo o texto, somente o texto, nada fora do texto”. No entanto, a informação referencial 
utilizada pelo autor, ou seja, Greimas (1974, p. 31), não foi localizada por nós. 
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Ao observarmos os dois modos de leitura, percebe-se que eles 
abordam duas possíveis concepções de texto: uma restrita, pois se 
limita ao extrato linguístico, e outra ampla, quando assume que tudo é 
texto. Concordamos com a segunda acepção. Ainda sobre esse tema, 
Fiorin (1995) ressalta que 

a semiótica francesa, embora não ignore que o texto seja 
um objeto histórico, dá ênfase ao conceito de texto como 
objeto de significação e, por conseguinte, preocupa-se 
fundamentalmente em estudar os mecanismos que engendram 
o texto, que o constituem como uma totalidade de sentido 
(FIORIN, 1995, p. 166).

Esse trecho apresenta duas informações relevantes: (1) a 
relação da semiótica com o contexto e (2) o texto como objetivo de 
significação. Sobre o primeiro ponto, entende-se que a semiótica não 
desconsidera o fator histórico ou extralinguístico, ela apenas coloca as 
relações internas do texto em primeiro plano. Sobre o segundo ponto, 
podemos entender que, como uma “totalidade de sentido” e “objeto 
de significação”, o texto deve comportar tanto uma possibilidade de 
construção de sentido quanto de comunicação (BARROS, 2008), 
sendo imprescindível que produtor e receptor compartilhem do mesmo 
sistema de signos. Vale acrescentar que esse sistema não se limita ao 
plano verbal, pois o texto, segundo Greimas e Courtés (2008) também é 
“indiferente aos modos de manifestação” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, 
p. 504), que pode ser verbal (ex. romance, conto, notícia, por exemplo), 
visual (ex. pintura, escultura) ou sincrética, quando há articulação de 
duas ou mais linguagens, a exemplo da canção, da HQ ou cinema.

Vale acrescentar que essa visão ampla de texto possibilitou o 
surgimento de novas abordagens semióticas, como 

(a) uma semiótica de vanguarda como a de Floch, que definiu 
como seu texto a comunicação, o trajeto (1990, p. 21), entre 
outras práticas e dinâmicas sociais, (b) uma sociossemiótica 
como a de Landowski, (1989, p. 199) que, nos anos 1980, já 
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defendia a elaboração de uma “semiótica das situações” e a 
semiotização do contexto (apud Portela, 2008, p. 98), e, (c) por 
fim, de uma semiótica das práticas, das formas de vida, dos 
modos de existência, como a proposta por Fontanille (2008) 
(SCHWARTZMANN, 2018, p. 2).

Além dessas abordagens, desde sua fundação, a Semiótica 
Discursiva passou por algumas reformulações ou fases, a saber: 
do fazer ou ação, das modalizações, das paixões e, atualmente, 
encontra-se em sua vertente tensiva, fundada por Claude Zilberberg. 
No entanto, sabendo-se que cada uma das fases exigiria um espaço 
próprio para expor suas categorias, optou-se por um recorte: a 
primeira fase, centrada no fazer, que institui o Percurso Gerativo do 
sentido, doravante PGS.   

Antes de apresentarmos o PGS, devemos introduzir o conceito 
de narratividade que, de acordo com Greimas e Courtés (2008), é “um 
princípio organizador de qualquer discurso” (GREIMAS; COURTÉS, 
2008, p. 330), ou seja, nessa perspectiva, todo discurso contém 
um pequeno “drama”, uma transformação de estado explícita ou 
pressuposta. Por isso, a narratividade não pode ser confundida com 
a narração, em que as transformações de estado são predominantes. 
Dito isso, passemos para a exposição do PGS e seus níveis.  

UM SIMULACRO METODOLÓGICO 

Partindo da concepção de texto como um todo de sentido, Barros 
(2008) assevera que a semiótica “procura descrever e explicar o que 
o texto diz e como ele faz para dizer o que diz” (BARROS, 2008, p. 8). 
Em consonância com essa linha de pensamento, Fiorin (1999) afirma 
que a semiótica visa mais à arquitetura do sentido que o sentido. Para 
tanto, a semiótica cria o Percurso Gerativo do Sentido, um simulacro 
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metodológico estruturado em três níveis: fundamental, narrativo e 
discursivo. É valido observar que todos esses níveis são abstratos, 
assim, em uma relação gradativa entre os níveis, podemos dizer que 
o PGS vai do mais abstrato ao mais concreto, sendo que o termo 
“concreto” não deve ser confundido com a manifestação do texto – ou 
seja, o texto com o qual temos contato –, pois se refere ao investimento 
semântico que cada um dos níveis recebe ou a densidade semântica 
que cada um comporta. Também se deve observar que cada nível 
articula uma semântica e uma sintaxe, que serão apresentadas nos 
próximos tópicos.  

Nível Fundamental 

O nível fundamental é o nível mais simples e abstrato do PGS. 
Essa simplicidade tem relação com redução das articulações do texto 
a uma oposição mínima, que será base para a formação do quadrado 
semiótico, formada por elementos abstratos, daí a sua natureza 
abstrata. Essa “oposição mínima” se situa na semântica do nível 
fundamental, do qual trataremos em primeiro plano, para em seguida 
apresentarmos sua sintaxe.

A oposição mínima se estrutura pela oposição de dois termos 
abstratos62 que compartilham um sema (traço mínimo de significação) 
em comum, ou seja, pertencem ao mesmo campo semântico. Por 
exemplo, no senso comum, o feminismo aparece, frequentemente, 
como uma apologia da superioridade da mulher em relação ao homem, 

62 Na elaboração do quadrado semiótico, os termos que o compõem tendem ao abstrato; 
no entanto, durante as etapas de uma análise, é possível revestir essa abstração com 
figuras do nível discursivo. 
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quando, na verdade, advoga-se uma relação de igualdade63. Logo, 
comete-se um equívoco ao opor feminismo ao machismo, pois integram 
campos semânticos diferentes, um da superioridade (machismo) outro 
da igualdade (feminismo). Por outro lado, é possível opor vida e morte, 
pois estão inseridos no campo semântico da existência, tratando-se do 
início e fim dela, respectivamente. 

Além da necessidade de compartilhar um traço em comum, a 
oposição mínima é fornecida pelo texto em exame, podendo ser inferida 
integralmente, quando não está inscrita no texto, ou parcialmente 
inferida, quando apenas um dos termos em oposição está inscrito. 
Podemos observar isso no poema “Aventura”, de Rosa Morena, 
composto por um único verso:

Sou o que desconheço de mim

Destacamos do poema, em negrito, um termo possível de formar 
uma oposição, o vocábulo desconheço. É importante observar que 
esse verbo, na sua forma conjugada, congrega um experimentador 
e um estado, entendidos como investimento semântico, que pode 
ser subtraído na sua forma substantivada: desconhecimento. 
Tomaremos essa forma para a construção da oposição mínima. Se 
desconhecimento é o primeiro termo da oposição mínima no poema 
de Rosa Morena, o segundo será conhecimento, posto ambos estarem 
inseridos no campo semântico do Saber; logo, podem constituir uma 

63 Amara (2017) apresenta uma reflexão contrária a essa associação entre feminismo e 
igualdade na QG feminista, texto traduzido do blog RadFemFatale. Segundo esse artigo, 
o “feminismo moderno foi reconstruído por meio de uma retórica individualista que 
ignora largamente as restrições sociais da ordem masculina”; além disso, “O feminismo 
Neoliberal, que usa de termos como igualdade de gênero e escolha, foca no indivíduo em 
vez de focar no sexismo sistêmico e rejeita as análises de como as escolhas impactam 
a sociedade”. Acrescenta ainda que “Igualdade de gênero é um termo que apaga 
mulheres, que são subjugadas pelo corpo, e geralmente essa subjugação é construída 
pelos padrões gênero que racionalizam nossa opressão”. O texto ainda apresenta outras 
questões, como a problemática do patriarcado, finalizando com a afirmação: “feminismo 
é sobre a libertação das mulheres do patriarcado”. Disponível em: https://medium.com/
qg-feminista/feminismo-n%C3%A3o-%C3%A9-sobre-igualdade-de-g%C3%AAnero-
6fca07c41152. Acesso em: 25 jul. 2019. 
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oposição mínima: desconhecimento versus conhecimento. Agora, 
vejamos de que maneira se manifesta uma oposição mínima no poema 
“Não Discuto”, de Leminsk: 

não discuto

com o destino

o que pintar

eu assino

Analisando os termos presentes no poema, verificamos que, no 
início do texto, há uma negação do termo discutir no primeiro verso 
(“não discuto”), que pode ser associado à noção de “aceitação”, pois 
não discutir também pode ser “aceitar”. Essa interpretação se fortalece 
com os versos “o que pintar/eu assino”, que comportam a ideia de 
aceitação. Logo, entendemos que o poema traz, implicitamente, como 
um dos termos da oposição, a aceitação. Assim podemos postular 
como seu contraditório a rejeição, levando em consideração que ambos 
pertencem ao campo semântico do arbítrio. Vale informar que há a 
possibilidade de ambos termos estarem explícitos no texto, embora 
seja mais raro. Um exemplo seria o poema Morte e Vida Severina, de 
João Cabral de Melo Neto, cujos elementos da oposição mínima, Morte 
versus Vida, já se encontram no título.

A formação do Quadrado Semiótico 

Tomemos como representação abstrata dos termos de uma 
oposição mínima S1 x S2.  Eles devem ser compreendidos como 
posições que, posteriormente, serão preenchidas. Por enquanto, vamos 
trabalhar com essa abstração, que servirá de base para a formação do 
quadrado semiótico. Depois de estabelecer essa primeira oposição, 
devemos realizar mais duas operações: (I) negar cada um dos termos 
encontrados para formar a primeira relação de contrariedade. Assim, 
ao negarmos S1 e S2 teremos como resultado não-S1 e não-S2. Em 
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seguida, devemos (II) distribuir os quatro termos espacialmente, de 
maneira a formar um quadrado. A posição S1 e S2 se posicionam na 
parte superior, um à esquerda e outro à direita. Os itens resultantes 
de sua negação, não-S1 e não-S2, situam-se na parte inferior, ou seja, 
abaixo de cada um dos termos da primeira oposição, mas de forma 
inversa: não-S1 se posiciona abaixo de S2, enquanto não-S2 se posiciona 
abaixo de S1. Isso não é aleatório, pois diz respeito às relações que se 
estabelecem no quadrado. S1/não-S2 e S2/não-S1 estabelecem entre si 
uma relação de complementaridade, enquanto S1/não-S1 e S2/não-S2 
estabelecem uma relação de contraditoriedade, conforme podemos 
observar na figura 1, em que as setas tracejadas indicam a relação 
de contrariedade; as setas de direção única, situadas em cada um 
dos lados do quadrado indicam a relação de complementaridade, 
enquanto as setas posicionadas ao centro do quadrado e cruzadas 
representam a relação de contraditoriedade.  

Figura 1 – Quadrado Semiótico.

Fonte: Elaboração da autora a partir de Greimas e Coutés (2008).

Se não atentarmos para a ordenação do quadrado, podemos 
criar uma inadequação entre os termos e suas relações, por exemplo, 
no poema de Leminsk apresentado no tópico anterior, a relação de 
contrariedade comporta os termos aceitação e rejeição, cuja negação 
resulta em não-aceitação e não-rejeição, que também estabelecem 
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uma relação de contrariedade. Porém, se por distração ou 
desconhecimento, ordenamos da seguinte forma: não-rejeição abaixo 
de rejeição, estamos comprometendo as relações estabelecidas no 
quadrado, pois não teremos nem a relação de complementaridade 
nem a de contrariedade, posto que não-rejeição não se opõe à rejeição 
e nem é complementar a ela. 

O quadrado ainda comporta termo complexo, termo neutro e 
dêixis. O primeiro recebe essa denominação por englobar S1 e S2, 
enquanto o termo neutro engloba o não-S1 e não-S2. Retornemos ao 
poema de Leminsk e sua oposição mínima: aceitação e rejeição. Aceitar 
e rejeitar são escolhas que refletem o arbítrio do eu lírico; portanto, 
o termo mais adequado para assumir o papel de termo complexo é 
“arbítrio”, que engloba os dois termos da oposição. Por sua vez, a 
negação do termo complexo resultará no termo neutro: não-arbítrio. 

Passemos para a apresentação da Dêixis. Em semiótica, os 
termos que compõem a oposição mínima podem ser categorizados 
como eufóricos, quando há uma positivação do termo pelo texto em 
análise, ou disfórico, quando o termo recebe avaliação negativa. É válido 
reforçar que essa avaliação é fornecida pelo texto, pois um termo como 
“morte”, frequentemente disforizado na sociedade, pode aparecer em 
um texto de forma euforizada. Mas, voltemos à discussão. Cada um 
desses termos é situado em uma margem do quadrado semiótico. À 
direita do quadrado, temos a Dêixis positiva, lugar em que se posiciona 
o termo euforizado. Por sua vez, o termo disforizado será posicionado 
na margem esquerda do quadrado, denominada Dêixis negativa. Por 
isso, diz-se que a Dêixis é o lugar da foria64. 

64 A foria é o elemento afetivo no modelo da semiótica da ação. Embora a afetividade não seja 
contemplada como categoria analítica na semiótica da ação, ela está presente no PGS em 
termos fóricos, pois há uma avaliação positiva (euforia) ou negativa (disforia) dos termos 
da oposição mínima. Sua entrada na semiótica, como categoria analítica, ocorre somente 
com a Semiótica das Paixões.
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Vejamos como ocorre a classificação dos termos da oposição 
mínima no poema de Leminsk, em relação à foria. Nos dois primeiros 
versos, temos uma tomada de posicionamento: não discutir com o 
destino (não discuto//com o destino), que pode ser lido como aceitação. 
Esta disposição para o não enfrentamento é reforçada nos dois últimos 
versos: “o que pintar/eu assino”. Portanto, podemos depreender nesse 
texto que o enunciador nega o enfrentamento, a discussão; por isso 
podemos inferir que o termo euforizado é “aceitação”, em consequência, 
o termo disfórico é rejeição. Vejamos o quadrado semiótico completo 
do poema de Leminsk: 

Figura 2 – Quadrado Semiótico do poema “Não discuto”, de Leminsk.

Fonte: Elaboração da autora.

Toda a discussão empreendida nesse tópico, até o momento, foi 
acerca da semântica do nível Fundamental, mas nos resta comentar a 
sua sintaxe. Esta comporta a operação de asserção-negação-asserção 
necessária para a passagem de uma foria a outra. Esse percurso está 
representado, no quadrado semiótico, por setas que partem da rejeição 
para a aceitação, via não-rejeição. Em termos semióticos, é necessário, 
pressupostamente, afirmar-se a rejeição para depois negá-la, afirmar a 
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não-rejeição, depois negá-la e, finalmente, afirmar a aceitação. Não é 
possível afirmar a aceitação sem antes negar a não-rejeição, ou seja, 
não posso passar da rejeição à aceitação de forma direta. 

O Quadrado Veridictório 

Quando um texto trata de discurso persuasivo, ou seja, do fazer 
parecer verdadeiro, estamos diante da problemática da Veridicção65, 
que coloca em oposição os termos ser e parecer, cuja negação é 
não-ser e não-parecer, respectivamente. Quanto à disposição desses 
quatro termos no quadrado, ela segue o que vimos no item anterior. No 
entanto, o espaço ocupado anteriormente pelo termo complexo, termo 
neutro, dêixis positiva e dêixis negativa cedem lugar ao resultado da 
articulação entre ser/parecer: verdade, falsidade, segredo e mentira, 
formando o Quadrado Veridictório.  

Figura 3 – Quadrado veridictório.

Fonte: Greimas e Coutés (2008, p. 403).

65 Não retomaremos a discussão sobre a Veridicção nesse capítulo, mas sugerimos algumas 
leituras: O verbete Veridicção, no Dicionário de Semiótica (2008); Veridicção, persuasão, 
argumentação: notas numa perspectiva semiótica (2007), artigo de Ivã Carlos Lopes e 
Waldir Beividas, publicado na Revista Todas as Letras; e o texto A Veridicção, em Grande 
Sertão: veredas (2017), publicado em Grande sertão, 60 anos. 
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Assim, teremos um discurso verdadeiro, quando ser e parecer 
coincidirem. A falsidade surge da coincidência entre não-parecer e 
não-ser. Por sua vez, estaremos diante de um segredo quando ser 
coincidir com não parecer, enquanto a mentira se manifesta pela não 
coincidência entre parecer e não-ser. Por exemplo, Silva (2017), ao tratar 
da veridicção em “Grande Sertão: veredas”, observa que o narrador 
do texto se vale do discurso mentiroso para criar em seu narratário a 
ilusão da existência de um desejo homossexual. Esse narrador sabe 
que o alvo de seu desejo, Diadorim, não era homem no momento da 
narração, mas opta por fazer parecer que Diadorim era homem para 
seu narratário, ou seja, ele coloca o seu discurso no eixo da mentira 
(parece, mas não é), que será revelada somente ao final da narração.    

Nível Narrativo

A passagem do nível fundamental para o nível narrativo decorre 
do processo de conversão, tanto de sua sintaxe quanto de sua 
semântica, de modo que 

as operações que incidem nos termos relacionais, situados a 
base da sintaxe fundamental, podem ser convertidas, ao passar 
para sintaxe narrativa, em enunciados de fazer que regem os 
enunciados de estado (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 103). 

Por sua vez, os valores encontrados na semântica fundamental 
se convertem, no nível narrativo, em valores investidos em objetos 
(GREIMAS; COURTÉS, 2008).  

O Enunciado Elementar

Todo o nível narrativo se estrutura a partir do enunciado elementar. 
Este deve ser compreendido como um enunciado que instaura um 
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sujeito e um objeto, colocando-os em uma relação transitiva. Tal relação 
pode se manifestar por dois tipos de enunciados: de estado e de fazer.

Denomina-se enunciado de estado a relação transitiva entre 
um sujeito e um objeto centrada na junção, que pode ser conjuntiva 
ou disjuntiva. Além disso, por estar inserido em um enunciado de 
estado, o sujeito passa a ser denominado sujeito de estado, podendo 
estar conjunto ou disjunto do objeto. Vejamos como essas relações 
aparecem na primeira estrofe da canção infantil de Bia Bedran, 
“Ciranda do anel”66:

Perdi meu anel no mar

Não pude mais encontrar

E o mar me trouxe a concha

De presente pra me dar

O primeiro verso da canção apresenta a transformação do 
estado conjuntivo entre o sujeito e seu objeto anel (estado pressuposto) 
em uma relação disjuntiva, explicitada pelo uso do verbo perder, que 
comporta a noção de “ficar sem a posse de”, ou seja, o sujeito de 
estado perde a posse se seu objeto “anel” pelo processo da perda. No 
entanto, nos dois últimos versos, temos outro tipo de transformação de 
estado, agora da disjunção à conjunção, quando o sujeito de estado 
recebe a concha de presente, seu estado, em relação a esse objeto, 
passa a ser conjuntivo. 

Nesses versos, também se observa a presença de um sujeito 
que realiza a ação de transformação de estado (o mar). Esse sujeito 
difere do sujeito de estado, pois se insere no segundo tipo de enunciado 
elementar, o enunciado de fazer e denomina-se sujeito do fazer. Assim, 
na canção, o mar, como sujeito do fazer, opera a transformação de 
estado do sujeito de estado, ao realizar a ação de “presentear” a 
concha ao sujeito de estado, modificando sua relação juntiva.

66  O trecho foi retirado do site Letras.mus.br: https://www.letras.mus.br/bia-bedran/512258/
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É importante ressaltar que, no nível narrativo, o sujeito de estado 
e o sujeito do fazer são actantes narrativos diferentes. O primeiro se 
articula com a junção, podendo estar em conjunção ou em disjunção com 
um objeto-valor, enquanto o segundo é quem opera as transformações 
de estado por meio da realização de uma performance (ação). Esses 
papéis não devem ser confundidos, especialmente porque no nível 
discursivo eles podem aparecer sincronizados em um único ator. Por 
exemplo, ao analisamos a frase vim, vi e venci, observarmos que o ator 
está implícito nas três formas verbais, ou seja, o ator de vim é o mesmo 
dos outros verbos, vi e venci. No entanto, quando nos concentramos 
no nível narrativo, observa-se a presença de dois actantes: o sujeito 
de estado (vim) que inicia a narrativa disjunto do objeto-valor (vitória) e 
termina conjunto com esse objeto, pois há a execução da performance 
“vencer” pelo sujeito do fazer (venci). 

Além do Enunciado Elementar, a Semiótica Discursiva postula 
a existência de uma organização narrativa, denominada Esquema 
Narrativo Canônico, que será abordada no próximo tópico. 

O esquema narrativo canônico 

O esquema narrativo canônico comporta quatro fases: 
manipulação, competência, performance e sanção. Essa sequência, 
é importante esclarecer, não é fixa, ou seja, pode ocorrer de um texto 
iniciar pela performance ou pela sanção, por exemplo. No entanto, 
seguiremos a ordem canônica para a apresentação do esquema. 

A manipulação se situa na primeira posição do esquema 
narrativo canônico e diz respeito à “ação dos homens sobre outros 
homens, visando fazê-los a executar um programa” (GREIMAS; 
COURTÉS, 2008, p. 300). Ela, segundo Greimas e Courtés (2008), 
sustenta-se por duas estruturas: uma contratual e outra modal. A 
primeira estrutura diz respeito ao contrato fiduciário entre destinador-
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manipulador e destinatário-manipulado. Por exemplo, na narrativa 
mítica da criação, quando Deus diz, “não comerás do fruto daquela 
árvore”, ele está exercendo o papel de destinador-manipulador ao 
oferecer o contrato fiduciário (não comer do fruto) a Adão e Eva, que, 
no papel de destinatário, aceitam a manipulação. 

No caso dessa narrativa, o tipo de manipulação utilizado foi a 
tentação, que consiste em oferecer um prêmio ou compensação ao 
destinatário, de modo que ele passe a querer-fazer, ou seja, realizar 
a manipulação. Para tanto, o destinador-manipulador, detentor de um 
poder-fazer, mostra-se capaz de colocar o destinatário em conjunção 
com valores positivos (Éden). Além da manipulação por tentação, 
temos outras três: sedução, provocação e intimidação. 

No uso da manipulação por sedução, o destinador cria uma 
imagem positiva do destinatário, de modo a fazê-lo querer confirmar tal 
imagem. Por exemplo, na frase “doe sangue, você pode salvar vidas”, 
o destinador-manipulador mostra saber da capacidade salvadora 
do destinatário, que, para manter tal imagem, passa a querer-fazer a 
doação de sangue. Mas o destinador também pode criar uma imagem 
negativa da competência do sujeito, ou seja, ela pode mostrar saber 
que o destinatário não sabe-fazer e/ou não pode-fazer, levando 
destinatário, por um dever-fazer, a provar a sua competência. Esse tipo 
de manipulação denomina-se provocação. Exemplifiquemos. 

No enunciado “Você vai querer comer carne todos os dias, já 
que não se importa nem com sua saúde nem com o meio ambiente, 
não é mesmo?”, o destinador-manipulador mostra saber que o 
destinatário não sabe cuidar de si ou do meio ambiente, ele duvida 
dessa competência, criando uma imagem negativa do destinatário. 
Por sua vez, o destinatário se encontra diante de duas alternativas: 
ou assume essa imagem negativa ou nega essa imagem. Ao optar 
pela segunda alternativa, ou seja, negar a incompetência, é movido 
por um dever-fazer. 
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O quarto tipo de manipulação é a intimidação, que consiste na 
“ameaça” de conjunção do destinatário com valores negativos. Por 
exemplo, no enunciado “Quem vende bebida alcoólica para menores 
vai preso”. O destinatário desse enunciado se apresenta como 
detentor de um poder que o capacita para colocar o destinatário em 
conjunção com o valor negativo “ser preso”, caso ele não cumpra 
com o contrato fiduciário “não vender bebida alcoólica para menores”; 
portanto, o destinatário passa a ser modalizado por um dever-fazer 
(cumprir o contrato), para evitar entrar em conjunção com os valores 
negativos sinalizados pelo destinador-manipulador. É valido clarificar 
que a estrutura modal, um dos pilares de sustentação da manipulação, 
consiste na modulação do sujeito por um saber, poder, dever e querer 
em articulação com o modal fazer, como vimos na exemplificação dos 
tipos de manipulação, os quais estão sintetizados no quadro 1.

Quadro 1 – Tipos de manipulação. 

Fonte: Barros (2008, p. 31).

Antes de iniciamos a apresentação da segunda fase do esquema, 
é importante lembrar que uma manipulação pode não ter sucesso. Por 
exemplo, no filme A fantástica fábrica de chocolate (1971, 2005), Willy 
Wonka (Destinador-manipulador) oferece (manipulação por tentação) 
a Charlie Bucket (destinatário-manipulado) a oportunidade de ser seu 
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herdeiro, na condição de abandonar a família (contrato fiduciário), mas 
recebe uma negativa como resposta, pois os valores do destinatário 
não coincidiam com os valores de Wonka. 

Passemos à segunda fase do esquema narrativo canônico: a 
competência. De acordo com Greimas e Courtés (2008), a competência 
é uma estrutura modal que congrega um saber-fazer e um poder-fazer, 
tornando possível o fazer, ou seja, é a fase que qualifica o sujeito 
para a ação, ou seja, para a realização da performance, terceira fase 
do esquema narrativo canônico. Por exemplo, se considerarmos a 
ação de dançar como a performance a ser realizada, um sujeito será 
competente se ele souber-dançar e puder-dançar. Entretanto, se esse 
sujeito souber dançar, mas, por algum motivo não puder, por exemplo, 
tornou-se tetraplégico, ele não será considerado competente, pois, 
embora saiba, não pode dançar. Do mesmo modo, se esse sujeito 
puder-dançar, mas não souber, ele será considerado incompetente, ou 
seja, não adquiriu a modalização para o fazer. É importante observar 
que todo sujeito do fazer é também um sujeito competente, pois cabe 
a ele a realização da performance, ou seja, o fazer.  

A última fase do referido esquema narrativo é a sanção. Ela 
recai sobre a performance do sujeito, podendo ser cognitiva ou 
pragmática, recebendo, cada uma, valorização positiva ou negativa. 
Para exemplificar, voltemos à narrativa mítica da criação já apresentada 
nesse capítulo. O destinatário-manipulado (Adão e Eva), ao comer do 
fruto proibido quebra o contrato realizado com o primeiro destinador-
manipulador (Deus) e, por isso, são sancionados com a expulsão do 
paraíso. A expulsão é uma sanção pragmática, denominada punição. 
Na sanção pragmática, quando a avaliação da performance é positiva, 
temos a retribuição, assim, podemos entender o recebimento de um 
prêmio, a exemplo do Óscar, como uma retribuição. 

Quando a sanção ocorre em um nível abstrato, temos a sanção 
cognitiva. Ela pode ser de censura, quando a performance é avaliada 
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negativamente, a exemplo da repreensão. Mas ela pode ser positiva, 
ou seja, de reconhecimento. É válido ressaltar que “receber” algo 
nem sempre significa sanção pragmática, por exemplo, em uma cena 
do filme Uma mente Brilhante (2001), em que o professor John Nash 
recebe canetas de outros professores, essa ação pragmática constrói, 
na verdade, uma metáfora do reconhecimento/respeito de corpo 
docente em relação a John Nash. Em termos semióticos, estamos 
diante de uma sanção cognitiva positiva, cujo nome é reconhecimento.

A sanção, assim como a manipulação, instaura dois 
papéis narrativos: o destinador-julgador e o destinatário-julgado. 
Frequentemente, o destinatário-manipulado, depois da performance, 
assume o papel de destinatário-julgado, pois, como já mencionado, a 
sanção recai sobre a performance que ele realiza. No entanto, o papel 
de destinador-julgador pode ou não ser exercido pelo mesmo ator 
que assumiu o papel de destinador-manipulador em uma narrativa. 
Por exemplo, em uma versão da narrativa de Branca de Neve, 
durante a festa de seu casamento com o príncipe, ela obriga sua 
madrasta a calçar sapatos de ferros quentes e dançar a até a morte. 
Ela está exercendo papel de julgador-destinador (sanção pragmática 
negativa) da performance da madrasta (maus tratos e tentativa de 
assassinato); no entanto, nessa narrativa, o destinador-manipulador 
da madrasta é vaidade. 

Os objetos: uma questão semântica 

A semântica do nível narrativo aborda o objeto e sua tipificação, 
ou seja, o objeto-valor e objeto-modal. De acordo com Greimas 
e Courtés (2008), o objeto-valor “define-se, então, como lugar de 
investimento de valores (ou determinações) com as quais o sujeito está 
em conjunção ou disjunção” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 347). Em 
outras palavras, o objeto é investido de valor pelo sujeito que com 
ele estabelece relação juntiva (conjunção ou disjunção). Mas existem 
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objetos-valor que não podem ser alcançados diretamente, sendo 
necessários os objetos-modais, que podem ser representados por um 
verbo modal: querer, dever, saber ou poder. 

Por exemplo, o concurso da mega-sena costuma pagar somas 
avultosas para seus vencedores. Devemos entender cada um dos 
apostadores como um sujeito de estado em disjunção com o prêmio 
da mega-sena, que, por sua vez, deve ser compreendido como o 
objeto-valor desses sujeitos. Eles, na função de sujeito do fazer, devem 
adquirir um bilhete, no qual devem escolher apenas seis números, 
pois não há outro meio de que a relação disjuntiva se transforme em 
conjuntiva. Logo, devem poder comprar o bilhete e esperar (querer) 
que os números constantes nesse bilhete sejam sorteados. Esse poder 
e esse querer constituem o objeto-modal que se figurativiza, ao nível 
discursivo, em bilhete da mega-sena. 

Outras questões do nível narrativo

Para a semiótica o enunciado de fazer rege o enunciado de 
estado. Essa articulação se denomina programa narrativo, que “integra, 
portanto, estados e transformações” (BARROS, 2008, p. 23-24). O 
programa narrativo, segundo Barros (2008), varia de acordo com o 
critério utilizado; por exemplo, quando o critério é a natureza da função, 
teremos programas de privação e programa de aquisição. Ambos se 
manifestam a partir da ordenação da narrativa, quando a narrativa inicia 
com o sujeito em uma relação conjuntiva e termina em uma relação 
disjuntiva, dizemos que a narrativa se organiza por um programa de 
privação, a exemplo do conto A pequena vendedora de fósforos, no 
qual o sujeito de estado (vendedora) inicia em conjunção com o objeto-
valor (vida), mas termina em disjunção com seu objeto-valor. Porém, 
se a narrativa inicia em uma relação disjuntiva e termina numa relação 
conjuntiva, temos um programa de aquisição, a exemplo de Alladin, 
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que, no papel de sujeito de estado, inicia disjunto da riqueza e do amor 
(objeto-valor), mas termina em conjunção com ambos objetos.

A classificação anterior se centra em programas narrativos 
simples, ou seja, quando não há uma multiplicidade de programas. 
Mas, quando ocorre a articulação de dois ou mais programas, 
estamos diante de uma narrativa complexa. Nesse caso, o critério 
que definirá o programa narrativo será o da complexidade e 
hierarquia de programas, que opera uma divisão entre principal 
e secundário. Assim, o programa narrativo principal passa a ser 
denominado programa de base, enquanto o secundário será 
denominado programa de uso. Por exemplo, no conto de fadas 
clássico A bela Adormecida, o programa narrativo de base é o 
salvamento da princesa, mas o programa de uso é a derrota do 
Dragão, sem a qual não será possível o resgate da princesa.

Quando os programas narrativos em sequência se relacionam 
por pressuposição, teremos um percurso narrativo (BARROS, 2008), por 
exemplo, o “encadeamento lógico de um programa de competência 
com um programa de performance constitui, por exemplo, um percurso 
narrativo, denominado percurso do sujeito” (BARROS, 2008, p. 29). 
Assim, em A bela Adormecida, quando o príncipe recebe das fadas 
um escudo e uma espada (programa de competência) e com eles 
consegue derrotar o dragão (programa de performance), estamos 
diante do percurso do sujeito Príncipe. 

Mas, além do sujeito Príncipe, que executa as ações enquanto 
sujeito do fazer, temos outro elemento que busca atrapalhar o 
programa do sujeito, o antisujeito ou oponente. Este papel, no conto A 
bela Adormecida, é exercido pelo ator Malévola/Dragão, que procura 
impedir o príncipe de acordar a princesa, ou seja, de entrar em 
conjunção com o objeto-valor. Além do antisujeito, temos um elemento 
que auxilia o sujeito a completar o seu programa, o adjuvante – no 
referido conto, as fadas assumem esse papel. Ao organizar os papéis 
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narrativos do conto A Bela Adormecida, teríamos no papel narrativo de 
sujeito, o príncipe; malévola/Dragão seria o antisujeito ou oponente; 
as fadas seriam o adjuvante, e a princesa seria o objeto-valor tanto do 
sujeito quanto do oponente. Além disso, teríamos como destinador 
pressuposto, a depender da versão do conto, o pai da Aurora, o Rei. 
O príncipe, além de sujeito, também exerceria o papel de destinatário. 
Vejamos a organização desses papéis em um modelo actancial. 

Figura 4 – modelo actancial.

Fonte: Greimas (1976, p. 236).

Feitas essas observações, podemos passar para o terceiro nível 
do PGS: o discursivo. 

Nível Discursivo

Segundo Fiorin (2000) “as formas abstratas no nível narrativo são 
revestidas de termos que lhe dão concretude” (FIORIN, 2000, p. 65). Por 
isso, advoga-se que o nível discursivo seja o mais concreto dos níveis. 
Nele, o conteúdo se manifesta por figura ou tema. A primeira, segundo 
o teórico, “remete a algo do mundo natural (...) é todo conteúdo de 
qualquer língua natural ou de qualquer sistema de representação que 
tem um correspondente perceptual no mundo natural” (FIORIN, 2000, 
p. 65). Logo, quando em um texto há o predomínio de figuras, ele se 
denomina texto figurativo, a exemplo da canção Águas de março67, de 
Tom Jobim, da qual reproduzimos a primeira estrofe. 

67  Ver letra completa no site Letras.mus.br: https://www.letras.mus.br/tom-jobim/49022/ 

https://www.letras.mus.br/tom-jobim/49022/
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É o pau, é a pedra, é o fim do caminho

É um resto de toco, é um pouco sozinho

É um caco de vidro, é a vida, é o sol

É a noite, é a morte, é um laço, é o anzol

É peroba no campo, é o nó da madeira

Caingá candeia, é o matita-pereira

Nessa canção, observa-se a presença de várias figuras: pau, 
pedra, caminho, toco, caco de vidro, sol, morte, laço, anzol, campo, 
madeira. As figuras “criam efeito de realidade, pois constroem simulacro 
da realidade, representando, dessa forma, o mundo” (FIORIN, 2000, 
p. 65); por consequência, esse tipo de discurso, o figurativo, possui 
função descritiva. 

Quando o texto não apresenta figuras ou se constrói, 
predominantemente, por temas, ou seja, “categorias que organizam, 
categorizam, os elementos do mundo natural” (FIORIN, 2000, p. 65), 
teremos textos temáticos. Estes possuem “função predicativa ou 
interpretativa” (FIORIN, 2000, p. 65). Um exemplo de texto temático 
é a canção Explode Coração68, de Gonzaguinha, da qual retiramos o 
trecho inicial: 

Chega de tentar

Dissimular

E disfarçar

E esconder

O que não dá mais pra ocultar

É importante ressaltar que a organização narrativa, seja figurativa 
ou temática, será sempre tematizada. Mas, embora toda organização 
figurativa resulte em um tema, nem todo tema recebe cobertura 
figurativa, como é o caso da canção de Gonzaguinha. 

68  Ver letra completa no site Letras.mus.br: https://www.letras.mus.br/gonzaguinha/46274/ 

https://www.letras.mus.br/gonzaguinha/46274/
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Isso nos leva à noção de figuratividade, que, segundo Bertrand 
(2003), “é concebida como uma propriedade da linguagem. Ela 
proporciona manifestações graduais, de acordo com o uso que o 
discurso faz delas” (BERTRAND, 2003, p. 208). Essa graduação 
compreende a iconicidade e a abstração percebidas, por sua vez, 
como “graus variáveis da figuratividade”. A diferenciação entre elas se 
dá pelo investimento semântico, assim, quanto maior for o investimento 
semântico, maior a sua densidade e maior a identidade icônica entre 
o mundo natural e o objeto. Nesse caso, temos o fenômeno da 
iconicidade. Por outro lado, quanto menor a densidade semântica, 
menor a sua relação icônica com o mundo natural e, consequentemente, 
encontramo-nos diante do fenômeno da abstração. 

Além disso, o encadeamento de temas e figuras gera percursos, 
denominados percursos figurativos e percursos temáticos, que são 
mantidos pela isotopia, fenômeno que estabelece um plano de leitura 
nos textos. Por exemplo, na canção de Bezerra da Silva Malandro 
é malandro e mané é mané69, o plano de leitura da construção 
figurativa do Malandro compreende a reiteração de uma conjunção 
com um saber (sabe das coisas), um ser (é maneiro) e por relações 
conjuntivas com os objetos-valores, manifestados nas figuras dinheiro 
e mulheres. Por sua vez, a construção figurativa do mané se centra na 
negação desses valores.

Malandro é o cara// Que sabe das coisas// Malandro é aquele// 
Que sabe o que quer// Malandro é o cara // Que tá com dinheiro 
//E não se compara // Com um Zé Mané//Malandro de fato //É 
um cara maneiro// Que não se amarra// Em uma só mulher...

A Isotopia não apenas estabelece um plano de leitura. Como 
dissemos, segundo Fiorin (2000), ela é “a reiteração, a redundância, 
a repetição, a recorrência de traços semânticos ao longo do 

69 A letra da canção pode ser observada no endereço: https://www.letras.mus.br/bezerra-
da-silva/44558/
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discurso” (FIORIN, 2000, p. 79). Em outras palavras, na canção de 
Bezerra da Silva, é a manutenção de valores positivos que constrói 
a figura do “malandro”.   

A sintaxe discursiva 

No tópico anterior, vimos as categorias da semântica do nível 
discursivo (figuras e temas) e outros elementos relacionados a elas 
(isotopia, figuratividade). Neste tópico, abordaremos a sua sintaxe. 
Sobre ela, Saraiva e Leite (2017) afirmam que, 

Do ponto de vista da Semiótica Discursiva, quando enunciamos, 
isto é, quando construímos nossos discursos, convocamos as 
estruturas semionarrativas (estruturas fundamentais e narrativas) 
para a actorializar, temporizar e espacializar. Isso é, no simulacro 
metodológico construído por essa teoria, tudo se passa como 
se tomássemos as estruturas semionarrativas e, com vistas a 
dar-lhes maior complexidade e concretude, selecionamos os 
atores, os tempos e os espaços nos quais se inscreverão os 
conteúdos dos níveis anteriores (SARAIVA; LEITE, 2017, p. 75). 

Actorializar, temporalizar e especializar se referem ao processo 
de instauração das categorias da enunciação no enunciado. Segundo 
Fiorin (2000), a enunciação “é o ato de produção do discurso, é uma 
instância pressuposta pelo enunciado” (FIORIN, 2000, p. 55), que por 
sua vez é “produto da enunciação”. A simulação da enunciação no 
enunciado ocorre por meio da instauração de suas categorias: pessoa 
(eu/tu), espaço (aqui) e tempo (agora). E o mecanismo que opera essa 
simulação se denomina debreagem. Esta é definida por Greimas e 
Courtés (2008) como a 

operação pela qual a instância da enunciação disjunge de si 
e projeta para fora de si, no ato da linguagem e com vistas à 
manifestação, certos termos ligados à sua estrutura de base, 
com vistas à constituição dos elementos fundadores do 
enunciado-discurso (GREIMAS; COUTÉS, 2008, p. 111). 
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Esses elementos fundadores são as categorias já apresentadas: 
pessoa, espaço e tempo. Sobre a debreagem, pode-se dizer que ela 
pode ser enunciativa ou enunciva. Quando temos a projeção de um 
eu-aqui-agora, que cria um efeito de subjetividade no texto, temos a 
debreagem enunciativa. Por sua vez, quando ocorre a projeção de 
um ele-alhures-então, criador de um efeito de sentido de objetividade, 
estamos diante de uma debreagem enunciva. Vejamos alguns trechos 
da canção Gentileza70, de Marisa Monte. 

Apagaram tudo

Pintaram tudo de cinza

A palavra no muro

Ficou coberta de tinta

Apagaram tudo

Pintaram tudo de cinza

Só ficou no muro

Tristeza e tinta fresca

Nesse primeiro trecho, não há uma simulação da enunciação, 
pois não há marcas delas no texto. Assim, podemos afirmar que 
ocorre tanto uma debreagem enunciva actancial, pois se refere a um 
ele (apagaram, pintaram, a palavra, no muro, tinta fresca, tristeza), 
quanto uma debreagem enunciva temporal, pela preferência do uso 
do pretérito perfeito. Tal organização promove um efeito de sentido de 
distanciamento. Porém, na segunda parte da canção, isso se modifica. 

Nós que passamos apressados

Pelas ruas da cidade

Merecemos ler as letras

E as palavras de gentileza

Por isso eu pergunto

A você no mundo

Se é mais inteligente

O livro ou a sabedoria

70  Ver letra completa no site Letras.mus.br: https://www.letras.mus.br/marisa-monte/47282/ 

https://www.letras.mus.br/marisa-monte/47282/
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Nesses trechos, podemos dizer que existem indícios da 
presença da debreagem enunciativa actancial (nós, merecemos e eu), 
produzindo um efeito de subjetividade, pois se simula a presença do 
sujeito que enuncia e de onde ele fala (cidade), por meio de elementos 
linguísticos. O último trecho da canção retoma a objetividade simulada 
nas primeiras estrofes, pois apaga as marcas da enunciação:

O mundo é uma escola

A vida é o circo

“Amor: palavra que liberta”

Já dizia o profeta

Além da debreagem, existe outro mecanismo de projeção da 
enunciação no enunciado: a embreagem. De acordo com Fiorin (2010),

Ao contrário da debreagem, que expulsa da instância de 
enunciação a pessoa, o espaço, e o tempo do enunciado, a 
embreagem é o ‘efeito de retorno à enunciação’, produzido 
pela neutralização das categorias de pessoa e/ou espaço e/
ou tempo, assim pela denegação da instancia do enunciado 
(FIORIN, 2010, p. 48).

Se a neutralização for da categoria de pessoa, ela se 
denominará embreagem actancial. Por exemplo, quando um pai fala 
a seu filho, ele pode dizer “O papai não quer que você faça isso”, 
ou seja, ela utiliza um ele (o papai) no lugar de um eu. Nesse caso, 
temos a neutralização da debreagem enunciativa (eu) pela enunciva 
(o papai). Essa embreagem ocorre por ser uma estratégia discursiva, 
na qual se escolhe a figura de autoridade, representada por “ele” (o 
papai), para alcançar o objeto obediência.  

Fiorin (2010) também apresenta um exemplo de embreagem, 
a espacial, quando a neutralização é da categoria espaço. O autor 
exemplifica com a seguinte frase: Você lá, que é que está fazendo no 
meu quintal? Sobre a qual diz:
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Lá está, nessa frase, empregado com o valor de aí, espaço 
do enunciatário. Esse uso estabelece uma distância entre os 
actantes da enunciação, mostrando que a pessoa a quem o 
enunciador se dirige foi colocada fora da cena enunciativa. Esse 
mecanismo pode ocorrer com o tempo e com o espaço, assim 
temos embreagem temporal e espacial (FIORIN, 2010, p. 48).

Quando a neutralização é da categoria do tempo, temos uma 
embreagem temporal. Vejamos esse enunciado: “amanhã, eu já estou 
morto”. Nele, o futuro é neutralizado pelo uso do presente (estou), que 
coloca “morte” em uma temporalidade do “agora”, de modo que essa 
estratégia assegura o evento “morte”, que o uso do futuro colocaria 
apenas como possibilidade. Fiorin (2010) exemplifica essa embreagem 
com o poema de Manuel Bandeira “Profundidade”, afirmando que, 
“quando chegamos à segunda parte, compreendemos que ‘ontem’ é 
na véspera do dia de São João do ano em que o poeta tinha seis anos 
(naquele tempo)” (FIORIN, 2010, p. 50)

Quando ontem adormeci

Na noite de São João

(...)

Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procuramos neste capítulo apresentar algumas categorias que 
constroem a primeira fase da Semiótica Discursiva, em especial o PGS. 
Apresentamos os três níveis que o compõem, o nível fundamental, 
o narrativo e o discursivo, centrando-nos em suas semânticas e 
sintaxes. Mas estamos cientes de que não foi possível abordar outras 
questões, não apenas da primeira fase, mas das posteriores; por isso, 
finalizamos este capítulo com algumas indicações de leitura para os 
que se sentirem impelidos a buscar o aprofundamento de algumas 
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questões que foram abordadas nesse texto ou iniciar a leitura de 
questões que envolvem outras fases da semiótica, mas que não 
foram contempladas. Assim, sugerimos, para maior aprofundamento 
dos níveis do PGS e da modalização: Dicionário de Semiótica (2008), 
de Greimas e Courtés; e Sobre o sentido (1975) e Sobre o sentido 
II (2014), de Greimas. Sobre o nível discursivo do PGS: As astucias 
da enunciação (2010), de Fiorin. Para o estudo das paixões em 
semiótica: Semiótica das paixões (1993), de Fontanille e Greimas; 
Tensão e significação (2001), de Fontanille e Zilberberg; Caminhos 
da semiótica literária (2003), de Bertrand; e Semiótica do Discurso 
(2007), de Fontanile. Para iniciar a leitura da semiótica tensiva, além 
do citado Tensão e significação (2001), recomendamos: Elementos 
de semiótica tensiva (2011) e A estrutura tensiva (2012), de Zilberberg. 
Também aconselhamos, especialmente para os iniciantes, a leitura do 
artigo “Semiótica tensiva: fundamentos teóricos” de Mendes (2015), 
publicado na revista Línguas e Letras, da Unioeste. 
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Resumo:
Propomo-nos, neste texto, trazer um breve histórico da sociolinguística 
enquanto área do conhecimento e suas principais ramificações. Nosso 
objetivo é apresentar as disciplinas da sociolinguística e tecer maiores detalhes 
da vertente criada por William Labov, isto é, a sociolinguística variacionista ou 
teoria da variação e mudança, a qual acreditamos ser base de muitas outras 
e por ter se mostrado a mais produtiva no Brasil, apresentando uma grande 
tradição de pesquisas variacionistas. Trazemos, portanto, uma apresentação 
dos principais pressupostos teóricos básicos da sociolinguística variacionista, 
assim como, um apanhado geral da metodologia laboviana e sua origem, na 
década de 1960. Nessa perspectiva, apresentamos ao leitor alguns exemplos 
de pesquisas sociolinguísticas que possam ilustrar a teoria da variação e 
mudança, assim como a metodologia utilizada em suas pesquisas. Esperamos, 
por fim, que consigamos, com este texto, contribuir para a divulgação da 
sociolinguística e contribuir, ainda, com a formação de jovens linguistas.

Palavras-chave: 
Sociolinguística; William Labov; Pressupostos básicos; Teoria da variação e 
mudança linguística.
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INTRODUÇÃO

Por vários anos, resisti ao termo sociolinguística, já que ele 
implica que pode haver uma teoria ou prática linguística bem-
sucedida que não seja social (LABOV, 2008, p. 13).

A sociolinguística é um campo do conhecimento da Linguística 
que origina e inspira uma série de ramificações, ou disciplinas. 
Essas áreas, por sua vez, analisam a comunicação humana através 
do uso de uma determinada língua em seus diversos contextos de 
interação social.

O termo sociolinguística, em inglês, sociolinguistics, foi 
empregado pela primeira vez, segundo Bright (1974), por Harvey C. 
Currie, em 1952 (reimpresso em 1971), mais precisamente em um artigo 
publicado na revista Southern Speech Journal, intitulado A Projection 
of Socio-linguistics: the Relationship of Speech to Social Status. Para 
Currie (1952), o objetivo da sociolinguística seria “sugerir [...] que as 
funções sociais e os significados dos fatores de fala oferecem um 
campo prolífico para a pesquisa. [...]. Este campo é aqui designado 
de socio-linguística”71 (CURRIE, 1952, p. 28, grifos do autor).

Embora o termo sociolinguística tenha sido cunhado ainda 
em 1952, por Currie (1952), foi apenas uma década depois, com os 
estudos de William Labov, que ficou amplamente conhecido e, ainda, 
“onde a disciplina (ou melhor, o conjunto de disciplinas que reivindicam 
para si o rótulo de sociolinguística) se desenvolveu” (BAGNO, 2017, 
p. 424, destaques do autor). Dessa forma, Labov é considerado, por 
muitos, o fundador de toda a sociolinguística. Contudo, dos diversos 
ramos que conhecemos, apenas a vertente chamada sociolinguística 

71 No original: The present purpose is to suggest [...] that social functions and significations 
of speech factors offer a prolific field for research. [...]. This field is here designated socio-
linguistics (CURRIE, 1952, p. 28, grifos do autor).
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variacionista ou quantitativa72 (COELHO et al., 2015) foi iniciada por ele, 
como veremos adiante. 

Quando decidimos, neste texto, apresentar um histórico e 
abordar os pressupostos básicos da sociolinguística, pensamos 
em apresentar, ao leitor, um panorama, mesmo que breve, da 
sociolinguística e de suas disciplinas, ou ramificações. Além disso, 
procuramos discutir, com maior ênfase, acerca da vertente criada por 
Labov, isto é, a sociolinguística variacionista ou quantitativa, haja vista 
essa ter se mostrado a mais produtiva no Brasil, apresentando uma 
grande tradição de pesquisas. 

Trazemos, portanto, uma apresentação dos principais 
pressupostos teóricos da sociolinguística variacionista, assim como 
um apanhado geral da metodologia laboviana e sua origem, na década 
de 1960. Nessa perspectiva, para uma melhor compreensão do leitor, 
apresentamos alguns exemplos de pesquisas sociolinguísticas que 
possam ilustrar a Teoria da Variação e Mudança Linguística e sua 
metodologia, comumente utilizadas em estudos no Brasil e no mundo.

Dessa forma, auxiliadas por Bagno (2017), compreendemos 
como ramificações da sociolinguística as disciplinas de sociolinguística 
aplicada (MOLLICA, 2003); sociolinguística cognitiva (KRISTIANSEN; 
DIRVEN, 2008); sociolinguística educacional (BORTONI-RICARDO, 
2004, 2014); sociolinguística forense (GIBBONS; TURELL, 2008; 
GIBBONS, 2005); sociolinguística histórica (ROMAINE, 2009); 
sociolinguística interacional (GOFFMAN, 2013); sociolinguística 
paramétrica (BATISTA, 2018; DUARTE, 2016); sociofuncionalismo 
(BYBEE, 2010) e, por último, a sociolinguística variacionista, ou Teoria 
da Variação e Mudança Linguística (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 

72 A sociolinguística variacionista também recebe outras denominações, como sociolinguística 
laboviana, considerando o nome de seu criador; sociolinguística quantitativa, devido ao trabalho 
com grandes quantidades de dados de fala; e Teoria da Variação e Mudança Linguística, devido 
ao seu objeto de estudo: a variação e mudança linguística (COELHO et al., 2015). 
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2006; LABOV, 2008), a qual acreditamos ser a disciplina base de 
muitas das disciplinas acima citadas, por serem, grande parte delas, 
fundamentadas nos postulados teórico-metodológicos labovianos.

Para orientar o leitor, este texto está dividido em mais três seções, 
além desta introdução. Assim, na seção seguinte, apresentamos as 
disciplinas ou ramificações da sociolinguística, ainda que brevemente, 
esboçando os aspectos elementares de cada uma das áreas 
comentadas. Em seguida, discorremos acerca da vertente variacionista, 
seu histórico e seus pressupostos básicos. Por fim, tecemos nossas 
considerações finais.

AS DISCIPLINAS OU RAMIFICAÇÕES 
DA SOCIOLINGUÍSTICA

A primeira vertente a ser apresentada é a sociolinguística 
aplicada, que compreende, segundo Mollica (2003, p. 131), uma linha 
de pesquisa que desenvolve “desdobramentos pedagógicos”, tendo 
por base os princípios da sociolinguística variacionista, com sua 
interface voltada para a prática, para a aplicação de seus achados 
teóricos, como por exemplo, o princípio da variação e mudança das 
línguas, a educação linguística, variedades linguísticas, preconceito 
linguístico, entre outros. Trudgill e Campoy (200773 apud BAGNO, 
2017) também entendem a sociolinguística aplicada como “a 
aplicação dos conhecimentos teóricos sociolinguísticos onde a 
sociedade necessite deles para resolução de problemas” (BAGNO, 
2017, p. 427). Dessa forma, essa área, oriunda do desenvolvimento 
das pesquisas mais teóricas, tem muito a contribuir com a educação, 
pois tem como propósito colaborar com o ensino de língua materna 

73 TRUGDILL, P.; HERNANDÉZ COMPOY, J. M. Diccionario de sociolinguística. Madri: Gredos, 2007.
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e conscientização do educador sobre a natureza heterogênea e a 
dinamicidade das línguas. Nas palavras de Mollica (2003), “a área da 
Sociolinguística Aplicada tem futuro promissor. Seu ponto de partida 
é o de que, se na língua falada nada é aleatório, na escrita não há 
casuísmo” (MOLLICA, 2003, p. 136).

Já a sociolinguística cognitiva, como o nome já nos indica, é 
um campo que busca verificar a variação linguística em contextos 
sociais, através de um suporte teórico de origem cognitiva. A obra 
de Kristiansen e Dirven (2008) foi a primeira a cunhar o termo 
sociolinguística cognitiva dentro de um único volume dedicado a 
explanar a área de conhecimento. 

Essa disciplina compõe três principais domínios de investigação: 
(i) a variação intralinguística; (ii) a variação interlinguística e (iii) modelos 
cognitivos culturais e ideológicos. Seu domínio mais frutífero, a variação 
intralinguística, ou o que os teóricos chamam de variação lectal74, 
tem como objetivo descobrir como se dá o uso de uma determinada 
língua em diferentes regiões e em diferentes grupos sociais desta 
mesma língua; como se determina, quais as conceitualizações, 
o porquê de diferentes escolhas lexicais e gramaticais; e verificar 
quais as diferenças na desenvoltura das conotações particulares das 
expressões linguísticas (SILVA A., 2009).

Prosseguimos com a vertente denominada sociolinguística 
educacional, que tem como precursora, a professora Stella Maris 
Bortoni-Ricardo e seus trabalhos sobre a educação linguística (2004, 
2005, 2014). Bortoni-Ricardo cunhou o próprio termo para referir-se a 
uma metodologia de ensino de língua materna e de segundas línguas 
que levam em consideração o repertório linguístico dos indivíduos que 
estão em processo de aprendizagem, para que possam, portanto, 
ampliar sua competência comunicativa (BAGNO, 2017).

74 O termo lectal se origina de lectos, que seriam os dialetos, regionalismos, socioletos, 
idioletos, variedades nacionais, registros ou estilos, entre outros.
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Nas palavras de Bortoni-Ricardo (2014), sociolinguística 
educacional caracteriza-se, então, pelo “esforço de aplicação dos 
resultados das pesquisas sociolinguísticas na solução de problemas 
educacionais e em propostas de trabalho pedagógico mais efetivas” 
(BORTONI-RICARDO, 2014, p. 158). Dessa forma, a sociolinguística 
educacional se utiliza, no ensino de línguas, dos resultados obtidos 
nos diversos estudos variacionistas juntamente a outras áreas da 
Linguística, como a pragmática, a linguística textual, a análise do 
discurso, entre outras.

Uma das grandes preocupações de Bortoni-Ricardo (2014) é 
a de que a educação de língua, principalmente a de língua materna, 
seja pensada não apenas para uma sociedade letrada, mas para 
todos os indivíduos, em especial, à população que está à margem 
da grande sociedade; a população que faz parte dos altos índices 
brasileiros de analfabetismo, pois, como a própria autora afirma, “a 
taxa de alfabetização no Brasil é uma das mais baixas do mundo” 
(BORTONI-RICARDO, 2014, p. 161). Dessa maneira, o processo 
educacional brasileiro deve servir para adequar-se à população 
não letrada, àquela população que, de fato, precisa de letramento 
linguístico, de forma que “qualquer enunciado linguístico [tenha] de 
ser adequado ao contexto em que é produzido, considerando-se 
o local, o tema da conversa e, principalmente, as expectativas do 
interlocutor” (BORTONI-RICARDO, 2014, p. 158).

A sociolinguística forense, também conhecida como linguística 
forense, ou linguística legal, busca usar as técnicas e resultados da 
sociolinguística para a investigação criminal, geralmente, na defesa 
de pessoas acusadas de atos criminosos. Assim, de acordo com 
Gibbons e Turell (2008), a sociolinguística forense é “entendida em 
seu sentido mais amplo como a interface entre a linguagem e a lei”75 
(GIBBONS; TURELL, 2008, p. 1).

75 No original: “[...] understood in its broadest sense as the interface between language and 
the law” (GIBBONS; TURELL, 2008, p. 1).



213

s u m á r i o

Eades (2008) reconhece que, “dentro da pesquisa 
sociolinguística em geral, os críticos da abordagem da ‘diferença’ à 
comunicação intercultural argumentam que ela [ação policial] ignora as 
‘desigualdades sociais e relações de poder presentes nos encontros 
interculturais’”76 (EADES, 2008, p. 188, aspas no original). Dentre essas 
relações de poder, está a relação entre policial e suspeitos civis em 
questões étnico-raciais, dessa forma, “o foco principal da pesquisa 
sociolinguística em entrevistas policiais tem sido sobre questões de 
compreensão e compreensibilidade.”77 (EADES, 2011, p. 385). 

Os estudiosos da área, como Gibbons e Turell (2008), Gibbons 
(2005) e Butters (2008), acreditam que “um perfil sociolinguístico 
pode auxiliar uma investigação policial, mas não tem valor evidencial” 
(BUTTERS, 2008, p. 244). Dessa forma, Eades (2008) se questiona e nos 
questiona sobre o reconhecimento das diferenças sociais e culturais 
por profissionais da área jurídica no tratamento de julgamentos que 
abordam especialmente multiculturalidades.

Saindo dos domínios da lei, passamos para o campo da 
história. A sociolinguística histórica visa a combinar a sociolinguística 
com a linguística histórica (BAGNO, 2017). A sociolinguística 
histórica seguiu as tendências gerais da sociolinguística, tanto no 
nível macro quanto no micro. O estudo precursor de Romaine (2009) 
se concentrou no ponto em que os modelos de sociolinguística 
variacionista poderiam ser aplicados a dados históricos 
(NEVALAINEN; RAUMOLIN-BRUNBERG, 2017).

Segundo Romaine (2009), o objetivo principal da sociolinguística 
histórica é “investigar e fornecer uma descrição das formas/usos nos 

76 No original: “[...] within sociolinguistic research generally, critics of the ‘difference’ approach 
to intercultural communication have argued that it ignores the ‘social inequality and power 
relations present in intercultural encounters’” (EADES, 2008, p. 188, aspas no original).

77 No original: “The main focus of sociolinguistic research in police interviews has been on 
issues of comprehension and comprehensibility” (EADES, 2011, p. 385).
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quais a variação pode se manifestar em uma determinada comunidade 
ao longo do tempo”78 (ROMAINE, 2009, p. x). Ainda conforme a autora, 
“e como funções, usos e tipos específicos de variação se desenvolvem 
dentro de linguagens específicas, comunidades de fala, grupos sociais, 
redes e indivíduos”79 (ROMAINE, 2009, p. x).

Portanto, a pesquisa da história das línguas foi significativamente 
atualizada, não apenas porque novas metodologias se desenvolveram 
dentro da linguística como um todo, mas, também, porque a 
aplicação sistemática de seus princípios e ferramentas vem revelando, 
frequentemente, novos aspectos a serem analisados e interpretados. 
Este é o caso da sociolinguística histórica, uma disciplina híbrida 
subsistente do caráter interdisciplinar da metodologia sociolinguística.

Uma de suas realizações mais relevantes é a contribuição no 
enriquecimento do diálogo entre o presente e o passado na pesquisa 
linguística. A sociolinguística histórica revelou que os avanços no 
nível sincrônico – variação e mudança, por exemplo – podem levar 
a um melhor entendimento da diacronia – a atuação de mudanças 
historicamente comprovadas – e vice-versa. Nas palavras de Labov 
(2008), “as forças que operam para produzir a mudança linguística 
hoje são do mesmo tipo de ordem de grandeza das que operaram 
no passado” (LABOV, 2008, p. 317). Dessa maneira, o estudioso 
nos apresenta o princípio da uniformidade, que “assevera que tais 
influências continuam a operar hoje do mesmo modo como operaram 
no passado” (LABOV, 2008, p. 318).

No Brasil, Silva (2004) é a pioneira nos estudos de sociolinguística 
histórica e busca evidenciar os percursos trilhados pelo português 
brasileiro, desde suas origens em nossa terra, com o descobrimento 

78 No original: “to investigate and provide an account of the forms/uses in which variation may 
manifest itself in a given community over time” (ROMAINE, 2009, p. x).

79 No original: “how particular functions, uses and kinds of variation develop within particular 
languages, speech communities, social groups, networks and individuals” (ROMAINE, 2009, p. x).
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em 1500, até os dias atuais, levando em conta as contribuições dos 
indígenas, dos africanos e dos imigrantes, contribuições essas muito 
importantes para a história de nossa língua.

Seguindo nossa apresentação, a chamada sociolinguística 
interacional é um campo de estudo mais antigo que a sociolinguística 
variacionista, ou mesmo a etnografia da comunicação. É uma das áreas 
da sociolinguística que está intrinsecamente ligada aos estudos de 
três pesquisadores da área da interação humana e microssociologia: 
John J. Gumperz (1922-2013), Erving Goffman (1922-1982) e Paul 
Grice (1913-1988). A sociolinguística interacional trata do estudo 
sociolinguístico dos processos de interação comunicativa, ou seja, o 
estudo das interações face a face e o uso contextualizado da língua.

O principal foco do estudo de Goffman (2013) é a dimensão 
simbólica nas interações, pois, segundo o autor,

A conversa é socialmente organizada, não apenas em termos 
de quem fala para quem em que língua, mas também como um 
pequeno sistema de ações face a face que são mutuamente 
ratificadas e ritualmente governadas, em suma, um encontro 
social (GOFFMAN, 2013, p. 15). 

Ainda conforme o autor, também as expressões faciais durante a 
conversação, assim como gestos e a distância entre os envolvidos na 
troca linguística, que são objetos de estudos da proxêmica80, são tão 
válidos quanto a fala para o estudo das interações sociais.

No Brasil, Bortoni-Ricardo (2005, 2014) apresenta uma proposta 
de metodológica para a análise de estratégias de comunicação, 
organizando-as em cinco categorias, metodologia essa que foi 
publicada em 2005 e revista em 2014: (i) Categorias estruturais e 
comunicativas do evento; (ii) Processo interpretativo; (iii) Uso da língua 
ou práticas verbais; (iv) Regras dialógicas, e (v) Linguagem não verbal 
(BORTONI-RICARDO, 2014).

80  A proxêmica trata da proximidade entre os indivíduos na interação verbal.
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A metodologia apresentada por Bortoni-Ricardo (2014) necessita 
de um exemplar de evento comunicativo que possa prover as análises 
acima listadas. Um modelo de análise a partir da sociolinguística 
interacional pode ser uma gravação em áudio e vídeo de uma entrevista, 
ou de uma aula, de forma que se possa, além de ouvir o que é dito, ver 
o que não é dito na interação.

A próxima disciplina que comentamos é a sociolinguística 
paramétrica. Em linhas gerais, essa área foi iniciada por Fernando Tarallo 
em 1986 (BATISTA, 2018; DUARTE, 2016), com o objetivo de “propor 
uma leitura comparativa de resultados de pesquisas variacionistas 
sobre o grupo de línguas românicas à luz das conquistas do modelo 
de Princípios e Parâmetros (P&P), formalizado por Chomsky (1981)” 
(DUARTE, 2016, p. 33). Assim, Tarallo procurou comparar fenômenos 
variáveis em algumas línguas românicas, defendendo uma leitura 
paramétrica dos resultados encontrados, pois, para o linguista, esses 
resultados permitiam afirmar que os mesmos fatores que controlavam 
a variação interna em uma língua atuariam, também, no caso de 
um processo de mudança que viria a ocorrer em uma das outras 
línguas irmãs. Em suma, a sociolinguística paramétrica figura como 
a sociolinguística variacionista aliada a alguns dos pressupostos da 
Teoria dos Princípios e Parâmetros.

As pesquisas sociolinguísticas de cunho variacionista, ou seja, 
de vertente laboviana, observam os fenômenos de variação linguística 
que podem, ou não, acarretar em mudança linguística. Portanto, como 
os parâmetros da Gramática Universal podem sofrer mudanças ou 
remarcações de valor ao longo do tempo, a sociolinguística paramétrica 
estuda essa mudança de remarcação de valor dos parâmetros, ou 
essa mudança linguística.

Por último, cabe-nos comentar o sociofuncionalismo. De 
acordo com Neves (1999), o sociofuncionalismo surgiu no âmbito do 
Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL/RJ), enquanto 



217

s u m á r i o

grupo de pesquisa, e “tem uma orientação variacionista dominante, 
movendo-se, pois, no que alguns membros do grupo definem 
como sociofuncionalismo. O projeto aborda a variação linguística 
sob o prisma da função discursiva das variantes” (NEVES, 1999, 
p. 75). O sociofuncionalismo busca, desde então, agregar os 
pressupostos da sociolinguística variacionista e do funcionalismo 
norte-americano, procurando analisar tendências de variação 
como sendo um reflexo da organização do processo comunicativo 
(TAVARES, 2013; TAVARES; GÖRSKI, 2015).

Posto isso, Bybee (2010) explica que a sociolinguística 
variacionista pode agregar os pressupostos teórico-metodológicos 
da linguística baseada no uso, posto que, também, sugere a variação 
como um fenômeno intrínseco às línguas em geral. Bybee (2010) 
afirma, então, que “os estudos quantitativos se tornam extremamente 
importantes para a compreensão da amplitude da experiência com 
a linguagem81” (BYBEE, 2010, p. 12). Dessa forma, a autora nos diz, 
ainda, que a teoria laboviana, “ao visar a compreensão de como os 
fatores sociais interagem com a fonologia e a gramática, também 
fornece metodologia apropriada para o estudo da variação gramatical 
e da mudança”82 (BYBEE, 2010, p. 12). O sociofuncionalismo é, 
portanto, uma das vertentes da sociolinguística que vem dando 
muitos frutos desde a década de 1980, em forma de pesquisas sobre 
a variabilidade da língua.

Tavares (2013) e Tavares e Görski (2013) apresentam diversas 
semelhanças entre os postulados teórico-metodológicos da 
sociolinguística e da linguística centrada no uso, ou funcionalismo 

81 No original: “[…] quantitative studies become extremely important for the understanding of 
the breadth of experience with language” (BYBEE, 2010, p. 12).

82 No original: “[…] while aimed at understanding how social factors interact with phonology 
and grammar, also provides appropriate methodology for the study of grammatical variation 
and change” (BYBEE, 2010, p. 12).
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norte-americano, que podem ser associados com o objetivo de estudar 
vários fenômenos de variação e de mudança linguística. 

Após esta breve apresentação de algumas disciplinas da 
sociolinguística, pretendemos expor, na seção seguinte, de maneira 
mais detalhada, os principais aspectos teóricos e metodológicos que 
marcam a sociolinguística variacionista, vertente iniciada por William 
Labov, na década de 1960. Além de originar um número considerável de 
pesquisas descritivas acerca dos mais variados fenômenos linguísticos, 
a sociolinguística variacionista abriu caminho para entender o caráter 
social do indivíduo como algo intrínseco à língua. 

A SOCIOLINGUÍSTICA VARIACIONISTA 
OU QUANTITATIVA

A sociolinguística se inicia nos Estados Unidos, na década de 
1960, com discussões a partir dos estudos sobre mudança linguística 
iniciados por William Labov. As duas pesquisas de Labov que figuraram 
como base para a criação da sociolinguística variacionista foram: 
uma sobre o inglês falado na Ilha de Martha’s Vineyard, estado de 
Massachusets (EUA), em 1963; e a outra, sobre o inglês vernacular 
falado em Nova York (EUA), em 1966.

Em sua primeira pesquisa, na Ilha de Martha’s Vineyard, 
Massachusets, Labov analisou a recorrência e a distribuição da 
centralização dos ditongos /ay/ e /aw/ em várias regiões da ilha, tanto 
a partir das faixas etárias dos informantes, quanto a partir de seus 
grupos profissionais e étnicos. O objetivo de Labov era reconstruir a 
história da mudança linguística que estava ocorrendo com os referidos 
ditongos, em Martha’s Vineyard. Segundo o linguista, “correlacionando-
se o complexo padrão linguístico com diferenças concomitantes na 
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estrutura social, será possível isolar os fatores sociais que incidem 
diretamente sobre o processo linguístico” (LABOV, 2008, p. 19).

Labov passou a viver na ilha de Martha’s Vineyard para 
reconhecer os padrões linguísticos e sociais de seus informantes. 
Dessa forma, observou, entre os indivíduos mais jovens (com idade 
entre 31-45 anos), uma realização dos ditongos diferente da pronúncia 
considerada padrão do inglês, mais parecida com a pronúncia dos 
falantes nativos de Vineyard, indivíduos conservadores, especialmente 
os pescadores de Chilmark, área conhecida como centro das atividades 
pesqueiras da ilha, tendo sido um próspero centro da indústria baleeira. 
Os falantes que mais utilizavam essa pronúncia eram homens jovens 
que procuravam se identificar como vineyarders, nativos mais antigos 
da ilha. Essas pessoas rejeitavam os valores ligados ao continente e 
não estavam satisfeitos com a invasão de turistas na ilha.

A pronúncia padrão só veio surgir na ilha através da exposição 
de falantes mais jovens ao sistema educacional, no continente. A 
partir do convívio de Labov com os nativos, percebeu-se que havia 
indivíduos que gostavam muito da ilha, e outros que não gostavam. 
Labov, então, decidiu considerar as atitudes dos falantes como um 
fator que poderia influenciar a variação da pronúncia dos ditongos. 
Foi a partir desse passo que a pesquisa de Labov viria a se tornar um 
marco da sociolinguística.

A partir da distinção das atitudes dos ilhéus, Labov correlacionou 
fatores linguísticos (contexto linguístico, por exemplo) a fatores 
sociais (aversão, faixas etárias, escolaridade, etc.) e descobriu que 
as taxas mais baixas de centralização dos ditongos /ay/ e /aw/ foram 
encontradas entre as pessoas que gostavam de morar na Ilha. Dessa 
forma, o linguista comprovou que a variação linguística não era livre e 
sem restrições, mas que a variabilidade intraespacial reflete e constrói 
uma oposição social entre os falantes de uma comunidade. Ou seja, 
a distinção linguística parece servir ao propósito da distinção social. 
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Labov defende, portanto, a linguística como sendo intrinsecamente 
social, afirmando que “resistiu ao termo sociolinguística” (LABOV, 
2008, p. 13) por anos, pois, para ele, o termo implicaria haver uma 
teoria linguística que não fosse social. Até então, muitos linguistas 
se voltavam para o estudo de sua própria fala, e não para a fala das 
pessoas que usam a língua no dia-a-dia com seus familiares, amigos e 
no trabalho, onde realmente a língua é usada (LABOV, 2008).

Saussure, um dos maiores e mais importantes linguistas do 
século XX, mostra-nos, desde o início dos estudos linguísticos, que 
a língua é um sistema fechado e de caráter homogêneo, portanto, 
não variável no sistema em si. Para Saussure, a língua é “um produto 
social da faculdade da linguagem” (SAUSSURE, 2003, p. 17). Atribui-
se, ainda, ao mestre genebrino, a ideia de que língua e fala (langue 
e parole) são partes distintas, antagônicas, porém, indissociáveis. 
Saussure sustenta que língua e fala não podem ser estudadas 
juntas, pois seria impossível sistematizar a fala devido ao seu caráter 
individual (SAUSSURE, 2003).

Labov afirma, então, que há um paradoxo na teoria saussuriana: 
se todo indivíduo detém o conhecimento da língua, já que ela é um 
sistema gramatical intrínseco em sua mente, então, qualquer sujeito 
deveria ser capaz de obter dados de qualquer outro, inclusive de si 
mesmo. Porém, da fala, só poderia obter-se dados através de um 
exame do comportamento dos falantes que estão usando a língua. 
Assim, Labov explica “o paradoxo saussuriano: o aspecto social da 
língua é estudado pela observação de qualquer indivíduo, mas o 
aspecto individual somente pela observação da língua em seu contexto 
social” (LABOV, 2008, p. 218, grifos do autor).

A sociolinguística vai de encontro, então, a alguns fundamentos 
de outras correntes da linguística, que se preocupam em estudar a 
língua apenas em seus aspectos estruturais, defendendo-a como 
homogênea e a fala como heterogênea, um elemento caótico 
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e incontrolável. Camacho (2001) diz que um dos postulados da 
sociolinguística é “o princípio de que a heterogeneidade não é um 
aspecto secundário e acessório da estrutura da linguagem; é pelo 
contrário, uma propriedade inerente e funcional” (CAMACHO, 2001, 
p. 69) e afirma, ainda, que a heterogeneidade é a “capacidade de 
operar uma seleção entre formas alternativas possíveis, conforme as 
circunstâncias sociais da interação” (CAMACHO, 2001, p. 69), que 
é o que ele chama de “atributos mais relevantes da competência 
comunicativa do falante” (CAMACHO, 2001, p. 69). Dessa maneira, 
a sociolinguística não só defende a heterogeneidade linguística, mas 
também a toma como seu objeto de estudo. 

A variedade e a heterogeneidade são, portanto, propriedades 
inerentes aos sistemas linguísticos, e o papel da sociolinguística é 
estudar, examinar e tratar essas variedades como objeto de estudo 
em suas categorizações linguísticas e não linguísticas. Assim, Labov 
(2008) complementa que “a existência de variação e de estruturas 
heterogêneas nas comunidades de fala investigadas está certamente 
bem fundamentada nos fatos. [...] A heterogeneidade não é apenas 
comum, ela é o resultado natural de fatores linguísticos fundamentais” 
(LABOV, 2008, p. 238, destaques no original). Cada uma dessas 
possibilidades de uso da língua traz um valor que desempenha alguma 
função na realização da fala e na interação pessoal. Sobre esse ponto, 
Tagliamonte (2006) afirma que

A essência da sociolinguística variacionista depende de três 
fatos sobre a língua que são ignorados frequentemente no 
campo da Linguística. O primeiro, a noção de “heterogeneidade 
ordenada” (LABOV et.al., 1968, p. 100), à qual Labov (1982, p. 
17) se refere como heterogeneidade “normal”; o segundo, o 
fato de que a língua muda continuadamente; e o terceiro, que 
a língua transmite mais do que simplesmente o significado de 
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suas palavras83 (TAGLIAMONTE, 2006, p. 5-6, aspas da autora, 
tradução nossa).

Vimos até aqui, que Labov iniciou um novo campo de 
conhecimento linguístico a partir da junção entre a língua e o social. 
Portanto, o objeto da sociolinguística é a língua falada, observada, 
descrita e analisada em seu contexto social de interação, ou seja, em 
situações reais de uso.

A análise da variação linguística se dá a partir das inúmeras 
maneiras que os indivíduos têm de falar a mesma coisa. Vejamos um 
exemplo disso com os verbos botar, colocar e pôr. Os três verbos podem 
apresentar o mesmo significado referencial – dispor de algum objeto 
em algum outro lugar, vestir-se, entre outros –, e, por isso, podem ser 
usados, de forma intercambiável, pelo falante (LAVOR, 2018). O que 
vai influenciar o uso de uma ou outra variante será a região geográfica 
onde vive o indivíduo, a escolaridade da pessoa, sua faixa etária e seu 
nível social, dentre outras características.

Dessa forma, a análise da variação linguística se dá em todos os 
planos da gramática: fonológico, morfológico, sintático e semântico. 
Dentre estes, encontramos, ainda, uma junção de planos gramaticais, 
como o fonético-fonológico, morfofonológico, morfossintático, entre 
outros (COELHO et al., 2015).

Como nos afirma Tarallo (1990), as formas linguísticas que estão 
em variação recebem o nome de variantes linguísticas. O autor ainda 
atesta que as “‘variantes linguísticas’ são, portanto, diversas maneiras 
de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo 
valor de verdade. A um conjunto de variantes dá-se o nome de variável 

83 No original: “The essence of variationist Sociolinguistics depends on three facts about 
language that are often ignored in the field of Linguistics. First, the notion of ‘orderly 
heterogeneity’ (LABOV et al., 1968, p. 100), as Labov (1982, p. 17) refers to as ‘normal’ 
heterogeneity; second, the fact that language changes perpetually; and third, that 
language conveys more than simply the meaning of its words.” (TAGLIAMONTE, 2006, 
p. 5-6, aspas da autora).
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linguística” (TARALLO, 1990, p. 8, destaques do autor). Nas palavras 
de Coelho et al. (2015), “chamamos de variável o lugar na gramática 
em que se localiza a variação, de forma mais abstrata; [...] chamamos 
de variantes as formas individuais que ‘disputam’ pela expressão da 
variável” (COELHO et al., 2015, p. 17, destaques dos autores).

As variáveis linguísticas se subdividem em variáveis linguísticas 
dependentes e independentes. A variável dependente é o fenômeno 
que se pretende estudar. Por exemplo, analisando o fenômeno 
variável de concordância nominal, vemos que as suas variantes são a 
presença de marca de plural <s> (os meninos) e a ausência de tal 
marca <Ø> (os meninoØ).

O uso de uma ou outra variante, pelo falante, é influenciado por 
fatores linguísticos, internos à língua, como, por exemplo, o contexto 
fonológico ou o tamanho da palavra, e/ou extralinguísticos, externos à 
língua, como, por exemplo, a faixa etária ou a escolaridade. Tais fatores 
compõem as variáveis independentes de uma variável linguística.

Para que possamos afirmar que duas ou mais formas da 
língua são, de fato, variantes, precisamos ter certeza de que elas são 
intercambiáveis no mesmo contexto, assim como devem manter o 
mesmo significado referencial. Como postula Labov (1978, 2008), elas 
têm de conter o mesmo valor de verdade: “é comum que uma língua 
tenha diversas maneiras alternadas de dizer ‘a mesma’ coisa” (LABOV, 
2008, p. 221, aspas do autor). Labov (2008) apresenta, ainda, que 
“palavras, como carro e automóvel, parecem ter os mesmos referentes; 
outras têm duas pronúncias, como cantano e cantando” (LABOV, 2008, 
p. 221, destaques do autor).

Para Weinreich, Labov e Herzog (2006), “uma variável linguística 
tem que ser definida sob condições estritas para que seja parte da 
estrutura linguística” (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006, p. 107) e que 
apresente “provas das relações de co-ocorrência estrita” (WEINREICH; 
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LABOV; HERZOG, 2006, p. 107). Cada uma das variáveis linguísticas 
é definida a partir de outras variáveis: “variáveis independentes 
extralinguísticas ou linguísticas, mas essas funções não precisam 
ser independentes umas das outras. Pelo contrário, normalmente se 
esperaria encontrar íntima covariação entre as variáveis linguísticas” 
(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006, p. 108).

É importante ressaltar que, em um fenômeno de variação 
linguística, as formas variantes ganham valores sociais distintos. Para 
isso, faz-se necessário estabelecermos duas diferenças: há variantes 
padrão e variantes não padrão. As variantes padrão são aquelas que, 
grosso modo, cabem às variedades cultas da língua, são geralmente as 
variantes de prestígio social, e tendem a serem conservadoras, sendo 
parte do repertório linguístico de um grupo socioeconômico mais 
favorecido. Enquanto que as variantes não padrão, opostas àquelas, 
são inovadoras e, em vários casos, são estigmatizadas, ou seja, lhes 
são aferidos valores negativos socialmente (CAMACHO, 2013). 

Exemplos de variação com ou sem estigma podem ser 
observados nos seguintes fenômenos: a concordância verbal e a 
variação dos verbos existenciais no português brasileiro. O uso variável 
de haver, ou existir, ou ter, em um dado contexto de existência, não 
revela qualquer tipo de estigma, sendo utilizado, indiscriminadamente, 
por todas as camadas sociais. Segundo Viana (2018), o uso desses 
verbos está diretamente ligado ao estilo do falante e ao monitoramento 
estilístico. Já a concordância verbal, como nos confirma Pereira 
(2016), é um dos fenômenos que sofre estigma, pois pessoas que não 
realizam a concordância (nós vai pra festa ~ nós vamos pra festa) são 
taxadas negativamente por terem pouco ou nenhum estudo, ou ainda, 
de falarem ‘errado’.

Embora possamos visualizar, em variados estudos 
sociolinguísticos, que a variação é uma propriedade natural da língua, 
algumas variantes que, em um determinado período, possuíam estigma 
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podem, com o passar do tempo, perder o estigma e virem a ser usadas 
também em contextos mais formais, nos quais se visualizava apenas 
uma variante padrão. Um bom exemplo disso é da mudança linguística 
entre vossa mercê e você no português brasileiro (RUMEU, 2012; 
PERES, 2007), na qual você, “emergindo no século XVII, e chegou, 
principalmente em Portugal, ao extremo de ser percepcionado como 
ofensivo em certas camadas da população” (PERES, 2007, p. 159).

Essas diferenças que refletem, dentre outras coisas, a 
forma como questões sociais interferem em questões linguísticas, 
foram apresentadas por Bourdieu, ao afirmar que a linguística pós-
saussuriana desconsiderava seu caráter social. O autor defende que 
“os linguistas não têm escolha senão buscar desesperadamente na 
língua o que está inscrito nas relações sociais onde ela funciona” 
(BOURDIEU, 1990, p. 4184 apud CALVET, 2002, p. 106). Para Bourdieu 
(1990), a língua funciona como se fosse um mercado, onde se pode 
vendê-la e comprá-la como um produto, o que nos faz visualizar, ainda, 
um valor econômico-social ligado à língua e ao indivíduo na sociedade.

Com o decorrer do tempo e com o desenvolvimento de diversas 
pesquisas sociolinguísticas, Labov e Lavandera, uma ex-orientanda 
sua, debateram, em uma troca de artigos, na década de 1970, acerca 
da definição de variantes linguísticas, quando estas não pertenciam ao 
plano fonológico, ou seja, acerca da definição de variantes semânticas 
e sintáticas na análise sociolinguística. 

Lavandera (1978) questiona a noção de regra variável postulada 
por Weiner e Labov (WEINER; LABOV, 1983), em que a passiva sem 
agente (the closet was broken into – o armário foi quebrado) e a ativa 
com sujeito genérico (they broke into the closet – eles quebraram o 

84  BOURDIEU, P. Ce que parler veut dire. Paris: Fayard, 1990.
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armário) poderiam ser consideradas variantes sintáticas no AAEE85. 
Dessa forma, Lavandera (1978) inicia seu artigo, alertando para 
uma questão que precisava ser levantada, a fim de explicar como 
se denominaria o fenômeno variável em planos que não fossem 
fonético-fonológicos.

Segundo a autora, não é apenas “por que” alguém diz alguma 
coisa, mas também, “para quê” alguém diz alguma coisa no uso de 
variantes linguísticas (LAVANDERA, 1978, p. 171). Esta análise do 
porquê e do para quê se justifica pela projeção comunicativa da sintaxe 
envolvida na variação. Lavandera (1978) afirma que “é inadequada ao 
estado atual das pesquisas sociolinguísticas estender, para outros níveis 
de análises de variação, a noção de variável linguística originalmente 
desenvolvida com base em dados fonológicos”86 (LAVANDERA, 1978, 
p. 171, tradução nossa).

Em resposta a esse questionamento, Labov (1978) salienta que 
é necessário, sim, uma definição cuidadosa dos contextos em que 
as variantes aparecem, para verificar se, de fato, há o mesmo estado 
de coisas, o mesmo valor referencial. Labov acredita ser realmente 
necessária a definição do contexto, pois as línguas são usadas por 
inúmeros falantes em diversos contextos de uso, que podem, ou não, 
apresentar variantes que mantenham um constante estado de coisas. 
Vejamos o conceito de igualdade de estado de coisas para Labov (1978).

Para ser mais preciso, gostaria de dizer que dois enunciados 
que se referem ao mesmo estado de coisas têm o mesmo 
valor de verdade, e seguindo Weinreich em limitar o uso de 
“significado” a este sentido. O postulado linguístico fundamental 
de Bloomfield (1926) – essencialmente que alguns enunciados 

85 A sigla AAVE é a denominação mais usada para o Black English, que significa African American 
Vernacular English, a variedade usada por negros nos Estados Unidos. Essa variedade era 
chamada antigamente de BEV (Black English Vernacular) ou apenas Black English.

86 No original: “[…] it is inadequate at the current state of sociolinguistic research to extend to 
other levels of analysis of variation the notion of socio-linguistic variable originally developed 
on the basis of phonological data” (LAVANDERA, 1978, p. 171).
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são parcialmente semelhantes em forma e significado – 
refere-se a esse sentido condicional de verdade de “igual” ou 
“mesmo”. A abordagem sociolinguística aproxima-se desta 
linha de pensamento. Ao invés de estender o significado como 
Lavandera sugere, queremos limitá-lo muito mais estreitamente 
do que um linguista formal fará87 (LABOV, 1978, p. 02, aspas do 
autor, tradução nossa). 

Labov (1978) defende que ainda é necessário muito estudo para 
o aperfeiçoamento da teoria.

É verdade que nossos primeiros estudos se desenvolveram 
como uma forma de estudar a estratificação sociolinguística. 
Não percebemos quão maciça era a variação efetiva das regras 
linguísticas e só gradualmente chegamos a perceber o valor 
total da análise da variação. É óbvio que Lavandera está correta 
em dizer que o resultado de uma análise de variação sintática 
não é, em si mesmo, um achado interpretável. É a explicação 
das restrições variáveis que nos levam a conclusões sobre a 
forma da gramática. Quando chegarmos a essas conclusões, 
não hesitaremos em colocar pesos probabilísticos sobre 
nossas regras gramaticais, não importa onde elas ocorram. 
Há ampla evidência de que a competência linguística humana 
inclui restrições quantitativas, bem como discretas, e que o 
reconhecimento de tais restrições nos permitirá construir nossa 
teoria gramatical sobre as evidências de produção e percepção 
na vida cotidiana88 (LABOV, 1978, p. 13, tradução nossa).

87 No original: “To be more precise, I would like to say that two utterances that refer to the 
same state of affairs have the same truth-value, and follow Weinreich in limiting the use 
of ‘meaning’ to this sense. Bloomfield’s (1926) fundamental postulate of linguistics – 
essentially that some utterances are partially alike in form and meaning – refers to this truth-
conditional sense of ‘alike’ or ‘same’. The sociolinguistic approach hews closely to this line 
of thinking. Instead of extending meaning as Lavandera suggests, we want to limit it much 
more narrowly than a formal linguist will do” (LABOV, 1978, p. 02, aspas do autor).

88 No original: “It is true enough that our early studies developed as a way of studying 
sociolinguistic stratification. We didn’t realize how massive was the effect of variation in 
linguistic rules and we have only gradually come to realize the full value of the analysis 
of variation. It is obvious that Lavandera is correct in saying that the result of analysis of 
syntactic variation is not in itself an interpretable finding. It is the explanation of the variable 
constraints that lead us to conclusions about the form of the grammar. When we reach these 
conclusions we will not hesitate to place probabilistic weights upon our grammatical rules, 
no matter where they occur. There is ample evidence that human linguistic competence 
includes quantitative constraints as well as discrete ones, and that the recognition of such 
constraints will allow us to build our grammatical theory on the evidence of production and 
perception in every-day life” (LABOV, 1978, p. 13).
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Posto isso, a Teoria da Variação e Mudança Linguística 
(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006) busca compreender a 
sistemática da variação a partir de seu encaixamento linguístico 
e social, juntamente a uma relação possível com a mudança 
linguística. Para essa variação chegar a uma mudança, Weinreich, 
Labov e Herzog (2006) apresentam cinco problemas para a mudança 
linguística: o primeiro, o problema dos fatores condicionantes, refere-
se à identificação das condições para a mudança em uma dada 
estrutura, e se são provenientes da junção de fatores de ordem social 
e/ou de ordem linguística; em segundo, o problema da transição, 
no qual se buscam compreender os estágios pelos quais passam 
a mudança entre duas situações da língua, quando uma estrutura 
passa de A para B; o terceiro problema é o do encaixamento, quando 
a mudança linguística se encaixa totalmente no sistema linguístico, 
na estrutura linguística e na estrutura social. Weinreich, Labov e 
Herzog (2006) afirmam que a estrutura linguística em mudança está 
encaixada em um contexto mais amplo da comunidade de fala, sendo 
que as variáveis linguísticas e sociais são elementos intrínsecos da 
estrutura variante; o quarto, o problema da avaliação das mudanças, 
postula que devemos estudar os efeitos da variação na estrutura 
linguística e “o nível de consciência social” (AUTOR, 2006, p. 124); 
por último, o problema da implementação verifica quais são os fatores 
responsáveis pela implementação da mudança, tanto na sociedade 
quanto na estrutura linguística, e a razão pela qual essas mudanças 
ocorrem na língua em um dado momento.

Além desses problemas, Weinreich, Labov e Herzog (2006) 
apresentam princípios gerais para o estudo da mudança linguística. 
Para os autores, a mudança não deve ser identificada como uma 
variação aleatória da fala, mas a generalização de uma mudança 
em uma comunidade de fala que toma direção e caráter de uma 
diferenciação ordenada.
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Um primeiro princípio é o da heterogeneidade ordenada da 
língua, no qual nem toda variação implica mudança, mas toda mudança 
implica variação; que a generalização da mudança linguística não é 
uniforme nem instantânea; o princípio de que a mudança linguística 
ocorre em gramáticas internas da comunidade de fala; que a mudança 
é transmitida de dentro da comunidade de fala como um todo; e que, 
na mudança linguística, os fatores sociais e os fatores linguísticos 
estão intimamente inter-relacionados.

Além de observar os fatores, condições e princípios da mudança 
linguística, Labov fez ainda inferências sobre o desenvolvimento 
diacrônico da língua. Foi a partir de suas pesquisas na década de 
1960, tanto na ilha de Martha’s Vineyard, em 1963, quanto na cidade 
de Nova York, em 1966, que Labov iniciou sua tese sobre as mudanças 
linguísticas a partir de análises sincrônicas. Basicamente, sabemos 
que a variação sincronicamente observada em um determinado 
ponto estrutural da língua, de uma determinada comunidade de fala, 
pode apresentar um processo de mudança em curso na língua, em 
uma perspectiva diacrônica. Assim, buscamos, na sociolinguística 
variacionista, alcançar no tempo real, em que se dá a análise linguística 
em uma diacronia, a partir da análise em tempo aparente, em sincronia. 
O tempo aparente constitui, dessa forma, uma projeção da mudança 
linguística (LUCCHESI; ARAÚJO, 2019).

No tempo aparente, as diferenças no comportamento linguístico 
de diferentes gerações de falantes refletem diferentes estágios do 
desenvolvimento histórico da língua. O tempo aparente é analisado 
quando a fala de indivíduos que têm 40 anos hoje reflete diretamente 
a fala de indivíduos com 20 anos de idade há 20 anos. A partir disso, 
essa fala, que representa um tempo passado, é comparada com a 
fala de indivíduos de uma geração mais nova, para uma pesquisa de 
mudança linguística.
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Imaginemos uma comunidade de fala com indivíduos A, B e C. 
Os indivíduos A e B, mais velhos, há 20 anos, usavam uma variante 
linguística “X”. Hoje, 20 anos depois, os indivíduos A e B permanecem 
apresentando as mesmas variantes “X”. Também hoje, o indivíduo C, 
mais novo, se utiliza da variedade “Y”. Posto dessa forma, a análise 
em tempo aparente estuda a variação existente entre os indivíduos A 
e C em uma dada sincronia, enquanto que uma análise em tempo real 
analisa os informantes A ou B e C em duas ou mais sincronias.

As diferenças entre a fala de indivíduos de 40 e 20 anos de idade 
são verificadas no progresso da mudança linguística nos vinte anos 
que transcorreram entre os dois grupos. “A relação entre o tempo real 
e o tempo aparente pode ser mais sutil do que uma simples equação 
que sugere os dois”89 (CHAMBERS; TRUDGILL, 1980, p. 150, tradução 
nossa). Ainda segundo os autores, “as estruturas sociais são dinâmicas, 
e qualquer uma das numerosas variáveis sociais podem alterar-se de 
formas que influenciam o progresso da mudança e difusão linguística90 
(CHAMBERS; TRUDGILL, 1980, p. 150, tradução nossa).

Por conseguinte, uma projeção do que se observa no tempo 
aparente pode sugerir uma estabilidade do sistema no tempo real, o 
que significa dizer que o padrão linguístico adquirido por um falante, 
na adolescência, mantém-se aproximadamente o mesmo por toda sua 
vida. Dessa maneira, acreditamos que o padrão do comportamento 
linguístico adquirido pelos falantes de 60 anos, atualmente, 
corresponderia a um padrão adquirido em sua comunidade há 40 anos 
(CHAMBERS; TRUDGILL, 1980).

89 No original: “The relationship between real and apparent time may be more subtle than a 
simple equation of the two suggests” (CHAMBERS; TRUDGILL, 1980, p. 150).

90 No original: “Social structures are dynamic, and any one of numerous social variables 
might alter in ways that impinge upon the progress of linguistic change and diffusion” 
(CHAMBERS; TRUDGILL, 1980, p. 150).
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Isto posto, não é possível assegurarmos que uma tendência 
de mudança linguística identificada em um determinado momento 
histórico não possa se transformar em decorrência de novos fatos 
que não estavam presentes no momento da pesquisa. Na perspectiva 
do caráter circunstancial dos procedimentos históricos, “ao estudar 
as diferenças entre o comportamento linguístico de sucessivos níveis 
etários em nossa amostra, podemos fazer inferências sobre a mudança 
linguística”91 (LABOV, 2006, p. 200). Essa estimativa pensada sobre 
mudança em curso e variação estável é baseada na correlação entre 
variáveis linguísticas e variáveis sociais.

Dessa maneira, a sociolinguística laboviana analisa os 
fenômenos de variação linguística de forma a perceber se poderá 
haver mudança, e qual seria o curso dessa mudança, assim, como 
dizem Chambers e Trudgill (1980): 

Se quisermos estudar as mudanças linguísticas em 
andamento, sejam elas mudanças de acima ou de abaixo, o 
método mais satisfatório seria, obviamente, investigar uma 
determinada comunidade e depois retornar, digamos, vinte 
anos depois, e realizar uma investigação mais aprofundada. 
A isso, poderíamos chamar de estudo da mudança linguística 
em TEMPO REAL. Obviamente, não é muito conveniente, no 
entanto, ter que esperar vinte anos se quisermos descobrir o 
que está acontecendo agora. Uma alternativa, e um método 
mais imediato, é investigar a mudança linguística no TEMPO 
APARENTE92 (CHAMBERS; TRUDGILL, 1980, p. 76, tradução 
nossa, destaques do autor).

91 No original: “By studying the differences between the linguistic behavior of successive age 
levels in our sample, we can make inferences about linguistic change” (LABOV, 2006, p. 200).

92 No original: “If we wish to study linguistic changes in progress, whether they be changes 
from above or below, then the most satisfactory method would obviously be to investigate 
a particular community and then return, say, twenty years later and carry out a further 
investigation. This we could call the study of linguistic change in REAL TIME. It is obviously 
not very convenient, however, to have to wait twenty years if we want to find out what is going 
on right now. An alternative, and a more immediate method is instead to investigate linguistic 
change in APPARENT TIME” (CHAMBERS; TRUDGILL, 1980, p. 76, destaques do autor).
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O tempo aparente parte da combinação dos resultados das 
variáveis sociais sexo, faixa etária, nível de escolaridade e localidade, 
por exemplo, na tentativa de traçar um perfil da mudança em progresso 
e um perfil da variação estável, assim como a noção de prestígio de uma 
variante linguística. Segundo Labov (1982), os indivíduos que estão 
nas classes mais altas e possuem maior nível de escolaridade tendem 
a apresentar uma maior frequência de uso das formas de prestígio, do 
que indivíduos da classe inferior. Esse quadro indica uma situação de 
variação estável, enquanto que os processos de mudança tendem a 
ser conduzidos por pessoas mais próximas à classe média baixa e/ou 
dos setores mais elevados da classe trabalhadora.

A variação estável apresentada pela faixa etária dos falantes 
se caracterizaria por uma linha curvilínea, na qual as faixas etárias 
intermediárias apresentariam a maior frequência de uso das formas 
de prestígio. Quanto à mudança em progresso, a distribuição seria 
dada por uma linha inclinada, com os mais jovens apresentando 
uma maior frequência de uso das formas inovadoras e os adultos 
ou mais velhos com menores frequências dessas formas inovadoras 
(cf. CHAMBERS; TRUDGILL, 1980). De qualquer forma, a tendência 
apresentada pelos resultados relacionados à faixa etária deve ser 
confirmada pelos resultados das outras variáveis sociais, como sexo, 
escolaridade, dentre outros.

A figura 1 ilustra os gráficos da variação estável e da mudança 
em progresso observada em tempo aparente através das faixas etárias.
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Figura 1 – Gráficos de variação estável e mudança 
em progresso a partir das faixas etárias. 

Fonte: elaboração própria.

Para tanto, os linguistas Battisti e Rosa (2012) chamam a atenção 
para a distribuição da variação nas faixas etárias dos informantes, pois, 
para eles, pode ser bastante visível que, com “taxas que cresçam 
ou decresçam de forma contínua entre os diferentes grupos etários, 
elas talvez não forneçam ao pesquisador dados suficientes para que 
ele decida se o fenômeno encontra-se na língua como mudança em 
progresso ou como gradação etária” (BATTISTI; ROSA, 2012, p. 5, 
destaques no original), a age-grading, como aponta Labov (2001). 
Ou seja, os autores destacam que, no tempo aparente, pode ocorrer 
“uma alteração regular no comportamento linguístico que se repete 
de geração em geração em certa idade e que em breve desaparece” 
(BATTISTI; ROSA, 2012, p. 5).

Com o intuito de suprir questões problemáticas, como as 
citadas por Battisti e Rosa (2012), encontradas no eixo do tempo 
aparente, o estudioso pode lançar mão do trabalho dito em tempo 
real. Para isso, são consideradas ocorrências de um determinado 
fenômeno coletadas em diferentes amostras que, por sua vez, 
representam diferentes momentos da comunidade estudada, ou seja, 
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trabalhamos com diferentes sincronias. Metodologicamente falando, 
sabemos que um estudo dessa natureza pode ocorrer, ainda, a partir 
de dois modos distintos.

Primeiro, pode-se realizar uma comparação entre resultados 
fornecidos em estudos atuais e pesquisas realizadas anteriormente 
(LEITE; CALLOU; MORAES, 2003; PAIVA; DUARTE, 2012; BATTISTI; 
ROSA, 2012). Para isso, o pesquisador se vale da literatura pertinente 
construída por outros investigadores acerca do fenômeno de seu 
interesse. A partir disso, o pesquisador compara os resultados 
encontrados em estudos anteriores com os resultados fornecidos 
por sua atual pesquisa. Dentre os pontos problemáticos que se pode 
encontrar, ao optar por essa primeira possibilidade de estudo em tempo 
real, destacamos que “são reduzidas as chances de que estudiosos, 
anos atrás, tivessem se interessado pelas mesmas questões hoje 
relevantes ou que tivessem lidado com os dados da mesma maneira 
(escolha de variáveis e fatores, por exemplo)” (BATTISTI; ROSA, 2012, 
p. 5, destaques dos autores).   

Em segundo lugar, o estudo em tempo real possibilita a análise 
de um dado fenômeno após um considerável distanciamento de 
tempo. Sobre esse ponto, acredita-se que “geralmente, o espaço 
de uma geração é suficiente para fornecer indícios acerca da 
estabilidade ou mudança no comportamento linguístico do indivíduo 
e da comunidade” (PAIVA; DUARTE, 2012, p. 189). Com base nestes 
postulados, o investigador pode obter e comparar dados de amostras 
distintas de uma mesma comunidade ou amostras obtidas com os 
mesmos informantes. Independentemente de serem as amostras em 
comparação pertencentes à mesma comunidade ou aos mesmos 
indivíduos, Paiva e Duarte (2012) acreditam que temos aqui “uma 
técnica mais controlada de acompanhar a direcionalidade dos 
fenômenos variáveis” (PAIVA; DUARTE, 2012, p. 186). 



235

s u m á r i o

Importante ressaltar que, ao compararmos amostras distintas 
coletadas com base no comportamento linguístico dos mesmos 
informantes, realizamos um estudo dito de painel. Por outro lado, 
ao lidarmos com amostras distintas e representativas da mesma 
comunidade de fala, ou seja, com outros informantes, realizamos 
um estudo de tendência. Apesar de ser tido como confiável para a 
observação da variação e mudança linguística, o estudo em painel 
encontra obstáculos, tanto de natureza metodológica como teórica. 

Dentre os problemas de natureza metodológica, frisamos que 
nem sempre é possível, para o pesquisador, estabelecer contato 
com os mesmos informantes após um lapso temporal. Já, dentre 
os problemas teóricos que encontramos em um estudo de painel, 
destacamos, conforme Leite, Callou e Moraes (2003), que “esse 
estudo, per se, não distingue gradação etária de mudança comunitária 
ou estabilidade de mudança geracional” (LEITE; CALLOU; MORAES, 
2003, p. 3, destaques no original). 

Em sentido oposto, o estudo de tendência nos possibilita detectar 
o comportamento da comunidade. Na verdade, “essa técnica, que 
nada nos diz sobre o comportamento linguístico do indivíduo, permite 
verificar em que medida mudanças na configuração social de um grupo 
podem se refletir na propagação, estabilização ou recuo de processos 
de mudança” (PAIVA; DUARTE, 2012, p. 188, destaques nossos). 
Embora nos pareça óbvio, devemos explicitar que, ao construirmos 
amostras aleatórias da mesma comunidade de fala e em momentos 
distintos, para um estudo de tendência, é necessário que os mesmos 
parâmetros de seleção e estratificação social dos informantes sejam 
adotados em ambas as amostras (PAIVA; DUARTE, 2012).

Com essas considerações, vemos que o estudo em tempo 
real, tanto do tipo painel quanto de tendência, proporciona um olhar 
mais apurado para os cursos tomados por processos variáveis em 
uma dada comunidade de fala. Contudo, vale pontuar que nenhum 
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dos dois eixos (painel e tendência), nem mesmo a conjugação entre 
eles, é completamente satisfatório para a complexa observação da 
variação e mudança linguística (LABOV, 1994). Segundo Paiva e Duarte 
(2012), “o estudo ‘painel’ focaliza a comunidade/descontinuidade no 
comportamento do indivíduo sem reflexos no sistema” (PAIVA; DUARTE, 
2012, p. 189, aspas no original), enquanto que “o estudo ‘tendência’, 
por sua vez, focaliza a continuidade/descontinuidade na própria língua 
que pode, em graus diferentes, se refletir no comportamento do 
indivíduo” (PAIVA; DUARTE, 2012, p. 189, aspas no original).

De todo modo, os estudos em tempo real por tendência, ainda 
que não totalmente satisfatórios, vêm sendo amplamente recebidos 
pelos sociolinguistas de modo bastante positivo. Afinal, em uma 
pesquisa sociolinguística, o alvo não é o indivíduo propriamente dito, 
mas sim a comunidade de fala, ainda que apenas seja possível ter 
acesso a essa por meio de seus indivíduos (WEINREICH; LABOV; 
HERZOG, 2006, LABOV, 2008).

No tocante à variável sexo, as mulheres tendem a ser mais 
sensíveis ao uso das formas de prestígio em situações de variação 
estável, o que pode ser medido em momentos de fala mais formais. 
Por outro lado, em mudanças linguísticas em que se torna obsoleto o 
uso de uma forma padrão, há uma tendência de os homens liderarem 
o processo de mudança para a forma inovadora, enquanto que as 
mulheres conduzem as mudanças em direção às formas de prestígio, 
ratificando as palavras de Chambers e Trudgill (1980), quando nos 
dizem que “o comportamento linguístico das mulheres que reflete 
uma mudança em seus valores e atitudes e que podemos esperar ver 
repetido em muitas outras comunidades linguísticas”93 (CHAMBERS; 
TRUDGILL, 1980, p. 86), enquanto que “os homens, por outro lado, 

93 No original: “[…] the linguistic behavior of women which reflects a change in their values and 
attitudes and which we may expect to see repeated in many other linguistic communities.” 
(CHAMBERS; TRUDGILL, 1980, p. 86).
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parecem, em algum nível de consciência, estar mais favoravelmente 
dispostos do que as mulheres a formas de discurso de baixo status”94 
(CHAMBERS; TRUDGILL, 1980, p. 85).

Prontamente, Labov (1982) afirma, de forma genérica, que, 
“na maioria das mudanças linguísticas, as mulheres estão à frente 
dos homens na proporção de uma geração”95 (LABOV, 1982, p. 78), 
pois “até recentemente não houve casos relatados onde os homens 
pareciam favorecer a forma de prestígio mais do que as mulheres”96 
(LABOV, 2001, p. 269-270).

No entanto, em determinadas culturas, como em Teerã, no 
Irã, as mulheres usavam as formas coloquiais locais mais do que os 
homens em todas as classes sociais, como verificou Modaressi, em 
1978; e Jain, em 1975, na Índia, como reconhece Labov (2001). Vemos, 
portanto, nesses estudos, que, em sociedades orientais, os homens 
podem ser mais conservadores que as mulheres, as quais, por sua 
vez, podem usar as variáveis estigmatizadas com maior frequência.

Para além das questões sobre estado de coisas, sobre os 
cinco problemas da mudança linguística, dos princípios gerais para 
a mudança linguística e das análises em tempo aparente e tempo real 
que trouxemos até aqui, Labov (2008) define categorias de significado 
social para cada uma das formas em variação, baseadas no nível 
de consciência que o falante tem sobre determinada variante. Essas 
categorias são os indicadores, os marcadores e os estereótipos. 
Vejamos, de modo mais detido, cada um deles:

94 No original: “Men, on the other hand, appear at some level of awareness to be more favorably 
disposed than women to low-status speech forms.” (CHAMBERS; TRUDGILL, 1980, p. 85).

95 No original: “For most linguistic changes, women are in advance of men, usually to the 
extent of a generation” (LABOV, 1982, p. 78).

96 No original: “[…] until recently there were no cases reported where men appeared to favor 
the prestige form more than women.” (LABOV, 2001, p. 269-270).
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• Os indicadores são traços linguísticos que mostram uma 
regularidade em todos os falantes de todos os grupos 
econômicos e de todas as faixas etárias, mas que são usados 
pelo indivíduo de formas e em contextos diferenciados. Um 
exemplo característico de um indicador no português seria a 
monotongação dos ditongos [aj], [ej] e [ow] em palavras como 
baixo (['baiSU] ~ ['baSU]), beijo (['bejZU] ~ ['beZU]) e touro (['towRU] 
~ ['toRU]) na pesquisa de Araújo (2000), ou seja, trata-se de uma 
variação que pouco se percebe, uma variação bastante sutil entre 
os indivíduos da comunidade de fala (COELHO et al., 2015);

• Os marcadores são as variáveis linguísticas que exibem uma 
distribuição social e uma diferenciação estilística entre os falantes 
e que estão ligados ao grau de atenção à fala, gerando tanto 
uma estratificação estilística como social. Podemos citar, como 
exemplo de marcadores no português do Brasil, o uso alternado 
dos pronomes tu e você, verificado em algumas regiões do 
Brasil, caracterizando uma variação estilística e social, como 
aponta o estudo de Guimarães (2014). Um marcador se trata 
de uma variação mais notória, cujo indivíduo tem consciência 
de usá-lo e o faz de acordo com a necessidade do momento da 
fala (COELHO et al., 2015);

• Os estereótipos são aqueles marcadores sociolinguísticos 
que estão no nível de consciência explícita do falante e são 
marcados socialmente. Um bom exemplo de um estereótipo 
no PB seria a pronúncia despalatalizada das consoantes /d/ 
e /t/ diante de /i/, forma típica de falantes nordestinos, como 
apresentado na pesquisa de Silva et al. (2012). Os estereótipos 
são bastante perceptíveis, inclusive por serem, muitas vezes, 
usados para fazer humor com a caracterização de personagens, 
como o caipira, o nordestino, o carioca etc., sendo que, mesmo 
podendo não serem estigmatizados em sua comunidade de 
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origem, podem causar estigma fora da comunidade original 
(COELHO et al., 2015).

A partir de estudos com o marcador sociolinguístico 
estável do inglês (-ing), Labov (2008) concluiu que a regularidade 
dos estudos sociolinguísticos revela que há várias correlações 
lineares entre fatores internos e externos na estrutura da mudança 
linguística. Para Labov (2008), “sem uma linha básica de marcadores 
sociolinguísticos estáveis, não há como investigar questões mais 
abstratas [...] que pressupõem, todas, que tenham estabelecido a 
orientação sociolinguística básica da comunidade com marcadores 
sociolinguísticos estáveis” (LABOV, 2008, p. 281).

Com base na Teoria da Variação e Mudança Linguística, o 
ponto de partida da análise da variação de fenômenos linguísticos 
é a comunidade de fala. Labov (2008) nos diz que a comunidade 
linguística, ou comunidade de fala, nada mais é do que um conjunto 
de pessoas que interagem verbalmente e que compartilham um 
conjunto de normas a respeito dos usos linguísticos. Assim, a 
comunidade de fala:

[...] não é definida por nenhuma concordância marcada pelo 
uso de elementos linguísticos, mas sim pela participação 
num conjunto de normas compartilhadas; estas normas 
podem ser observadas em tipos de comportamento avaliativo 
explícito e pela uniformidade de padrões abstratos de 
variação que são invariantes no tocante a níveis particulares 
de uso (LABOV, 2008, p. 150).

Guy (2000) define comunidade de fala, explicando 
semelhanças e diferenças de uso da língua. Para o autor, as próprias 
características de uma comunidade de fala revelam quem são seus 
membros “em função do uso de traços específicos da comunidade: 
usá-los mostra que você é um membro, e não os usar mostra que 
você é um intruso” (GUY, 2000, p. 18). 
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Ainda conforme Guy (2000), a comunidade de fala compartilha 
das características linguísticas como pronúncia e construções 
gramaticais com elevada frequência. Na comunidade, as atitudes 
em relação ao uso da língua, a variação estilística, as avaliações 
expressas sobre variáveis linguísticas, assim como as variantes usadas 
corriqueiramente, são também compartilhadas entre os membros 
da comunidade, pois “as pessoas normalmente falam com mais 
frequência com outras que estão dentro do grupo do que com aquelas 
que estão fora dele” (GUY, 2000, p. 18).

Podemos visualizar até aqui, uma sequência de fundamentos 
teóricos sobre os aspectos que envolvem a variação e/ou mudança 
linguística. Vimos da percepção de uma variação na fala até uma 
mudança na língua, tudo que envolve essa variação ou mudança, 
sendo interno ou externo a esses processos, inclusive as repercussões 
que esses processos geram no convívio social do falante.

Passemos, então, a ver como obter os dados necessários 
para que seja analisada a variação linguística, tomando por base os 
procedimentos teórico-metodológicos labovianos.

O pesquisador sociolinguista de vertente laboviana necessita, 
após a escolha da comunidade de fala, da obtenção dos dados de fala 
da comunidade escolhida para estudo, o que se torna um dos maiores 
desafios da pesquisa sociolinguística (TAGLIAMONTE, 2006). 

Nas pesquisas sobre a linguagem, encontramos muitos 
obstáculos a serem superados, pois, “a linguagem [...] pouco se 
presta à experimentação, já que só se manifesta na espécie humana, 
que é dificilmente manipulável para fins de pesquisa” (SILVA, 2004, p. 
117). Resta, então, para os linguistas, trabalhar com a observação e 
coleta de dados de fala.
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Uma forma de obter dados sociolinguísticos é a utilização de 
bancos de dados de fala já montados, já que a constituição de um 
novo corpus linguístico não é uma atividade fácil, necessitando de 
financiamento, pessoas treinadas e tempo para desenvolver tudo o 
que foi previamente planejado (FREITAG; MARTINS; TAVARES, 2012). 
Embora a formação de bancos de dados seja um projeto grande 
e difícil, diversos corpora em nosso país vêm contribuindo para a 
descrição do português brasileiro e o mapeamento das variedades 
linguísticas de nossa fala.

Freitag, Martins e Tavares (2012) nos falam da importância 
de bancos de dados para os estudos sociolinguísticos e para o 
mapeamento do português brasileiro, mas lembram, contudo, que 
“só a padronização dos procedimentos metodológicos permitirá 
a realização de estudos contrastivos entre as variedades, para, 
então, possibilitar uma descrição mais acurada do português 
brasileiro” (FREITAG; MARTINS; TAVARES, 2012, p. 918). Para 
tanto, as variáveis demográficas mais conhecidas, como o sexo, a 
faixa etária e a escolarização, dentre outras, devem continuar sendo 
controladas. As coletas devem aprimorar, continuamente, o controle 
das características pessoais e sociais do indivíduo, como questões 
de práticas sociais, de afinidade com a comunidade geográfica, 
entre outras, com o objetivo de permitir a construção de um perfil 
social que considere indicadores sociodemográficos mais amplos e 
abstratos (FREITAG; MARTINS; TAVARES, 2012).

Como exemplos de grandes bancos de dados já constituídos 
no Brasil, podemos citar o Norma Linguística Urbana Culta do Brasil – 
NURC, o Programa de Estudos sobre o Uso da Língua – PEUL, o Projeto 
Descrição da Norma Oral Popular de Fortaleza – NORPOFOR e o Projeto 
Descrição do Português Oral Culto de Fortaleza-CE – PORCUFORT 
Fase I e Fase II. Os dois últimos sediados em Fortaleza-CE. 
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O NURC apresenta um banco de dados que serve a inúmeros 
projetos sociolinguísticos no Brasil (FREITAG, 2019) e é representativo 
do falar de pessoas com nível superior completo das décadas de 
1970 e 1990. Foi idealizado em um simpósio nos Estados Unidos em 
1964, e levado à frente pelo Prof. Nelson Rossi da Universidade da 
Bahia e uma equipe de coordenadores97 (SILVA, 1996) por cidade 
contemplada pelo projeto: nas capitais de Recife-PE, Salvador-BA, 
Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP e Porto Alegre-RS98 que, à época do 
projeto, “tinham mais de um milhão de habitantes e, pelo menos, cem 
anos de fundação” (SILVA, 2009, p. 169). O NURC é composto por 
1.870 inquéritos (SILVA, 1996; OLIVEIRA JÚNIOR, 2019) em três tipos 
de entrevista: Diálogo entre Informante e Documentador (DID), Diálogo 
entre Dois Informantes (D2) e Elocução Formal (EF). 

O segundo por nós citado, o PEUL, foi iniciado no ano de 1979, 
intitulado inicialmente como projeto Censo da Variação Linguística do 
Rio de Janeiro – Projeto Censo, coordenado pelo Prof. Dr. Anthony 
Naro, com o objetivo dos demais bancos de dados de fala brasileiros, 
que é o de descrever a sistematicidade da variação linguística, 
compreender as mudanças na língua e identificar a relação entre as 
estruturas linguísticas e sociais nos processos de mudança99. Ambos, 
NURC e PEUL, constituíram novas amostras de fala com o objetivo de 
estudar a mudança em tempo real. Dessa forma, o primeiro apresenta 
amostras das décadas de 1970 e 1990; e o segundo, amostras de 
1980 e 1990. Os dois projetos vêm sendo base para vários outros 
bancos de dados sociolinguísticos, assim como apoio para diversas 
pesquisas de descrição do português brasileiro.

97 Em Recife-PE, o Prof. José Brasileiro Villanova; em Salvador-BA, o Prof. Nelson Rossi; no Rio 
de Janeiro-RJ, o Prof. Celso Cunha; em São Paulo-SP os Profs. Isaac Nicolau Salum e Ataliba 
Teixeira de Castilho e em Porto Alegre-RS, o Prof. Albino de Bem Veiga (SILVA, 1996).

98 Para mais informações sobre o NURC, ver Preti (1999) e Bagno (2003), ou ainda o site: 
http://www.letras.ufrj.br/nurc-rj/

99 Para maiores detalhes sobre o PEUL, ver o site do projeto: http://www.letras.ufrj.br/peul/index.html

http://www.letras.ufrj.br/peul/index.html
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O corpus do PORCUFORT Fase I foi constituído na década de 
1990, coordenado pelo Prof. Dr. José Lemos Monteiro. É o primeiro 
banco de dados sobre a norma culta oral de Fortaleza-CE e se 
encontra totalmente transcrito e digitalizado. É constituído por 72 
informantes e estratificado por sexo, faixa etária e tipo de registro, 
baseados na estratificação do NURC (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 
2018a). Já a sua Fase II se trata de uma amostra em tempo real, 
iniciada em 2018, idealizada pela Prof.a Dr.a Aluiza Alves de Araújo, 
ainda em fase de andamento, com ajuda de bolsistas e voluntários 
da graduação em Letras da UECE. Sua proposta é de constituir uma 
amostra de 108 informantes, em estilo tendência, e, como na Fase I, 
com a mesma estratificação e critérios de seleção dos informantes e 
de coleta de dados.

Já o NORPOFOR também foi coordenado pela Prof.a Dr.a Aluiza 
Alves de Araújo, e diferentemente do PORCUFORT, é um banco de 
dados de fala popular, ou seja, de pessoas sem formação superior. 
Os informantes do NORPOFOR possuíam de nenhuma escolarização 
ao segundo grau, atual ensino médio. Totalmente transcrito e 
digitalizado, é constituído de 196 informantes, também estratificados 
em conformidade com as variáveis sexo, faixa etária e tipo de registro 
(ARAÚJO, 2011; ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018b). 

Esses corpora, assim como muitos outros no Brasil, são 
responsáveis por inúmeros estudos de descrição linguística no país. Em 
Freitag (2014) e Oliveira Júnior (2019), o leitor pode encontrar muitas 
outras informações sobre bancos de dados brasileiros e sua constituição.

De acordo com tudo o que vimos até aqui, e seguindo os 
preceitos labovianos, sabemos que não é possível entender a língua 
independentemente da ação externa a ela, ou seja, da ação da sociedade, 
pois “as pressões sociais estão operando continuamente sobre a língua, 
não de algum ponto remoto no passado, mas como uma força social 
imanente agindo no presente vivo” (LABOV, 2008, p. 21). 
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Na sociolinguística variacionista, vários estudiosos definem o 
que se chama de ondas da sociolinguística. Essas ondas seriam nada 
mais que três tendências para analisar a variação e mudança linguística. 
Segundo Eckert (2005, 2012), as pesquisas sociolinguísticas podem ser 
divididas em três ondas de estudo, que não se sobrepõem ou decorrem 
umas das outras, mas constituem tendências distintas e válidas de 
tratar a variação linguística desde a origem da sociolinguística.

A primeira onda está diretamente ligada aos estudos labovianos 
e foi fundamental para a ampliação e divulgação dos estudos 
variacionistas. Essas pesquisas foram, e ainda são, responsáveis por 
um grande retrato das variáveis linguísticas usadas pelas diversas 
comunidades de fala definidas geograficamente em todo o mundo. 
A primeira onda é a tendência que ainda obtém a maior adesão da 
comunidade científica da sociolinguística ao redor do mundo, inclusive 
dos sociolinguistas brasileiros. Essa perspectiva teve como origem o 
estudo de Labov em 1966, The Social Stratification of English in New 
York City (LABOV, 2006), sobre o inglês falado na cidade de Nova York. 

Freitag (2016), ao falar sobre a sociolinguística no Brasil, refere-
se inicialmente a duas obras de Labov: The Social Stratification of 
English in New York City (LABOV, 2006) e Language in the Inner City 
(LABOV, 1972), que servem como princípios norteadores da área. 
Dessa forma, as duas obras trazem a correlação entre estratificação 
social e a língua, destacando a coleta rápida, anônima e de “oitiva 
impressionística” (FREITAG, 2016, p. 447) e o ganho pedagógico com 
contribuições metodológicas, com a inserção dos pesquisadores na 
comunidade pesquisada.

Freitag (2006) diz que a maior contribuição de The Social 
Stratification of English in New York City foi com relação às questões 
metodológicas da sociolinguística.



245

s u m á r i o

Além das bases fundantes para a abordagem da variação 
sociolinguística (em duas perspectivas: a) tomar várias amostras 
da população e determinar o valor social da variável para cada 
grupo, o tipo de fala que é esperada para determinado grupo; ou 
b) determinar o padrão de distribuição da variável e identificar as 
características sociais de quem fala daquele jeito, de que grupo 
esperamos este tipo de modo de falar), a maior lição que fica 
desse estudo, além da diversidade e do rigor metodológico, é 
“conheça seus próprios dados”; em toda sua carreira, William 
Labov realizou pessoalmente 1000 entrevistas sociolinguísticas 
(LABOV, 2016). A intuição de analista é intimamente ligada à 
sensibilidade de pesquisador de campo (FREITAG, 2016, p. 
448, destaques da autora).

E, em relação ao estudo Language in the Inner City, a autora 
continua apresentando a contribuição laboviana à Teoria da Variação 
e Mudança Linguística, com destaque ao que a autora chama de 
“ativismo sociolinguístico”.

[...] pode-se dizer que a maior contribuição de “Language in 
the Inner City” é o chamamento ao ativismo sociolinguístico. 
Não estou me referindo ao movimento contra o preconceito 
linguístico – uma visão romântica e inocente de que as pessoas 
deixarão de ser preconceituosas, ou, na versão mais maléfica, 
simplesmente dizer que não está errado falar de um jeito ou de 
outro, sem apresentar, contudo, a oportunidade de perceber 
uma escala de valores, os mercados linguísticos nos termos 
de Bourdieu (1977); refiro-me, sim, a uma postura ativa dos 
pesquisadores da Sociolinguística em mobilizar os resultados 
de seus estudos para revertê-los em tecnologia social: 
materiais didáticos e de difusão no suporte, reconhecimento 
e valorização das variedades (FREITAG, 2016, p. 451, aspas e 
destaques da autora).

Acreditamos que os dois estudos supracitados foram, sim, 
importantes para a Teoria da Variação e Mudança Linguística e são 
apresentados, com mais detalhes que em Padrões Sociolinguísticos 
(LABOV, 2008), embora esta obra apresente, em alguns pontos, as 
pesquisas quase que na íntegra, Labov aborda os estudos de forma 
mais resumida e mais sistematizada.



246

s u m á r i o

Em resumo, a primeira onda trata, portanto, do desenvolvimento 
do grande quadro de variáveis linguísticas em uma determinada 
língua. Para isso, grandes bancos de dados de fala foram iniciados 
com o objetivo de mapear geograficamente a variação linguística. 
Dessa forma, diversos estudos foram e ainda são realizados com o 
objetivo de mapear a variação linguística a partir dos seguintes pontos: 
qual a hierarquia socioeconômica da comunidade de fala? Quais as 
variáveis que estratificam as categorias sociais através de prestígio e 
estigma? Como o grau de atenção prestada à fala está ligado ao fator 
de prestígio e estigma social?

De cunho etnográfico, a segunda onda procura montar um 
retrato local das variáveis linguísticas, situando essas variáveis em 
comunidades de fala menores, assumindo valor social referente à 
dinâmica local dessa comunidade. Segundo Eckert (2005), os estudos 
etnográficos trouxeram, para a sociolinguística, um novo olhar sobre 
a forma em que o significado social é incutido na fala dos indivíduos. 
Podemos dizer que uma boa referência para esse tipo de abordagem 
é a pesquisa que Labov desenvolveu em Martha’s Vineyard, em 1963. 

No Brasil, essa tendência tem se mostrado iniciante com 
poucos pesquisadores à frente dos estudos etnográficos, em 
virtude, acreditamos, das grandes dimensões geográficas e 
socioeconômicas de nosso país e pela falta de incentivo à pesquisa. 
Uma das grandes dificuldades encontradas na segunda onda é que 
essa tendência de pesquisa necessita de um forte engajamento na 
rede social a ser pesquisada.

Dessa forma, a segunda onda é caracterizada por estudos 
etnográficos de comunidades definidas geograficamente. As variáveis 
estudadas são os indicadores de categorias estabelecidas localmente, 
e o estilo de fala está diretamente ligado ao sentimento de pertença 
à comunidade. Em síntese, nas palavras de Freitag et al. (2012), “os 
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estudos de primeira e segunda ondas têm como foco a descrição da 
estrutura – um retrato estático” (FREITAG et al. 2012, p. 922).

Ainda segundo Freitag et al. (2012), 

os estudos de terceira onda incorporam a dinamicidade da 
estrutura, ou seja, como a estrutura se molda no cotidiano, 
com os condicionamentos sociais impostos e as relações de 
poder estabelecidas atuando sobre ela (FREITAG et al., 2012, 
p. 922, grifos nossos).

Dessa forma, na terceira onda, o foco da análise da variação 
linguística se volta para as comunidades específicas socialmente, ou seja, 
para os padrões de variação de indivíduos inseridos em comunidades 
de prática. Sobre comunidade de prática, compreendemos “um conjunto 
de pessoas agregadas em razão do engajamento mútuo em um 
empreendimento comum” (ECKERT; MCCONNELL-GINET, 2010, p. 102). 

Nessa tendência, autores como Eckert (2003, 2005, 2012) nos 
sugere que olhemos para o papel do social na constituição do estilo do 
falante, dessa forma, a autora lança mão do conceito de comunidades 
de práticas como o “lócus primordial de construção estilística” (ECKERT, 
2003, p. 44). De igual modo, Veloso (2014) nos diz que a proposta, 
“inovadora”, “é analisar a variação na prática estilística. É observar, 
na prática linguística cotidiana, que variáveis assumem significados 
específicos, de acordo com o posicionamento de quem as usa nas 
diversas interações sociais nas quais se envolve” (VELOSO, 2014, p. 5).

Nos estudos da terceira onda, as variáveis linguísticas assumem 
significados na prática estilística, dessa maneira, os indivíduos 
relacionam a fala do indivíduo a outras características que determinam 
o estilo da comunidade, como postura, vestimenta, por exemplo, 
buscando significado social na prática linguística. Em resumo, a 
terceira onda parte da perspectiva estilística da pesquisa variacionista, 
a partir de estudos etnográficos em comunidades de prática. Nessa 
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tendência, as variáveis linguísticas determinam posições sociais na 
comunidade, assim como o estilo de seus indivíduos.

Como dissemos desde o início deste texto, “a Sociolinguística 
de orientação variacionista é uma das áreas de pesquisa mais 
abrangentes e produtivas no Brasil” (FREITAG, 2016, p. 445). Ao 
afirmar isso, Freitag (2016) explica que, mesmo não havendo uma 
medida ou mesmo como fazer comparações, a autora defende que 
“há evidências” (FREITAG, 2016, p. 445) dessa afirmação, pois o GT 
de Sociolinguística da Anpoll é um dos GTs pioneiros, criados em 1985, 
mantendo, até então, expressividade e muitos participantes.

Para atestar isso, Salomão (2011), realizando um levantamento 
sobre grupos de pesquisa no CNPq, verificou que havia, no ano 
da publicação de seu texto, 48 grupos ligados à sociolinguística 
variacionista100. Dentre estes, estão os cearenses Núcleo de Estudos 
Linguísticos do Cariri – NELC e o Grupo Pesquisas Sociolinguísticas – 
SOCIOLIN – CE.

Segundo a autora, o NELC se “preocupa em descrever o 
perfil linguístico do falante caririense e em estudar, sincrônica e 
diacronicamente, fenômenos relacionados ao português, como 
a relação fala/escrita, oralidade/letramento, variação e mudança 
linguística” (SALOMÃO, 2011, p. 197), formado em 2004, sob a 
liderança da Profa. Ma. Sandra Espínola dos Anjos Almeida e do Prof. 
Dr. Thiago Gil Lessa Alves, na Universidade Regional do Cariri – URCA.

Já o SOCIOLIN–CE, iniciado em 2009, é liderado pela Prof.a 
Dr.a Márluce Coan, na Universidade Federal do Ceará – UFC, com 
a colaboração da Prof.a Dr.a Hebe Macedo de Carvalho e do Prof. 

100 Realizando a mesma pesquisa que a autora, no site do Diretório dos Grupos de Pesquisa 
do Brasil – CNPq, na data de escrita deste capítulo (15/08/2019), já havia 75 grupos. 
Maiores detalhes em: http://lattes.cnpq.br/web/dgp

http://lattes.cnpq.br/web/dgp
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Dr. Valdecy de Oliveira Pontes. Segundo nos apresenta Salomão 
(2011), o Grupo 

visa ao desenvolvimento de pesquisas sobre: a) variação 
linguística e mudança linguística [...]; b) ensino de língua materna 
e estrangeira, na perspectiva da Sociolinguística Aplicada; e c) 
descrição e análise linguísticas [...] pelo viés Sociofuncionalista 
(SALOMÃO, 2011, p. 199-200). 

Podemos ver, então, que, nos âmbitos nacional e estadual, a 
sociolinguística variacionista vem se desenvolvendo amplamente.

Como já vimos, a sociolinguística possui um grande arcabouço 
teórico-metodológico que segue desde os princípios de variação e 
mudança das línguas até uma rigorosa metodologia de seleção de 
informantes e de coleta de dados.

Dessa maneira, além da teoria linguística e de uma rigorosa 
metodologia baseada em corpus, a sociolinguística quantitativa se 
vale de um procedimento específico de análise de dados através 
da estatística, o que não conclui o trabalho do sociolinguista, pois, 
“[...] os resultados numéricos obtidos pelo programa [estatístico] só 
têm valor estatístico. O seu valor linguístico é atribuído e interpretado 
pelo linguista” (SCHERRE; NARO, 2004, p. 162). Ou seja, os dados 
estatísticos permitem ao pesquisador fazer inferências baseadas em 
dados percentuais e probabilísticos. Essas ferramentas possibilitam 
análises para o estudo da variação linguística, dando ao pesquisador 
a viabilidade de enxergar a sistematicidade, o encaixamento 
linguístico e social, assim como uma possível relação com mudanças 
linguísticas (GUY; ZILLES, 2007). A metodologia estatística na 
sociolinguística variacionista mostra-se fundamental para análise da 
variação linguística, pois,

O uso de métodos estatísticos, contudo, tem permitido 
demonstrar o quão central a variação pode ser para o 
entendimento de questões como identidade, solidariedade ao 
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grupo local, comunidade de fala, prestígio e estigma, entre 
tantas outras (GUY; ZILLES, 2007, p. 173).

Para as análises estatísticas, os sociolinguistas podem dispor de 
alguns programas estatísticos, dentre os quais, podemos destacar os 
dois mais utilizados. O mais socializado deles é o Goldvarb X (SANKOF; 
TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), gratuito, programa computacional 
derivado do pacote de programas VARBRUL, que possibilita a 
ordenação das variáveis relevantes de acordo com o peso relativo101, 
aquelas que contribuem para a ocorrência de cada uma das variantes 
linguísticas (LABOV, 2008). 

Além do Goldvarb X, dispomos ainda do programa R ou RBrul 
(LEVSHINA, 2015), também desenvolvido para a análise de dados 
linguísticos, gratuito, que proporciona a realização de várias análises 
estatísticas, flexibilizando o tratamento de dados linguísticos.

A análise estatística na sociolinguística variacionista é tratada 
como uma grande seção à parte, pois já tangencia a teoria laboviana, 
exigindo que o linguista detenha um mínimo de conhecimentos 
estatísticos para utilizar esses programas. Dessa forma, não podemos, 
aqui, deter-nos mais sobre esse ponto, em virtude de estarmos 
adentrando em outra área do conhecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos, neste texto, apresentar um breve histórico da 
sociolinguística, enquanto área do conhecimento linguístico, assim 
como seus pressupostos básicos de estudo. Para isso, lançamos mão 
de diversos trabalhos e pesquisas relacionados ao tema e que foram 

101 Uma medida probabilística.
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publicados por muitos estudiosos representativos da sociolinguística e 
suas diferentes áreas de concentração.

Apontamos as ramificações, ou disciplinas, que chamam, 
para si, o rótulo de sociolinguística, apresentando suas principais 
características, assim como seus pesquisadores mais atuantes, 
através da descrição sucinta do que faz cada área destacada. Após 
elencar essa gama de ramificações da sociolinguística, detemo-nos 
na sociolinguística laboviana, a teoria variacionista, seu histórico e 
desdobramentos teórico-metodológicos.

Apesar de encerrarmos aqui nossas palavras, deixamos claro 
ao leitor, que, aqui, está presente apenas um conciso panorama dos 
estudos linguísticos de cunho sociolinguista.
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Resumo:
A Dialetologia é o campo da linguística que estuda as variações regionais da 
língua, ou seja, como a língua se relaciona com a região à qual pertencem 
seus falantes. As chamadas variações geográficas ou diatópicas dependem 
da origem geográfica do falante: quer da zona rural, quer da urbana da 
mesma região, quer em regiões diferentes de um mesmo país, causando os 
chamados falares regionais, e não dialetos, já que essas variações geralmente 
ocorrem apenas no nível fonético-fonológico ou léxico, dificilmente ocorrendo 
no nível morfossintático. Um dos ramos da Dialetologia é a Geografia 
Linguística ou Geolinguística, que registra, em mapas, as variações regionais 
e sociais existentes na língua. Modernamente, o estudo da Dialetologia 
envolve, também, as variações socioculturais, que são objeto de estudo da 
Sociolinguística e da Etnolinguística.
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DEFININDO A DIALETOLOGIA

A Dialetologia é o campo da linguística que estuda as variações 
regionais da língua, ou seja, como a língua se relaciona com a região 
à qual pertencem seus falantes. Muitos são os autores que tratam da 
Dialetologia, seus princípios teóricos e seus métodos de trabalho.

Segundo Rector (1975), a Dialetologia “[...] tem como 
finalidade estudar os dialetos detectando formas específicas de 
uma zona linguística, sistematizando-as e interpretando os traços 
distintivos” (RECTOR, 1975, p. 36).

Mattoso (1969, p. 40) dá sua definição de dialetologia dizendo: 
“estudo do arrolamento, sistematização e interpretação dos traços 
linguísticos dos dialetos” (MATTOSO, 1969, p. 40).

Silvio Elia (1979) acrescenta um novo aspecto da Dialetologia, 
ou seja: “o estudo das variações normativas e regionais da mesma 
língua, particularmente em sua forma oral” (SILVIO ELIA, 1979). 

Ao definir Dialetologia, afirma Coseriu (1982): “a Dialetologia 
registra e estuda a variedade idiomática como tal (não a reduzindo 
à homogeneidade) e trata de tirar da variedade inferências acerca 
do modo como funciona, se constituem e se modificam as tradições 
idiomáticas” (COSERIU, 1982, p. 79,81).

As variações geográficas são chamadas de variações diatópicas 
e dependem, como vimos, da origem geográfica do falante: quer da 
zona rural, quer da urbana da mesma região, quer em regiões diferentes 
de um mesmo país, causando os chamados Dialetos. Essas variações 
podem ocorrer, além dos níveis fonético-fonológico e léxico, também 
no nível morfossintático. As variantes que ocorrem apenas nos níveis 
fonético-fonológico ou léxico são chamadas de falares regionais, não 
atingindo a estrutura morfossintática da língua.
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Assim, é necessário fazermos a diferenciação entre Língua, 
Dialeto e Falar, uma vez que os estudiosos estão sempre falando em 
dialeto ou falar, ao tratar das variações regionais.

LÍNGUA – DIALETO – FALAR

Língua

Para Haugen (1980): “uma língua é o meio de comunicação 
entre falantes de diferentes dialetos” (HAUGEN, 1980, p. 30/31).

O autor acrescenta que “[...] há uma diferença de tamanho, 
porque a língua é mais ampla do que o dialeto. O outro contraste 
entre língua e dialeto é uma questão de prestígio, a língua tendo mais 
prestígio do que o dialeto” (HAUGEN, 1980, p. 102).

Para Whitney (apud RECTOR, 1975); “[...] as línguas são dialetos 
e os dialetos são línguas” (WHITNEY apud RECTOR, 1975, p. 24).

Dialeto

Para definir Dialeto, podemos dizer que é uma variação 
regional de uma língua oficialmente constituída em uma nação. 
Podemos começar com uma definição simples e direta de Saussure 
(1969) sobre dialeto: “os idiomas que divergem entre si somente em 
pequeno grau são chamados dialetos” (SAUSSURE, 1969, p. 17). 
Para Robins (1981) dialetos são:
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1. formas de fala diferentes, mas mutuamente inteligíveis sem 
aprendizado especial (intercompreensão); 2. as formas de fala 
habituais numa área politicamente unificada (falar ou dialeto) 
e 3. formas de linguagem dos habitantes que possuem um 
sistema de escrita comum e uma série comum de escritores 
clássicos (ROBINS, 1981, p. 47).

Jean Segui (1993) define dialeto como:

[...] a experiência de diversidades no interior do que se 
considera como uma mesma língua, pois as denominações das 
coisas, sem serem idênticas, têm semelhanças evidentes; de 
modo geral, as diferenças observadas não são de tal modo que 
impeçam a compreensão (JEAN SEGUI, 1993).

Marouzeau (1943) diz que dialeto é:

Forma especial tomada por uma língua num dado domínio. 
Um dialeto se define por um conjunto de particularidades tais 
que seu agrupamento dá a impressão de um falar distinto 
dos falares vizinhos, a despeito do parentesco que os une 
(MAROUZEAU, 1943).

Meillet (1948) afirma:

No sentido em que os linguistas entendem a palavra, existe 
dialeto quando falares sensivelmente semelhantes num 
momento dado, evoluindo de maneira independente, realizam 
um conjunto de inovações comuns, e onde, por conseguinte, os 
indivíduos que falam uma mesma língua, apesar de utilizarem 
cada qual o seu próprio falar local, têm a consciência de formar 
um grupo linguístico particular (MEILLET, 1948).

Mattoso (1977) acrescenta outros aspectos a serem 
considerados nas definições de dialeto:

Do ponto de vista puramente linguístico, os dialetos são falares 
regionais que apresentam entre si coincidência de traços 
linguísticos fundamentais. Entretanto, ao conceito linguístico 
se acrescenta em regra um conceito extralinguístico de ordem 
psíquica, social ou política, isto é, a) a existência de um 
sentimento linguístico comum; b) a existência de uma língua 
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culta, superposta aos dialetos, que assim ficam limitados ao 
uso cotidiano, sem maior expressão cultural e literária; c) a 
subordinação política das respectivas regiões como partes de 
um estado político nacional (MATTOSO, 1977). 

Uma boa definição de dialeto nos dá Rector (1975):

Dialeto é, pois: a) do ponto de vista linguístico, uma variedade 
regional da mesma língua; b) do ponto de vista político (social, 
histórico) trata-se de línguas diversas, com origem comum, mas 
coexistindo (geograficamente) (RECTOR, 1975, p. 33).

Falar

O falar é uma variação linguística que ocorre entre falantes de 
uma mesma região de um país, de um estado ou ainda na linguagem 
urbana e rural de uma cidade. O falar, de modo geral, ocorre nos níveis 
fonético-fonológico e léxico de uma mesma língua ou dialeto. 

Lindley Cintra (apud RECTOR, 1975, p. 36) diz que: “dialeto vem 
a ser o desvio na estrutura (de caráter morfo-sintático), e o falar é o 
desvio superficial (fonético e de vocabulário)”.

Sabe-se que a Língua portuguesa possui diferentes dialetos, 
inclusive o português falado no Brasil, porém a língua portuguesa 
falada no Brasil não possui dialetos, mas falares, embora alguns 
autores, entre eles, Antenor Nascentes, falem em dialetos brasileiros. 
Segundo ele, a divisão dialetal brasileira é: 

Nortista (Amazonas, Pará, litoral dos estados desde o Maranhão 
até a Bahia)

Fluminense (Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sul de Minas, Distrito 
Federal (cidade do Rio de Janeiro hoje)

Sertanejo (Mato Grosso, Goiás, norte de Minas, sertão dos 
Estados litorâneos, desde o Maranhão à Bahia)

Sulista (São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Triângulo Mineiro) (NASCENTES, 1958, p. 24/25)
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Esta divisão das áreas dialetais do Brasil foi posteriormente 
modificada pelo próprio autor, que fez a seguinte divisão: Falares do 
Norte e Falares do Sul, com outras subdivisões.

Resumindo, uma língua pode ter diferentes dialetos, e cada 
dialeto pode ter diferentes falares.

Figura 1 – Língua, Dialeto e Falar. 

Fonte: elaboração da autora.

Os mais importantes dialetólogos brasileiros são: Visconde de 
Pedra Branca – Domingos Borges de Barros, Mário Marroquim, Nelson 
Rossi, Amadeu Amaral, Antenor Nascentes, Serafim da Silva Neto, 
e Cândido Jucá Filho inicialmente e, posteriormente, os professores 
Sílvio Elia, Celso Ferreira da Cunha, Nelson Rossi e Heinrich Bunse, 
entre tantos outros.

Modernamente o estudo da Dialetologia envolve, também, as 
variações socioculturais, que são objeto de estudo da Sociolinguística 
e da Etnolinguística, uma vez que o falante é de uma região, mas tem 
suas características sociais, como sexo, idade, escolaridade, etnia e 
possui, também, uma cultura, com usos, costumes e tradições, que 
influenciam sua linguagem.
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DIALETOLOGIA E SOCIOLINGUÍSTICA

A dialetologia é a ciência linguística que antecede a 
sociolinguística. Embora os estudos dos dialetos sociais tenham sido 
considerados desde os primórdios da dialetologia, a sociolinguística, 
como ciência, veio depois da dialetologia.

A esse respeito, diz Silva-Corvalán (1989):

A dialetologia é uma disciplina com larga tradição, com 
uma metodologia bem estabelecida e uma rica e valiosa 
literatura. É indiscutível que a dialetologia trouxe contribuição 
de importância à sociolinguística e à linguística geral (SILVA-
CORVALÁN, 1989, p. 8).

E completa:

Sociolinguística e dialetologia se têm considerado até certo 
ponto sinônimos uma vez que ambas as disciplinas estudam 
a língua falada, o uso linguístico e estabelecem as relações 
que existem entre certos traços linguísticos e certos grupos 
de indivíduos. Assim como a sociolinguística, a dialetologia 
reconheceu desde cedo a existência da heterogeneidade 
linguística (SILVA-CORVALÁN, 1989, p. 8).

“A sociolinguística é o estudo da linguagem em relação com o 
contexto social” (COSERIU, 1982).

Coseriu (1982) diz ainda: “sociolinguística é o estudo da 
variedade e variação da linguagem em relação com a estrutura social 
das comunidades falantes” (COSERIU, 1982).

Assim, a dialetologia e a sociolinguística são interdependentes 
e complementares, embora muitas vezes seus métodos possam ser 
diferentes, mas não incompatíveis. 
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Na realidade, o tipo de análise e resultados das pesquisas 
podem ter enfoques diferentes, com um mesmo corpus, e esse corpus 
levantado do mesmo modo. Digamos que são novos nomes para um 
mesmo estudo, o dos dialetos ou falares, sejam eles geográficos, 
sociais, históricos ou estilísticos.

Os estudos sociolinguísticos podem ser de três tipos:

[...] a) estudo da variedade linguística não considerada do 
domínio da dialetologia (e em parte também com respeito ao 
que já era considerado na dialetologia); b) estudo do ‘status’ 
de diferentes tradições linguísticas numa comunidade; c) 
estudo do grau de conhecimento e de emprego da língua 
comum por parte dos diferentes estratos socioculturais de 
uma comunidade (COSERIU, 1987).

DIALETOLOGIA E ETNOLINGUÍSTICA

“A etnolinguística é o estudo da linguagem em relação com a 
civilização e a cultura das comunidades” (COSERIU, 1987).

“... As palavras são formas de cultura que acompanham na sua 
difusão os conceitos e os objetos da civilização” (COSERIU, 198).

“[...] A etnolinguística estuda as relações da história de uma 
língua com a história de uma cultura, já que os costumes de um povo 
atuam sobre a língua e a língua é, em grande medida, aquilo pelo qual 
uma nação se constitui” (LEWANDOWSKI, 1995).  

“É o estudo da linguagem com referência ao seu contexto 
cultural” (CRYSTAL, 1988, p. 101).

Segundo ele:
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“O termo é usado de modo genérico para incluir em seu campo 
os aspectos antropológicos e etnográficos da linguagem” (CRYSTAL, 
1988, p. 102).

“Etnolinguística é o estudo dos saberes acerca das coisas” 
(COSERIU, 1987).

Para Hartmann e Stork (1976) a Etnolinguística é um:

Ramo da linguística antropológica que estuda a relação entre 
a língua falada pelo falante e suas atitudes em relação a ela, 
especialmente em termos dos níveis de fala que ele usa e o 
prestígio dado a esses usos (HARTMANN; STORK, 1976, p. 211). 

O objeto de estudo da etnolinguística é muito amplo, e seus 
métodos têm sido pouco científicos e fragmentados. Geralmente o que 
se tem visto nesses estudos é a relação entre a linguagem – o léxico 
em particular – e a cultura popular, e o estudo das chamadas línguas 
ou culturas exóticas, especialmente na taxonomia popular, nos tabus 
linguísticos ou interdições léxicas.

A relação entre linguagem e cultura se dá em três sentidos diferentes:

a. a linguagem é uma forma primária de cultura, do espírito criador 
do homem;

b. a linguagem reflete a cultura não linguística, é a atualidade da 
cultura, manifesta os saberes, as ideias, as crenças acerca 
da realidade conhecida, das realidades sociais e da própria 
linguagem enquanto parte da realidade;

c. a linguagem não é só competência linguística, mas é competência 
extralinguística, conhecimento do mundo, saberes, ideias e 
crenças acerca das coisas.

Nesse caso a língua é adquirida por um processo de transmissão 
cultural. Esta definição está ligada ao fato de que os grupos têm línguas 
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diferentes porque têm visões de mundo diferentes. A língua reflete a 
cultura. Cultura vista como “conhecimento socialmente adquirido”.

A distinção precisa entre dialetologia, sociolinguística e 
etnolinguística é muito difícil já que todas as três ciências se 
interpenetram, se influenciam e se interdependem.

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA

Além das variações linguísticas internas: fonéticas, fonológicas, 
léxicas, morfossintáticas e semânticas, existem variações, chamadas 
externas, por não dependerem da estrutura da linguagem, mas das 
estruturas geográficas, sociais, culturais e estilísticas.

A Linguística possui campos específicos de estudo dessas 
variações. A variação de espaço – regional é estudada pela Dialetologia. 
As variações de grupos sociais são estudadas pela Sociolinguística, e 
as variações relacionadas à cultura são estudadas pela Etnolinguística. 

Variação Geográfica ou Diatópica

São as que ocorrem em um plano horizontal da língua, 
concorrendo nas comunidades linguísticas, sendo responsáveis pelos 
chamados regionalismos, provenientes de dialetos ou falares locais. 
Segundo Preti (1982) esses regionalismos são nivelados entre si pela 
chamada linguagem comum, que seria o ponto de intersecção das 
variedades regionais.

Para ele as variedades geográficas estabelecem, normalmente, 
a oposição: Linguagem urbana x Linguagem rural.
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A Linguagem Urbana está sempre mais próxima da Linguagem 
comum, devido aos fatores socioculturais, como a escola, os meios de 
comunicação e a literatura.

A Linguagem Rural sofre menos a influência desses meios, 
permanecendo conservadora e isolada até que os meios socioculturais 
lá penetrem e a modifiquem.

As variações regionais geralmente ocorrem apenas no 
nível fonético-fonológico ou léxico, dificilmente ocorrendo no nível 
morfossintático.

As variações geográficas são estudadas mais profundamente 
pela dialetologia e pela geolinguística, através dos Atlas Linguísticos.

Variação Social ou Diastrática

As variações sociais ou diastráticas ocorrem no plano vertical, 
em uma comunidade específica, seja urbana ou rural e são estudadas 
pela Sociolinguística.

As variantes socioculturais podem estar relacionadas aos falantes 
ou ao contexto ou situação ou, ainda, aos dois ao mesmo tempo.

Variedades relacionadas aos falantes 

• Idade; 
• Sexo;
• Raça;
• Profissão;
• Grau de Escolaridade;
• Local em que reside na comunidade.
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Como já foi dito essas variações geralmente ocorrem com maior 
frequência no nível do léxico e no nível fonético, quase não ocorrendo 
no nível morfossintático.

Dos dialetos sociais, os que mais facilmente se identificam são 
o dialeto culto (padrão, de maior prestígio e mais formal) e o popular 
(subpadrão, de menor prestígio e mais informal).

Variação e Faixa Etária

As variações de grupos etários diferentes, também chamadas 
de diageracionais, marcam grupos de faixas etárias, como crianças, 
jovens, adultos e idosos.

O estudo das variantes etárias pode ser feito em tempo real ou 
em tempo aparente:

• Tempo Real – é o estudo da fala de um grupo em uma 
comunidade qualquer e depois o retorno a essa comunidade, 
vinte anos depois, para estudar esse mesmo grupo. Isto tem 
provado ser quase que impossível fazer. Esse estudo pode ser 
feito, de modo mais factível, com o uso de textos do passado 
comparados com textos do presente.

• Tempo Aparente – é o estudo de grupos etários em um mesmo 
momento – jovens e idosos, por exemplo, e a observação das 
características da fala de cada grupo, ou seja, qual o padrão ou 
comportamento linguístico deles naquele momento.

• O uso das variações em tempo real e tempo aparente é muito 
importantes para o estudo nas mudanças linguísticas. São 
importantes, também, neste estudo, as noções de variante 
inovadora, para o falar dos mais jovens; e variante conservadora, 
para o falar dos mais idosos.
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Variação e Sexo

A variação linguística da fala de homens e mulheres, também 
chamada de diassexual, tem sido motivo de estudos, especialmente 
nas sociedades onde a diferença de sexo é marcada por traços de 
autoritarismo e valorização dos homens em detrimento das mulheres.

Geralmente se diz que as mulheres são mais conservadoras na 
fala e que usam mais a forma padrão da linguagem. Por outro lado, os 
homens seriam mais inovadores e usariam uma linguagem mais rude, 
com gírias e palavrões.

Segundo Monteiro (2000), a variação de sexo está ligada aos 
papéis sociais que o homem e a mulher exercem. Diz ele:

Homem e mulher são socialmente diferentes no sentido 
de que a sociedade lhes confere papéis distintos e espera 
que utilizem padrões de comportamento também distintos. 
Assim sendo, a linguagem apenas reflete este fato social 
(MONTEIRO, 2000, p. 98).

A variável sexo está sempre associada às variáveis idade, classe 
social e a estilo de fala.

Variação e Raça

As variações linguísticas relacionadas com a raça são 
determinadas por aspectos etnográficos: negros, índios, estrangeiros, 
como, por exemplo, a linguagem de grupos de quilombolas, a 
linguagem de indígenas e estrangeiros que passam a falar a língua do 
país ou da região onde se estabelecem.
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Variação e Profissão

Esta variação está ligada à profissão dos falantes. Geralmente 
são variações de vocabulário de linguagens técnico-profissionais, 
como por exemplo, a linguagem dos médicos, dos engenheiros e a 
dos advogados.

Variação e Grau de Escolaridade

Esta variedade é ligada ao status social, cultural e educacional 
do falante. Está sempre ligada ao léxico de linguagem culta e 
linguagem popular.

Variação e Local de Residência

Variedades dos falantes de bairros e favelas em relação ao 
centro ou aos bairros mais nobres da comunidade.

Variação e Cultura ou Diafásica 

O outro tipo de variedade ligada a aspectos socioculturais 
do falante é a diafásica, estudada pela Etnolinguística. Segundo 
Preti (1982) é aquela que se relaciona com o contexto ou situação 
extralinguística. A esse tipo de variedade, ele dá o nome de nível ou 
registro, e depende do tempo, local e circunstâncias em que ocorre o 
ato de fala, como também as relações que unem o falante e o ouvinte 
no momento do diálogo, a intimidade entre os falantes, o tema que 
está sendo discutido e as condições físicas e psicológicas do falante.

Diz ele ainda:

As variações quanto ao uso da linguagem pelo mesmo 
falante, em função das variações de situação, podem ser de 
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duas espécies: nível de fala ou registro formal, empregado em 
situações de formalidade, com predominância da linguagem 
culta, comportamento mais tenso, mais refletido, incidência 
de vocabulário técnico; e nível de fala ou registro coloquial, 
em situações familiares, diálogos informais onde ocorre maior 
intimidade entre os falantes, com predominância de estruturas e 
vocabulário da linguagem popular, gíria e expressões obscenas 
ou de natureza afetiva (PRETI, 1982, p. 428-429).

O autor propõe, também, um registro comum que ficaria em 
uma posição intermediária entre o registro formal e o coloquial.

A esse tipo de variação de nível ou registro de fala, alguns 
autores chamam de variante ou variedade estilística (diafásica), tendo-
se, neste caso o estilo formal e o estilo informal ou coloquial.

O nível cultural dos falantes também é fator importante no 
estudo da variação linguística. A escolaridade é meio de valorização e 
prestígio dentro da sociedade. 

As formas padrão e não padrão da linguagem estão intimamente 
ligadas ao nível cultural dos falantes. Para o estudo da variável 
escolaridade, Votre (1991) diz que é necessário definir que aspecto se 
vai analisar, como, por exemplo:

• Forma de prestígio x forma neutra;
• Fenômeno estigmatizado x não estigmatizado;
• Fenômeno estudado na escola x não estudado na escola;
• Nível de discurso x nível da gramática;
• Língua oral x língua escrita;
• Ensino produtivo x descritivo ou normativo.

Todos esses aspectos podem ser estudados no item variação 
de nível cultural ou de escolaridade dos informantes. 

Pessoas de boa escolaridade não só usam melhor a forma 
padrão, como têm a capacidade de usar, do mesmo modo, os 
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mais diferentes registros e variações da língua, como a diatópica, a 
diastrática, a diageracional, e a diassexual, por exemplo.

Variação de Estilo

A variação de estilo, também chamada de diafásica ou diafática, 
está ligada às diferentes situações ou contextos linguísticos e 
extralinguísticos, que envolvem o ato de fala.

Os contextos linguísticos podem ser fonético-fonológico, léxico, 
morfossintático ou semântico.

Os contextos extralinguísticos são os sociais ou situacionais, 
formais ou informais, que marcam os níveis ou registros de fala, e que 
envolvem o emissor, com todas as suas características, o receptor, 
também com suas características, o assunto, o tipo de comunicação e 
as relações entre emissor e receptor.

Preti (1982, p. 32) apresenta um quadro resumo de suas ideias 
sobre os tipos de Dialetos.
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Figura 2 – Tipos de Dialetos.

Fonte: elaboração da autora.

Figura 3 – Resumo dos Níveis ou Registros de Fala.

Fonte: elaboração da autora.
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Outros Tipos de variação

• Diatópica Topostática: é a que depende se o informante tem 
domicílio fixo;

• Diatópico-cinética ou Topodinâmica: se o informante tem 
domicílio fixo e muda de domicílio – mobilidade espacial; 

• Dialingual: quando envolve mais de uma língua: Português x 
Alemão em regiões de colonização alemã, por exemplo;

• Diarreferencial: quando envolve Língua-objeto documentada no 
discurso versus Metalíngua ou a realidade linguística; 

• Diarreligiosa: quando envolve mais de uma religião: catolicismo 
versus protestantismo, por exemplo;

• Diazonal: quando envolve Meio rural versus Meio urbano.

GEOGRAFIA LINGUÍSTICA OU GEOLINGUÍSTICA

Conceituação 

Geografia linguística designa exclusivamente um método 
dialetológico e comparativo... e que pressupõe o registro 
em mapas especiais de um número relativamente elevado 
de formas linguísticas (fônicas, lexicais ou gramaticais) (...) 
(COSERIU, 1982).

A geografia linguística relaciona-se estreitamente com a geografia, 
considera a terra como o habitat do homem e todas as realizações 
humanas que tenham extensão no espaço, mas também as relações 
entre a vida social e cultural do homem e seu ambiente natural. 
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As relações entre o ambiente natural e a linguagem não são 
diretas, mas indiretas, entre o ambiente geográfico e a difusão espacial 
dos fatos linguísticos. Essas relações são condicionadas política, 
social e culturalmente: é mais uma geografia humana e política do que 
uma geografia física.

A geografia linguística pode ser vista como “geografia das 
línguas” (atuais, históricas ou pré-históricas).

Tecnicamente a geografia linguística é uma geografia ‘interna’ 
das línguas: não se ocupa das fronteiras entre ‘línguas’ 
(comunidades linguísticas), mas da extensão e distribuição 
espacial de fenômenos linguísticos particulares (fonemas, 
palavras, construções), dentro de uma ou mais línguas, e dos 
limites entre as áreas ocupadas por esses fenômenos, que só 
em casos especiais podem coincidir com os limites da língua ou 
das línguas estudadas (COSERIU, 1982).

Coseriu (1982) complementa: “(...) os atlas linguísticos são 
coleções cartográficas de material linguístico” (COSERIU, 1982).

Histórico dos Atlas Linguísticos

O conhecimento das variações regionais é tão antigo que está 
registrado no Velho Testamento. Quando os Gileaditas estavam em 
luta com os Eframitas, no Rio Jordão, alguns Eframitas foram infiltrados 
no campo do inimigo, e os líderes, ao desconfiar desses suspeitos, 
pediram que eles pronunciassem uma palavra que os Eframitas 
pronunciavam shibloleth e os invasores pronunciaram sibloleth e foram 
por isto descobertos e mortos.

Contudo, o estudo sistemático das variações regionais apenas 
começou na metade do século XIX.
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A geografia dialetal é também chamada de dialetologia, que é 
um conjunto de métodos para obter sistematicamente as evidências 
das diferenças dialetais.

Jules Gillierón, autor do Atlas Linguistique de la France, é 
considerado o fundador da Geografia Linguística. 

Quando Gillierón começou a ensinar na École Pratique des 
Hautes Études, já iniciara seus estudos dialetológicos, mas só a partir 
daí é que ele idealizou o Atlas Linguístico da França, que iniciou uma 
nova etapa dos estudos dialetais.

As razões para o trabalho de Gillierón foram:

a. a necessidade de registrar parte da riqueza e variedade dos 
falares locais em vias de desaparecimento, absorvidos pela 
língua comum;

b. a necessidade de colecionar materiais de todos os dialetos que 
pudessem ser utilizados em estudos comparativos;

c. necessidade de organizar um material homogêneo.

Gillierón utilizou um não linguista e não dialetólogo para as 
pesquisas de campo, a fim de que não houvesse qualquer interferência. 
Escolheu Edmond Edmont, comerciante que se interessava e tinha 
bom ouvido para os estudos linguísticos.

Gillierón elaborou um questionário com 1.400 questões, depois 
aumentado para 1.920 questões, a ser aplicado em 639 pontos de 
todo o país. Em cerca de 4 anos, Edmond pesquisou 720 informantes 
em cerca de 550 pontos, com mais de um milhão de respostas. 

A obra completa tem 36 fascículos, com 1920 mapas ordenados 
em 3 séries alfabéticas, de 1421, 326 e 173 mapas.
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A partir daí quase todos (ou todos) os países da Europa têm seu 
Atlas, seguindo mais ou menos os métodos de Gillierón (1902-1910).

Interesse e Importância dos Atlas

Alvar (1969) diz:

O grande interesse do atlas está na grande massa de materiais 
que oferece agrupados; mas, ainda, penso, que sobretudo nas 
múltiplas surpresas que oferece. A busca, sobre o terreno, dá 
generosamente frutos para todos os lados. A descoberta de 
novos motivos de investigação e o levantamento incessante 
de problemas são dados que depõem em seu favor. As 
descobertas feitas por um atlas são como brechas na muralha: 
através das fendas será possível penetrar no ignorado. E será 
necessário voltar sobre a brecha para ampliá-la e encontrar o 
fruto perseguido (ALVAR, 1969).

Os atlas têm valor linguístico sincrônico – fotografar os 
estágios da língua, em um determinado momento de sua história, 
espaço geográfico e contexto social, e um valor diacrônico – ao 
registrar estágios diferentes da língua, pelas formas em desuso em 
outras regiões.

Ao lado dos traços linguísticos e filológicos do ponto de vista 
fonético, morfológico e/ou lexicais dos falares, registram-se traços da 
cultura e particularidades étnicas daquela região e de seus falantes.

Diz Serafim da Silva Neto (1955) que os atlas nos oferecem:

a) instantâneo do panorama linguístico de um dado 
território;  b) a possibilidade de reconstituir, em base firme 
e com dados concretos, a história da língua; c) registrando 
formas periféricas, de regiões isoladas, menos expostas 
às comunicações com os grandes centros e que, por isso, 
não acompanharam a evolução neles operada, a carta nos 
oferece, apenas, um corte sincrônico, porém vários cortes 
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sincrônicos; d) a distribuição geográfica atual proporciona, 
em consequência, a reconstituição de áreas outrora vivas e 
hoje desaparecidas, submersas por outras camadas, devidas 
quer a empréstimos vindos de fora, quer a novas criações; e) 
oferece-nos, assim, um quadro sinóptico da história da língua, 
pois nos evidencia viagens de palavras, outros de inovação 
e expansão, cruzamentos, regressões e falsas regressões, 
colisões e atrações homonímicas, pressão constante da língua 
comum sobre os falares (SERAFIM DA SILVA NETO, 1955).

A geografia linguística justifica a história da língua, demonstra 
de que maneira ela se estabelece e qual a sua realidade. Mostra 
o jogo dialético entre inovação e conservação, entre criação 
individual e tradição, entre o ato individual e norma social, entre 
heterogeneidade e homogeneidade. 

Contribuições da Geografia Linguística 

A geografia linguística contribui para os seguintes fatos:

a. Demonstrar que cada mudança linguística parte de um indivíduo 
falante e se difunde por razões sociais e culturais;

b. Que não existem mudanças simultâneas em toda uma língua, 
devidas a obscuras razões fisiológicas ou biológicas;

c. Que as mudanças fonéticas se difundem com as palavras e 
que cada fenômeno tem sua área de difusão, segundo sua 
antiguidade e sua aceitação no ambiente social;

d. Que os fenômenos linguísticos, não só os lexicais, mas os 
fônicos e gramaticais, passam de uma língua a outra;

e. Que as palavras são formas de cultura, que acompanham na 
sua difusão os conceitos e os objetos de civilização;
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f. Que cada palavra, cada forma linguística, tem sua própria 
história e contribui para modificar a própria concepção da 
história da língua.

Os Métodos da Geografia Linguística – 
Elaboração de Atlas Linguísticos

Os métodos de pesquisa de geografia linguística são, na grande 
maioria, os mesmos utilizados por outros ramos da linguística, mas há 
alguns métodos que são específicos da geografia linguística.

Estudos Preliminares

• Pesquisa Bibliográfica 

Teórica, linguística, documental, dados históricos, geográficos, 
ecológicos, socioeconômicos, dados estatísticos sobre densidade 
demográfica, atividades econômicas, escolas;

Definição das Localidades a Serem Pesquisadas

a. Escolha das localidades:

• Deve haver uma relação entre a extensão territorial e a população; 
• A rede de pontos dependerá dos objetivos do trabalho, do 

tamanho do estado, da facilidade de acesso. Quanto mais 
estreita for a malha, mais completo será o levantamento dos 
dados e mais fatos linguísticos podem ser observados; 

• Depende da importância de cada microrregião.
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b. Critérios para a escolha da localidade:

• Comunidade antiga, com tipo de vida tradicional e conservador;
• Isolada de grandes centros;
• De atividades primordialmente pastoril e agrária;
• Ver a natureza do povoamento;
• Processos de mudança que tenha sofrido;
• Influência sobre as áreas vizinhas;
• Importância econômica;
• Estudos linguísticos já realizados na região.

Isto permite um maior conhecimento e controle da região 
pelo pesquisador.

Modernamente incluem-se, nas pesquisas de geografia 
linguística, os grandes centros urbanos, permitindo análises 
comparativas e contrastivas, sócio e etnolinguísticas.

Seleção dos Informantes

a. Naturalidade: ter nascido e morado 2/3 da vida na localidade;
b. Grau de escolaridade: analfabeto ou primário completo;
c. Profissão;
d. Domicílios e períodos de permanência em cada um deles;
e. Viagens efetuadas e duração de cada uma delas;
f. Naturalidade dos pais e do cônjuge;
g. Profissão dos pais e do cônjuge;
h. Outras atividades que desempenha;
i. Estado civil;
j. Número e idade dos filhos.

Os informantes devem cobrir essas variáveis e estar 
distribuídos diatopicamente.
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O número de informantes depende dos objetivos. 
Anteriormente se tomava um informante para os Atlas, mas hoje 
são tomados vários informantes.

Os Questionários

O princípio básico de um questionário para a geografia linguística 
é de que ele possa assegurar resultados que possam ser comparados.

O questionário para Atlas Linguísticos deverá ser organizado 
a partir dos campos semânticos escolhidos para a pesquisa. Alguns 
campos sempre utilizados são: o homem, a terra, a família, habitação 
e utensílios domésticos, aves e animais, plantação, atividades sociais.

Os questionários devem conter questões do tipo “palavra-coisa”, 
para o léxico, mas também “narração de fatos” e “relatos de casos e de 
histórias”, que possibilitem obter dados sócio e etnolinguísticos.

Realização das Entrevistas

a. As tarefas devem ser divididas entre os pesquisadores (pode-se 
dividi-los por localidades ou por temas);

b. Ter acesso às comunidades;
c. Manter contatos com membros da comunidade (professores, 

padres, líderes de bairros, assistentes sociais, etc.);
d. Selecionar os informantes de acordo com as variáveis;
e. Aplicar os questionários, gravar, registrar, anotar, fazer observações.

Transcrição do Material

Transcrever ortograficamente, fonética e fonologicamente as 
fitas gravadas. Os alfabetos devem ser escolhidos, e os pesquisadores 
devem ser treinados exaustivamente antes das gravações.
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a. A transcrição ortográfica pode ser:

• Literal, ou seja, procura-se transcrever como o informante fala, mas 
sem se usarem símbolos fonéticos, usa-se o alfabeto ortográfico 
vigente. Também chamada de transcrição grafemática; 

• Formal, transcrevendo-se com o alfabeto ortográfico vigente, 
mas na forma da linguagem culta. Também chamada de 
transcrição ortográfica. 

O tipo de transcrição vai depender, assim, dos objetivos da 
pesquisa. Se o material vai ser utilizado didaticamente, deve-se 
transcrever na linguagem culta; se o objetivo é puramente linguístico, 
transcreve-se como o informante fala.

b. Transcrição fonética

Foneticamente também se deve já ter escolhido o alfabeto, 
fazer as adaptações necessárias aos sons específicos daquele falar, 
se no alfabeto utilizado não houver símbolos que os transcreva. 
Nesta transcrição deve-se transcrever exatamente como o informante 
pronunciou, com todas as variações utilizadas.

c. Transcrição Fonológica

Nesta transcrição só devem ser transcritos os fonemas e os 
arquifonemas, que são unidades mínimas da linguagem. Não importa 
como o informante pronunciou.

Preparo das Cartas

As cartas devem registrar os dados léxicos, fonéticos e 
morfossintáticos, dependendo do objetivo do trabalho:
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• As variantes fonéticas de um fonema ou as variantes léxicas de 
um vocábulo;

• As palavras que correspondem a um novo conceito, 
independentemente da variante fônica;

• As variações de um determinado traço morfológico;
• As variações de uma determinada estrutura sintática;
• Desenhos, fotos, esquemas da diferença geográfica e de 

objetos da cultura de uma determinada área.

As cartas podem trazer, em pé de página ou no verso, 
informações complementares, comentários, exemplos, comparação 
com outras cartas ou Atlas.

Todo Atlas deve trazer sua metodologia bem explicada.

Os Atlas podem trazer, também, um anexo com análises mais 
aprofundadas dos dados, mas isto pode ser feito posteriormente, em 
outras publicações.

OS ESTUDOS DIALETAIS E 
GEOLINGUÍSTICOS NO BRASIL

A indicação do primeiro momento ou fase da história da 
Dialetologia e da Geolinguística no Brasil é a do trabalho de Domingos 
Borges de Barros, Visconde da Pedra Branca, que, em 1826, escreveu 
uma nota sobre as diferenças que o dialeto brasileiro poderia apresentar 
em comparação com o português europeu. Seu trabalho, denominado 
Les différences que le dialecte brésilien pourrait présenter, compare 
à la langue du Portugal, está publicado na obra Introdução ao Atlas 
Ethnográfico do globo (Introduction à l’Atlas ethnographique du globe), 
do geógrafo italiano Adrien Balbi.
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Este, assim, é o pioneiro dos estudos dialetais no Brasil.

Nelson Rossi foi o carioca-baiano que pôs em prática os estudos, 
as discussões e em parte a legislação sobre os estudos dialetais e 
geolinguísticos no Brasil, com a publicação, em 1963, do Atlas Prévio 
dos Falares Baianos. O APFB não foi apenas o primeiro Atlas do Brasil, 
mas serviu de modelo e de inspiração para todos os outros Atlas que 
vieram a seguir e, por fim, para o Atlas Linguístico do Brasil, que é  
coordenado nacionalmente pela equipe da Universidade Federal da 
Bahia, tendo à frente a Profa. Dra. Suzana Alice Cardoso, falecida 
recentemente. A atual coordenadora geral é a Profa. Dra. Jacyra de 
Andrade Mota, da UFBA. 

A partir do APFB, já foram realizados mais 17 Atlas estaduais, 
26 Atlas municipais e 10 Atlas em andamento, que certamente estarão 
compondo a quarta fase da dialetologia brasileira, agora não apenas a 
pré-geolinguística, mas a Geolinguística Brasileira.

Atlas Linguístico do Brasil

Histórico

A primeira manifestação em favor da elaboração de um atlas 
linguístico do Brasil remonta a 1952, quando, através do Decreto 
n° 30.643, de 20 de março, assentava-se, no seu Art. 3º, como 
principal finalidade da Comissão de Filologia da Casa de Rui Barbosa 
a elaboração do atlas linguístico do Brasil. Tal determinação foi 
regulamentada pela Portaria n.º 536, de 26 de maio do mesmo ano, a 
qual, ao baixar instruções referentes à execução do decreto de criação 
do Centro de Pesquisas Casa de Rui Barbosa, estabeleceu como 
finalidade principal, entre as pesquisas a serem planejadas, a própria 
elaboração do atlas linguístico do Brasil.
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Nascida a ideia, ganha ela corpo nas proposições de Serafim 
da Silva Neto, Celso Cunha e Antenor Nascentes. Os dois primeiros, 
por ocasião do III Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, 
realizado em Lisboa, em 1957, defendem a necessidade de elaboração 
de atlas linguísticos regionais, com argumentos bastante sólidos e 
convincentes. A esses dois filólogos, soma-se Antenor Nascentes, 
que, assumindo a mesma posição, dá passos iniciais concretos com 
a publicação das Bases para a elaboração do atlas linguístico do Brasil 
(1958, 1961), obra em dois volumes, na qual fornece diretrizes gerais 
para a escolha de localidades, de informantes e para a elaboração 
do questionário linguístico, e propõe, muito claramente, a elaboração 
de atlas regionais.

O Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) – 
empreendimento de grande amplitude, de caráter nacional, em 
desenvolvimento – tem por meta a realização de um atlas geral do 
Brasil no que diz respeito à língua portuguesa. Desejo que permeia a 
atividade dialetal no Brasil, durante todo o desenvolvimento dos estudos 
linguísticos e filológicos, ganha corpo nesse final/começo de milênio, 
a partir de iniciativa de um grupo de pesquisadores do Instituto de 
Letras. Mais uma vez a UFBA assume atitude pioneira ao empreender 
a concretização dessa proposta que se realiza como projeto conjunto 
que envolve hoje doze Universidades.

Durante o III Congresso de Dialetologia e Sociolinguística (III 
CIDS), realizado em Londrina, em homenagem às Profas. Suzana 
Cardoso e Jacyra Mota, em outubro de 2014, ocorreu o lançamento 
dos dois primeiros volumes do ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL, 
publicados pela EDUEL. O volume I é o de Introdução, e o Volume II 
apresenta 159 cartas linguísticas, com dados de 25 capitais de estado. 
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Objetivos

Objetivos Gerais

• Descrever a realidade linguística do Brasil, no que tange à 
língua portuguesa, com enfoque prioritário na identificação das 
diferenças diatópicas (fônicas, morfossintáticas, léxico-semânticas 
e prosódicas) consideradas na perspectiva da Geolinguística;

• Oferecer aos estudiosos da língua portuguesa (linguistas, 
lexicólogos, etimólogos, filólogos) e das demais áreas 
dos estudos linguísticos, aos pesquisadores de áreas 
afins (história, antropologia, sociologia, entre outras) e aos 
pedagogos (gramáticos, autores de livros-texto para o 1º e 
2º graus, professores) subsídios para o aprimoramento do 
ensino/aprendizagem e para uma melhor interpretação do 
caráter multidialetal do Brasil.

Objetivos Específicos

• Descrever a realidade do português do Brasil, com vistas a 
identificar fenômenos fonéticos, morfossintáticos, lexicais, 
semânticos e prosódicos característicos da diferenciação ou 
definidores da unidade linguística no território nacional;

• Estabelecer isoglossas, com vistas a traçar a divisão dialetal do 
Brasil, tornando evidentes as diferenças regionais através de 
resultados cartografados em mapas linguísticos e de estudos 
interpretativos de fenômenos considerados;

• Identificar fenômenos linguísticos localizados e específicos de 
áreas, com vistas a estudar as suas repercussões no ensino-
aprendizagem da língua materna;
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• Examinar os dados coletados na perspectiva de sua interface 
com outros ramos do conhecimento — história, sociologia, 
antropologia —, com vistas a fundamentar e definir posições 
teóricas sobre a natureza da implantação e desenvolvimento da 
língua portuguesa no Brasil; 

• Oferecer aos interessados nos estudos linguísticos um imenso 
volume de dados que permita aos lexicógrafos aprimorarem 
os dicionários, ampliando o campo de informações; aos 
gramáticos atualizarem as informações com base na realidade 
documentada pela pesquisa empírica; aos autores de livros 
didáticos adequarem a sua produção à realidade cultural de 
cada região; aos professores aprofundar o conhecimento da 
realidade linguística, refletindo sobre as variantes que enformam 
a língua portuguesa no Brasil e, consequentemente, encontrando 
meios de, sem desprestigiar os seus dialetos de origem, levar os 
estudantes ao domínio da variante culta;

• Contribuir para o entendimento da língua portuguesa no 
Brasil como instrumento social de comunicação diversificado, 
possuidor de várias normas de uso, mas dotado de uma 
unidade sistêmica.

Metodologia

Rede de Pontos - Critérios de Seleção de Localidades

A rede de pontos do ALiB conta com um total de 250 localidades 
distribuídas por todo o país e selecionadas de acordo com critérios 
demográficos, históricos e culturais, tendo-se, também, levado em 
consideração a extensão de cada Estado/região e a natureza de seu 
povoamento na delimitação do número de pontos da área.
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Diferente do que tem sido feito tradicionalmente em trabalhos 
de natureza dialetal, não se consideram prioritários critérios como 
antiguidade e grau de isolamento com relação a centros mais 
desenvolvidos na região, incluindo-se, assim, cidades de grande e 
médio porte e, inclusive, todas as capitais, à exceção apenas de Brasília 
(Distrito Federal) – em vista da data de sua criação – e Palmas, capital 
do recém-criado Estado de Tocantins, cidade ainda em formação, sem 
habitantes nela nascidos.

Muito contribuiu para a escolha das localidades a consulta aos 
pontos sugeridos por Antenor Nascentes em Bases para a elaboração 
do Atlas Linguístico do Brasil (Rio de Janeiro: MEC, Casa de Rui 
Barbosa, v. I, 1958), tendo sido mantidas as localidades que ainda se 
mostravam pertinentes para os objetivos do trabalho.

Figura 4 – Carta Brasil Rede de Pontos 

Fonte: Atlas Linguístico do Brasil (2014)
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Informantes

O perfil dos informantes procura atender a questões espaciais, 
por isso são filhos da localidade pesquisada e de pais também da 
área, mas também inclui o controle de variáveis sociais, tais como 
idade, sexo e escolaridade. O número total atinge a casa dos 1100 
informantes, distribuídos equitativamente por duas faixas etárias – 18 a 
30 anos e 50 a 65 anos – e contemplando os dois sexos.

Nas capitais de Estado, são acrescentados mais quatro 
informantes de nível universitário, observadas as mesmas 
correlações de sexo e faixa etária. Quanto à escolaridade, devem 
ser alfabetizados, tendo cursado, no máximo, o ensino fundamental, 
salvo o que já se disse de referência às capitais, e possuidores de 
uma profissão definida, que não requeira grande mobilidade e que se 
encontre inserida no contexto social local.

Questionários

De referência ao questionário linguístico, deliberou-se pela 
aplicação de três tipos de questionário direcionados, especificamente, 
cada um deles, para os aspectos: (a) fonético-fonológico – 159 
perguntas, às quais se juntam 11 questões de prosódia; (b) semântico-
lexical – 202 perguntas; e (c) morfossintático – 49 perguntas.

A esses três tipos de questionários, acrescentam-se: 
questões de pragmática (04), temas para discursos semidirigidos 
– relato pessoal, comentário, descrição e relato não pessoal 
–, perguntas de metalinguística (06) e um texto para leitura – a 
“Parábola dos sete vimes”.
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Execução do Trabalho de Campo 

A pesquisa foi realizada em todo o território nacional, 
compreendendo 250 localidades com um total de 1104 informantes. 
Foi sistematicamente aplicado o mesmo questionário com registro 
magnetofônico integral e, ocasionalmente, também em vídeo.

Transcrições do Corpus

O corpus do ALiB utilizou dois tipos de transcrições:

• Transcrição Grafemática – com normas próprias do projeto;
• Transcrições Fonéticas – utilizando-se o alfabeto Internacional 

SIL-IPA Sofia

Elaboração de Cartas e Editoração

Para a elaboração de cartas linguísticas, foi estabelecido 
um núcleo nacional, onde foi feito o processamento dos dados e a 
confecção das cartas que constituirão os diversos volumes de que se 
comporá o Atlas Linguístico do Brasil. Os comentários às cartas são 
preparados por membros participantes da pesquisa e seguem uma 
mesma linha teórico-metodológica.

A editoração dos materiais está a cargo do Comitê Nacional.

Publicação do Atlas Linguístico do Brasil

Em 2014 foram publicados os dois primeiros volumes do ALiB, 
pela Universidade Estadual de Londrina. O primeiro volume traz seis 
artigos sobre a Geolinguística no Brasil. Neste volume há também os 
instrumentos metodológicos e uma extensa bibliografia.
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O segundo volume contém uma Nota Prévia com a apresentação 
das cartas, um olhar para a história das cidades e a história de seus 
nomes, o perfil dos informantes e os inquiridores e auxiliares de 
pesquisa. As cartas introdutórias são em número de dez e as Cartas 
Linguísticas: fonéticas, semântico-lexicais e morfossintáticas das 
capitais brasileiras em número de 159 cartas.

A pesquisa continua organizando as cartas linguísticas referentes 
a informantes do interior do país. 
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Resumo:
A interação verbal entre os seres humanos é uma prática constitutiva da 
realidade sociocultural das sociedades. Ela se manifesta de variadas formas, 
como através de diálogos face a face, de telefonemas, de discussões e de 
entrevistas escritas e/ou orais. Nesse sentido, é relevante afirmar que as formas 
de interação verbal seguem regras e normas em relação ao comportamento 
dos indivíduos participantes das situações de interação. Em vista disso, a 
conversação é um fenômeno altamente organizado e, por isso, passível de ser 
estudado com rigor científico. Dessa forma, este capítulo tem como objetivo 
apontar conceitos e indicar bibliografia básica sobre a subárea Análise da 
Conversação (AC) com o propósito de informar o público interessado em 
conhecer essa perspectiva teórica. Nessa perspectiva, este estudo parte das 
concepções teóricas de Goffman (1975), Dressler (1980), Garfinkel (1984), 
Brown e Levinson (1987), Leech (1985; 2005), Galembeck (1999), Marcuschi 
(2006), Tavares (2007) e Paiva (2008).
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Interação verbal; Análise da Conversação; Linguística Geral.
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INTRODUÇÃO

A interação verbal entre os seres humanos é uma prática 
constitutiva da realidade sociocultural das sociedades, em geral. Ela 
se manifesta de variadas formas, como através de diálogos face a 
face, de telefonemas, de discussões, de entrevistas escritas e/ou orais, 
dentre outras possibilidades. Nesse sentido, é relevante afirmar que 
as distintas formas de interação verbal seguem regras e normas em 
relação ao comportamento dos indivíduos participantes das situações 
de interação. Logo, apesar da situação interacional ser uma prática 
comum no cotidiano dos seres humanos, ela pode pôr em evidência a 
imagem sociocultural dos indivíduos, expondo, algumas vezes, o que 
não deve ser exibido, ou seja, ao interagir com o outro, o interlocutor 
fica vulnerável a julgamentos positivos e/ou negativos por parte dos 
participantes da situação interativa, através dos atos ameaçadores de 
sua face positiva e de sua face negativa.

De acordo com Silva (2008), a conversação é uma prática 
social que prescinde de todas as outras práticas na vida social do 
indivíduo. É por meio da conversação que ele se relaciona com seus 
semelhantes e assume seus papéis sociais, com os quais atinge 
os seus propósitos pragmáticos. Ou seja, a conversação é uma 
prática discursiva essencial e inerente ao homem, que lhe possibilita 
a interação, convivência, dentro de uma sociedade através de um 
trabalho cooperativo e eminentemente social. Como afirma Dressler 
(1980, p. 9), “qualquer comunicação de significado, quer por meio da 
fala, da escrita, do gesto, quer por outro meio, é interação humana”.

Partindo desse pressuposto, toda interação social é regida por 
padrões de comportamento por parte dos interlocutores que revelam 
as diferentes formas com que lidam com as mais diversas situações 
comunicativas. Portanto, a maneira que o indivíduo escolhe para lidar 
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com o outro é responsável pela imagem que este constrói a seu respeito 
(PAIVA, 2008). Ademais, “a conversação não é um fenômeno anárquico 
e aleatório, mas altamente organizado e por isso mesmo passível de ser 
estudado com rigor científico” (MARCUSCHI, 2007, p. 7).

Embora a situação interacional seja uma prática altamente 
comum no cotidiano dos seres humanos, ela pode pôr em evidência 
a imagem social dos indivíduos, expondo, algumas vezes, o que não 
deve ser exibido, ou seja, ao interagir com o outro, o interlocutor fica 
vulnerável a julgamentos positivos e/ou negativos por parte dos demais 
participantes da situação interativa, através dos atos ameaçadores de 
sua face positiva e de sua face negativa. Ou seja, “há uma face positiva 
e uma negativa. Aquela deriva da necessidade de ser apreciado 
e reconhecido pelo outro, é boa a imagem que o sujeito tem de si 
mesmo; esta advém da necessidade de defender o eu, é seu território” 
(FIORIN, 2015, p. 175). 

O sociólogo Goffman (1975) considera as interações uma 
espécie de ritual em que as pessoas negociam suas imagens nos 
encontros sociais, podendo estabelecer diferentes caminhos no que 
diz respeito à construção das suas imagens dentro da sociedade. A 
“face é o amor-próprio do sujeito” (FIORIN, 2015, p.175). Portanto, a 
face é um construto social. E, socialmente, todos os indivíduos têm uma 
imagem a zelar. Eles agem calculadamente na presença física uns dos 
outros, de forma consciente, inconsciente e/ou de forma dissimulada, 
sem que isso seja negativo. É que, socialmente, diversos fatores estão 
em jogo, não se podendo agir de qualquer forma. Essa preocupação 
com a face é algo da natureza do ser humano, pois muito se pode 
conhecer sobre o indivíduo por meio de sua intenção em manter ou 
construir uma determinada face (GUIMARÃES, 2010). 

Dessa forma, a polidez linguística é um fator de grande relevância 
no que diz respeito aos padrões de comportamento dos indivíduos, 
cujo objetivo é preservar as faces dos interlocutores participantes 
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da enunciação com todas as intenções comunicativas e sociais que 
carregam (PAIVA, 2008). Ou seja, os interlocutores que fazem parte da 
interação verbal correm o “risco de exibir o que desejam ver resguardado 
e deixar de colocar em evidência o que têm a intenção de mostrar” 
(GALEMBECK, 1999, p. 173). Para que isso não aconteça, estratégias 
são adotadas pelos interlocutores de forma a controlar a construção de 
face, a depender das exigências do ambiente de interação. 

Em vista disso, a conversação é um fenômeno altamente 
organizado e, por isso, passível de ser estudado com rigor científico, 
como mencionado. Além do mais, assim como a língua é dinâmica, os 
contextos sociais, culturais e, consequentemente, o interacional estão 
em constante transformação, o que justifica estudos contínuos com 
foco na Análise da Conversação. Dessa forma, este capítulo, que tem 
como propósito explicitar e divulgar o campo de estudo da AC, objetiva 
apontar conceitos e indicar bibliografia básica sobre a subárea Análise 
da Conversação (doravante AC) com o propósito de informar o público 
interessado em conhecer essa perspectiva teórica, bem como o que 
pretende participar de exames de seleção para pós-graduação e/ou 
prestar concurso na área da Linguística, com viés na subárea AC.

Nessa perspectiva, este estudo apresenta concepções teóricas 
de Goffman (1975), Dressler (1980), Garfinkel (1984), Brown e 
Levinson (1987), Leech (1985; 2005), Galembeck (1999), acrescidas 
das concepções de Marcuschi (2006), Tavares (2007) e Paiva (2008), 
autores que se debruçaram sobre essa teoria e que lhe conferem 
significativa contribuição.

Este capítulo está organizado da seguinte forma, de modo 
a situar as concepções teóricas acerca da AC: iniciamos com uma 
discussão sobre o status da AC, em seguida, discutimos as noções 
das faces e, depois, apresentamos os tipos de faces e a teoria de 
polidez linguística.
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A ANÁLISE DA CONVERSAÇÃO 
(AC): NOÇÕES PRELIMINARES

A necessidade de comunicação é algo intrínseco à existência 
humana. Desde a formação das primeiras comunidades, foram criados 
e/ou aprimorados diversos meios de comunicação com o intuito de 
favorecer a interação entre os variados grupos sociais existentes na 
sociedade, pois a interação entre as pessoas é a forma de garantir a 
sobrevivência das comunidades. Dessa forma, podemos dizer que a 
conversação é a prática social mais comum no dia a dia do indivíduo 
e promove, por isso, espaço privilegiado para a construção de 
identidades sociais no contexto real de comunicação. Nesse contexto, 
podemos garantir que o estudo sobre AC faz-se oportuno e necessário 
nos meios acadêmicos e profissionais.

A conversação, tanto do ponto de vista individual, como do 
ponto de vista social, tem sido o centro das atenções de diversas 
perspectivas científicas. Há quem utilize o termo de forma ampla, 
que diz respeito a qualquer tipo de interação oral, e, em geral, 
fazem distinção entre conversação informal e conversação formal e, 
também, há quem utilize o termo conversação em um sentido mais 
restrito, como sinônimo de conversação espontânea, que não tem 
qualquer planejamento prévio (SILVA, 2008).  

Silva (2008) afirma que, “etimologicamente, conversação é um 
substantivo ligado ao verbo conversar, que procede do latim conversare, 
encontrar-se habitualmente num mesmo local” (SILVA, 2008, p. 32). A 
conversação é, portanto, uma atividade em que duas ou mais pessoas 
interagem por meio da linguagem verbal e/ou não-verbal.

Destarte, a conversação pode ser definida como:
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Atividade na qual interagem dois ou mais interlocutores 
que se alternam constantemente, discorrendo sobre temas 
próprios do cotidiano. Eles organizam suas falas em turnos, 
que se alternam sem uma disposição fixa, o que caracteriza 
o encontro em relativamente simétrico ou relativamente 
assimétrico (FÁVERO, 2012, p. 17-18). 

É por intermédio dessa organização interacional que 
os indivíduos podem ser considerados sujeitos sociais. Eles 
desempenham seus papéis e constroem, de forma mútua, imagens 
acerca de si e dos outros indivíduos com os quais partilham opiniões 
e informações todos os dias. 

Nesse contexto, é imprescindível para quem deseja enfrentar 
a empreitada de pesquisa em AC compreender as diferentes 
concepções teóricas que a circundam, como a de Schegloff (1991), 
para quem: 

O empreendimento da AC, uma vez que se preocupa com 
(entre outras coisas) a análise detalhada de como a fala-
em-interação é conduzida como uma atividade por si só 
e como instrumento para o completo arranjo da prática e 
ação social, está então dirigido a um dos temas clássicos 
da sociologia, embora, certamente, de maneira distinta 
(SCHEGLOFF, 1991, p. 47).

Como podemos perceber, a AC estuda a ordem e a organização 
da ação social cotidiana por meio da análise rigorosa das conversações 
que acontecem entre os indivíduos; analisa como os participantes 
organizam a interação de momento a momento. Está centrada na 
análise da linguagem na prática. Além disso, lida com o discurso oral 
no contexto em que ocorre, assim, não devem ser desconsiderados os 
momentos reais da fala, aspecto indispensável para a AC, que busca 
colher o que dizem, contam ou fazem os indivíduos e tudo o mais que 
é produzido pelos participantes em conversação. Como reforço a essa 
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concepção, citamos Marcuschi102 (2000), renomado linguista que se 
destacou também nos estudos da fala, para quem:

A rigor, a AC é uma tentativa de responder a questões do tipo: 
como é que as pessoas se entendem ao conversar? Como 
sabem que estão se entendendo? Como sabem que estão 
agindo coordenada e cooperativamente? Como usam seus 
conhecimentos linguísticos e outros para criar condições 
adequadas à compreensão mútua? Como criam, desenvolvem 
e resolvem conflitos interacionais? (MARCUSCHI, 2000, p. 7).

Como vemos, Marcuschi (2000) mostra a grandiosidade 
e complexidade do objeto de estudo da AC, cujos processos 
conversacionais são focados na prática do dia a dia do indivíduo, fato 
difícil de se sistematizar ou se controlar. Portanto, a conversação é “uma 
interação verbal centrada, que se desenvolve durante o tempo em que 
dois ou mais interlocutores voltam sua atenção visual e cognitiva para 
uma tarefa comum” (MARCUSCHI, 2000, p. 15). 

O grande desafio dos estudos em AC está, exatamente, no foco 
de atenção que é centrado nas conversações ditas naturais, e em 
elementos não apenas verbais, mas entonacionais, paralinguísticos 
e contextuais. Por essa perspectiva, é grande a tarefa da AC, pois 
se preocupa, sobretudo, com a especificação dos conhecimentos 
linguísticos, paralinguísticos e socioculturais partilhados, sem os quais 
a interação não será bem sucedida (MARCUSCHI, 2000).

Por isso, na AC, é indispensável a consideração dos 
elementos característicos da conversação, que constituem sua 
prática organizacional: 1) interação entre pelo menos dois falantes; 
2) ocorrência de pelo menos uma troca de falantes; 3) presença 
de uma sequência de ações coordenadas; 4) execução de uma 
identidade temporal e 5) envolvimento em uma interação ‘centrada’ 

102 Luiz Antonio Marcuschi foi um linguista e professor universitário brasileiro, que deixou 
um enorme legado aos estudos linguísticos, em particular, sobre gêneros discursivos e 
análise da conversação. 
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(MARCUSCHI, 2000). Essas práticas configuram “uma interação 
verbal centrada, que se desenvolve durante o tempo que dois ou 
mais interlocutores voltam sua atenção visual e cognitiva para uma 
tarefa comum” (MARCUSHI, 2003, p. 15).

Reforçamos: a interação entre pelo menos dois falantes e 
a ocorrência de pelo menos uma troca de falantes são práticas 
indispensáveis durante a interação entre indivíduos, pois, caso 
contrário, não seria possível existir uma conversação. A presença 
de uma sequência de ações coordenadas refere-se ao fato de que 
esse processo tem suas próprias regras, que, embora flexíveis, são 
indispensáveis para que se realize. 

Os estudiosos e pesquisadores em AC não podem prescindir de 
considerar a regra geral básica da conversação: durante a interação, 
fala um de cada vez, pois as falas simultâneas e as sobreposições 
dificultam e/ou impedem a troca de informações. Na prática, não 
é isso o que acontece. Por essa razão, a organização dos turnos 
conversacionais, aspecto que tem sido bastante investigado em AC103, 
constitui-se em uma tarefa difícil de sistematização, embora essencial 
para o estudo da interação. 

Ainda, os interessados nos estudos em AC devem atentar 
para a identidade temporal que é importante e necessária na 
conversação, mesmo que aconteça em espaços distintos, como 
é o caso da conversação telefônica, que deve ocorrer no mesmo 
tempo (tempo real). 

Por fim, os estudos com foco na AC devem atentar que os 
esquemas comunicativos e a consecução de objetivos dos sujeitos 
exigem propriedades e aptidões cognitivas que superam o simples 
domínio da língua em si. 

103 Uma busca nos Repositórios Universitários pode mostrar a quantidade e qualidade das 
pesquisas que têm sido desenvolvidas em torno desse tema.
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Com vistas a posicionar os estudos da AC, abordaremos, na 
próxima seção, o percurso histórico dessa proposta teórico-metodológica.

Origem da Análise da Conversação (AC)

A Análise de Conversação, segundo Marcuschi (2000), teve seu 
inicio na década de 60, na linha da Etnometodologia e da Antropologia 
Cognitiva. Até meados dos anos 70, em seu momento inicial, a AC se 
preocupou com a “descrição das estruturas da conversação e seus 
mecanismos organizadores” (MARCUSCHI, 2000, p. 6). Norteou-
se, portanto, “o princípio básico de que todos os aspectos da ação 
e interação social poderiam ser examinados e descritos em termos 
de organização estrutural convencionalizada ou institucionalizada” 
(MARCUSCHI, 2003, p. 6). Isso explica o número de estudos 
eminentemente organizacionais da conversação. 

Nessa perspectiva, Kerbrat-Orecchioni (2006) afirma que AC 
surgiu tendo como propósito tratar de ver, o mais objetivamente possível, 
a partir de corpora gravados e cuidadosamente transcritos, como são 
produzidos esses objetos particulares que são as conversações entre 
os indivíduos. “Hoje, tende-se a observar outros aspectos envolvidos 
na atividade conversacional [...]” (MARCUSCHI, 2000, p. 6). A ênfase 
nas conversações é resultante da comprovação da relação entre a 
língua e a sociedade.

Desde seu início, a AC mostrou-se transdisciplinar, relacionando-se: 

[...] parcialmente com diversas disciplinas, entre elas: psicologia 
social; psicologia interacionista; microssociologia; sociologia 
cognitiva; sociologia da linguagem; sociolinguística; dialetologia 
(particularmente a urbana); estudos do folclore; filosofia da 
linguagem; etnolinguística; etnografia; cinésica, etnologia das 
comunidades... (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 17).
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Como podemos ver, Kerbrat-Orecchioni (2006) tenta agrupar as 
diversas correntes que têm como objetivo a conversação e divide esse 
campo transdisciplinar em quatro tipos de abordagem (abordagem 
psicológica e psiquiátrica, abordagem etnossociológica, abordagem 
linguística e abordagem filosófica), que inauguram o estudo 
sistemático das interações verbais. Essa divisão sugere a delimitação 
das abordagens, como já observaram Frazão e Lima (2017), que 
apresentamos a seguir.

A abordagem psicológica/psiquiátrica

A abordagem psicológica/psiquiátrica é representada, 
sobretudo, pela Escola de Palo Alto (Califórnia – Estados Unidos), 
oriunda do Mental Research Institute (MRI), também conhecida como 
Invisible College. Sua preocupação básica é a abordagem terapêutica 
cujos estudos desenvolviam pesquisas de caráter psicológico e 
psiquiátrico, os quais pretendiam explicar patologias comportamentais, 
cujas causas eram atribuídas a problemas físicos e mentais, como 
disfunção diversa, esquizofrenia.

Não resta dúvida de que essa abordagem teve grande 
importância para o avanço das pesquisas em AC, pois, desenvolvendo 
trabalhos de fundo terapêutico, estenderam a explicação da patologia 
comportamental também a problemas comunicacionais. 

As abordagens etnossociológicas

As abordagens etnossociológicas são as mais importantes 
e são responsáveis por um grande número de abordagens, dentre 
elas a Etnografia da Comunicação, representada por Dell Hymes e 
Joseph Gumperz, que se configura uma vertente teórica promissora 
nos estudos da fala; a Etnometodologia forjada por Harold Garfinkel e 
desenvolvida por Harvey Sacks, Emanuel Schegloff e Gail Jefferson; e 
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a Sociolinguística, desenvolvida por Labov, Joshua Fishman e Erving 
Goffman (SILVA, 2008). 

A partir dos estudos empreendidos pela Microssociologia e AC, 
Dell Hymes deu início, na década de 60, às bases da etnografia da fala, 
posteriormente denominada etnografia da comunicação. De acordo 
com o linguista e antropólogo, saber falar vai muito além de produzir e 
interpretar um número infinito de frases bem elaboradas, pois consiste 
em o falante possuir a “competência comunicativa” necessária para se 
comunicar de modo eficiente em situações culturalmente específicas 
(FRAZÃO; LIMA, 2017).

Tomando por base a descrição etnológica, a etnografia da 
comunicação visa estabelecer os padrões de uso e as funções da 
linguagem nas diferentes sociedades e culturas, ou seja, o seu objetivo 
é considerar a relação entre linguagem e a comunicação como um 
fenômeno cultural essencial, tão relevante para o funcionamento das 
sociedades como as estruturas de parentesco e/ou os modos de 
organização social (WINKIN, 2001).

A AC provém de uma vertente da Sociologia, a Etnometodologia, 
citada, pela primeira vez, na obra Studies in Ethnomethodology, que foi 
publicada em 1967, por Harold Garfinkel, e dela são usados princípios 
teóricos e metodológicos. Na obra, o autor deixa evidente que 
“enquanto a Sociologia Tradicional deseja tratar os fenômenos sociais 
como situações já realizadas, definidas e preexistentes ao sujeito que 
as estuda, a Etnometodologia procura tratar as circunstâncias práticas 
de modo empírico” (SILVA, 2008, p. 38). Trata-se de uma corrente 
criada no final da década de 50 e início da década de 60. 

A etnometodologia também é oriunda dos enfoques 
etnossociológicos cuja maior contribuição para os estudos da AC 
foi “ter observado que as pessoas compartilham conhecimentos e 
práticas sociais e que somente com base no mundo compartilhado 
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o sentido social é construído (etnométodo)” (FRAZÃO, LIMA, 2017, 
p. 4). As interações do indivíduo na sociedade e o modo como eles 
tratam suas ações e as ações dos outros seres humanos são o foco 
de análise da Etnometodologia.

Garfinkel (1967) rompeu com a Sociologia tradicional, 
excessivamente numérica e quantitativa. Sua preocupação não 
recaía exclusivamente sobre os elementos linguísticos das interações 
verbais, mas analisava, também, “as atividades de todos os dias como 
se fossem métodos que os membros utilizavam para tornar essas 
atividades, visivelmente, racionais e referenciáveis a qualquer objeto 
prático, isto é, descritíveis” (GARFINKEL, 1967, p. vii).

Por meio da Etnometodologia, Garfinkel (1967) observou o que 
diz respeito àquilo que os indivíduos de uma sociedade fazem ao 
realizar as suas atividades diárias e o que sabem e pensam a respeito 
dessa realização. Ou seja, o autor considera que é necessário ser 
sensível aos fenômenos interacionais observando os detalhes e as 
conexões estruturais existentes no processo interativo. Dessa forma, 
“a importância teórica e epistemológica da etnometodologia se deve 
ao fato de efetuar uma ruptura radical com modos de pensamento da 
sociologia tradicional. Mais que teoria constituída, ela é uma perspectiva 
de pesquisa, uma nova postura intelectual” (COULON, 1995, p. 7). 

Apesar de ser uma vertente da Etnometodologia, a AC dirigiu-se 
como domínio autônomo de pesquisa, na década de 70, sob o impulso 
de Harvey Sacks, juntamente com Emanuel Schegloff e Gail Jefferson. 
Os autores propuseram um modelo de análise do texto conversacional 
a partir do estudo da tomada ou troca de turnos. Eles contestam os 
métodos utilizados pela Sociologia para investigar a organização da 
sociedade, o que ocasiona a mudança de “um paradigma normativo 
para um paradigma interpretativo” (COULON, 1995, p. 10). Destarte, 
“a Linguística amplia seu olhar para além do sistema abstrato que é 
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a língua, dando prioridade à conversação natural, em detrimento de 
exemplos produzidos para a circunstância”, como observam Frazão e 
Lima (2017, p. 625).

Conforme Coulon (1995), pesquisador importante dessa vertente 
teórica, a etnometodologia começou a dividir-se em dois grupos: o dos 
analistas da conversação, “que tentam descobrir em nossas conversas 
as reconstruções contextuais que permitem lhes dar um sentido e 
dar-lhes continuidade” (COULON, 1995, p. 26); e o dos sociólogos, 
“para os quais as fronteiras reconhecidas de sua disciplina se acham 
circunscritas aos objetos mais tradicionais que a sociologia estuda, 
como a educação, a justiça, as organizações, as administrações, a 
ciência” (COULON, 1995, p. 26).

Ainda sobre esse tema, interessa Hilgert (1989), para quem 
a conversação representa uma atividade prática e cotidiana, 
cujo desenvolvimento depende da auto-organização patrocinada 
interacionalmente pelos indivíduos. Corroborando com Hilgert (1989), 
Silva (2008) afirma que: 

A AC mostra como se coloca em ação, no cotidiano, nossa 
competência e nosso conhecimento aprofundado e detalhado 
da estrutura social. A conversação de linha etnometodológica 
preocupa-se em pôr em evidência as condições que presidem 
o exercício da palavra. Isso quer dizer que há o interesse pelo 
aspecto pragmático da linguagem e pelas condições que 
presidem o exercício da palavra (SILVA, 2008, p. 42).

Nessa perspectiva, a Análise Etnometodológica da Conversação, 
podemos dizer, é o desenvolvimento da investigação do ato da 
conversação, que pode ser compreendida como uma forma básica de 
organização social, delimitável e definível.
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Abordagem linguística 

“As conversações são objetos da linguagem por excelência. 
Entretanto, a Linguística passou a dedicar-se ao seu estudo, apenas, 
recentemente” (FERREIRA, 2009, p. 41). Dessa forma, estimulada por 
investigações conduzidas em outros domínios, a Linguística amplia seu 
olhar para além do sistema abstrato que é a língua, dando prioridade 
à conversação natural, em detrimento de exemplos produzidos para 
a circunstância. Assim, a década de 80 foi marcada pelo empenho 
em trazer para o primeiro plano o estudo da oralidade, com base no 
contexto de produção (FRAZÃO; LIMA, 2017).

A análise conversacional, portanto, dá conta dos mecanismos 
interacionais da língua, desenvolvendo um modelo hierárquico de 
unidades estruturais e funcionais de análise da conversação, dando 
enfoque ao conceito de demarcador linguístico e descrevendo a sua 
função discursiva.

A abordagem linguística está representada, especialmente, 
pelos trabalhos da “Escola de Genebra”, realizados em Paris, Rouen e 
Lyon, cujo expoente é E. Roulet. 

Abordagem filosófica

Na abordagem filosófica, o principal representante do enfoque 
filosófico do diálogo é, de fato, F. Jacques, através de reflexões 
metateóricas, como a “canônica do diálogo” e as “condições de 
possibilidade da comunicabilidade”, em geral, aplicáveis à descrição 
e tipologia dos diálogos.

A seguir, apresentaremos a contribuição de Goffman (1975) nos 
estudos da face.
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AS NOÇÕES DE FACE: A CONTRIBUIÇÃO 
DE GOFFMAN (1975)

Erving Goffman foi um sociólogo, antropólogo e escritor 
canadense, cuja obra tem influenciado e contribuído para estudos nas 
áreas da sociologia, da antropologia, da psicologia social, psicanálise, 
comunicação social, e também da linguística. Dentre outros aspectos 
importantes, os estudos de Goffman se destacam pela sua concepção 
de fazer pesquisa. Para ele, os alunos deveriam abandonar a biblioteca 
e ir a campo, centralizando seus interesses em fontes primárias.

Embora não tenha participação direta nas pesquisas linguísti-
cas, Goffman, notadamente com a obra Estigma de 1975, é conside-
rado um autor de referência nos estudos da face, em virtude do seu 
interesse pela interação social. O autor considera as interações uma 
espécie de ritual em que as pessoas negociam suas imagens nos en-
contros sociais, podendo criar, manter ou perder a face. A face, por-
tanto, é um construto social. E, socialmente, todos os indivíduos têm 
uma imagem a zelar. Os indivíduos, para o autor, agem calculadamente 
na presença física uns dos outros, mesmo que inconscientemente, de 
forma dissimulada, sem que isso seja negativo, aspectos destacados 
em Guimarães (2010).

Para o sociólogo, todos os seres humanos são atores dentro 
de um contexto de interação social, que atuam para viver em 
sociedade. Portanto, em todo e qualquer contexto de interação, cada 
indivíduo tende a se portar à sua maneira, pondo em ação a sua linha 
de conduta, caracterizada por atos pelos quais o falante expressa a 
sua visão da situação vivida. Em consonância com esse ponto de 
vista, entende-se que “é através dessa visão que nos percebemos 
e somos percebidos, e é esse modo de percepção que levamos 
em consideração ao interagirmos com os outros em um contexto 
dinâmico” (TAVARES, 2007, p. 28). 
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Com Tavares (2007), podemos notar a importância que Goffman 
atribui ao indivíduo que extrapola os limites de sua convivência e 
papéis sociais, pois eles dependem, em certa medida, dos aspectos 
cognitivos que são inerentes às pessoas e, por isso, tornam-nas 
capazes de interagir.

Ainda para conferir a importante inserção de Goffman nesse 
tema, apoiamo-nos em Winkin (1998), o qual relata que:

(...) Goffman falou muitas vezes do “envolvimento” (involviment). 
Para ele, a partir do momento em que estamos num lugar que 
não sozinhos em nosso banheiro, a partir do momento em 
que estamos em co-presença física, sob o olhar possível de 
alguém, ou se pensarmos estar sob olhar de alguém, sentimo-
nos na obrigação de nos projetar no espaço constituído pela 
pessoa e por nós mesmos. E esse envolvimento vai fazer 
com que não tenhamos certos comportamentos de ordem 
privada e que tenhamos outros, julgados admissíveis em 
público. Manteremos o que Goffman chama de fachada: certa 
maneira de andar, certa postura dos ombros, certa posição 
dos pés, das mãos etc. Uma vez que estejamos numa situação 
de interação, estamos, segundo ele, sob o controle uns dos 
outros (WINKIN, 1998, p. 135).

Como podemos constatar no depoimento de Winkin (1998), 
Goffman ancora sua concepção de interação como uma prática 
altamente comum na sociedade, que põe em evidência a imagem 
social dos indivíduos, e expõe algo que, muitas vezes, não se quer 
exibir. É a partir dessa linha de pensamento, da ideia de que interagir é 
estar exposto e vulnerável ao julgamento do outro, que surge a noção 
de face, como observa Guimarães (2010).

Seguindo essa esteira, Goffman (1980) define face como “o valor 
social positivo que uma pessoa efetivamente reclama para si mesma 
através daquilo que os outros presumem ser a linha por ela tomada 
durante um contato específico. Face é a imagem do eu delineada em 
termos de atributos sociais aprovados” (GOFFMAN, 1980, p. 77). Dessa 
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forma, para manter as relações sociais, os interlocutores precisam 
partir de atitudes amigáveis, como cortesia, discrição, solidariedade e 
educação, visto que todos os indivíduos possuem a necessidade de 
manter e preservar o valor positivo de suas faces perante os demais. 

Podemos confirmar esse posicionamento, citando o próprio 
Goffman (1975), que afirma: 

Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente 
solicita de seus observadores que levem a sério a impressão 
sustentada perante eles. Pede-lhes para acreditarem que 
o personagem que veem no momento possui os atributos 
que aparenta possuir, que o papel que representa terá 
as consequências implicitamente pretendidas por ele e 
que, de um modo geral, as coisas são o que parecem ser 
(GOFFMAN, 1975, p. 25).

Por fim, nos estudos sobre as faces, é importante mostrar, 
como advertem os autores, que a face não se restringe apenas ao 
interior ou à superfície do corpo de um ser humano, mas é algo que 
se localiza nos eventos que acontecem em uma situação de interação 
e é manifestada quando estes eventos são interpretados pelo outro, 
como nas diversas situações de comunicação, quer seja face a face 
ou intermediada por equipamentos, mídias etc. Portanto, é impossível 
ter [total] controle da própria face, já que não se consegue controlar a 
interpretação que o outro indivíduo possa fazer do que é dito. Pode-se 
dizer, até, que a face é algo que está fora do controle do indivíduo, pois 
ela é, continuamente, construída no outro. 

A noção de face de Brown e Levinson 

Seguindo a esteira de Goffman (1975), que permite inferir o 
conceito de faces, situam-se Brown e Levinson (1987), que propõem 
uma dualidade para a noção de face, diferenciando face positiva e face 
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negativa. Conforme os autores, a “noção de face deriva daquela de 
Goffman (1967) e do termo folclórico em inglês que liga a face às noções 
de estar constrangido ou humilhado ou ‘perdendo a face’” (BROWN; 
LEVINSON, 1987, p. 61). A face positiva, para eles, diz respeito ao 
desejo dos interlocutores de aceitação e aprovação social, de serem 
reconhecidos, ou seja, refere-se à vontade de ser valorizado. A face 
negativa corresponde ao desejo de liberdade, de não ser coagido e 
de não sofrer imposição. Revela a vontade do interlocutor de que o 
universo pessoal não seja exposto. 

Assim, os indivíduos não possuem somente uma face. O que 
irá estabelecer essa diferença de faces é o desejo do indivíduo de 
ser aceito dentro de uma situação de interação. Podemos afirmar, 
portanto, que a elaboração da face em positiva ou negativa acontece 
com um objetivo específico do ser humano, que deseja ser agradável 
aos outros indivíduos, ser aceito na sociedade, ou que deseja agir de 
forma livre e/ou espontânea, ser independente e não sofrer imposições 
do outro.

Em relação à face, Goffman (1967) esclarece:

Não é algo que se aloja dentro ou na superfície do corpo 
de uma pessoa, mas sim algo que se localiza difusamente 
no fluxo de eventos que se desenrolam no encontro, e se 
torna manifesto apenas quando estes eventos são lidos 
e interpretados em função das avaliações que neles se 
expressam (GOFFMAN, 1967, p. 7).

Nessa perspectiva, para quem deseja estudar e compreender 
melhor a importância da preservação de faces, mesmo que entenda 
ser a face o que o indivíduo tem de mais pessoal, deve vê-la como 
um produto social, ou seja, um empréstimo do que lhe foi feito pela 
sociedade em que se vive. Dessa forma, a face carrega esse duplo 
sentido ao ser um produto de desempenho dos indivíduos e de esse 
desempenho ser restringido por normas sociais.
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Conforme Brown e Levinson (1987):

Em geral, as pessoas cooperam (e pressupõem a cooperação 
mútua) na manutenção da face na interação, sendo essa 
cooperação baseada na vulnerabilidade mútua da face. Isto é, 
normalmente, a face de qualquer um depende da manutenção 
da face de todos os outros e, como se pode esperar que as 
pessoas defendam suas faces quando ameaçadas, e, ao 
defender suas próprias faces, ameaçam a face dos outros, 
geralmente é de interesse de cada participante manter a face do 
outro, isto é, agir de forma a assegurar aos outros participantes 
que o agente está atento às pressuposições relativas à face 
ameaçada (BROWN; LEVINSON, 1987, p. 61).

Com Brown e Levinson (1987), ficou mais clara a concepção de 
faces em contexto comunicativo. A face positiva do indivíduo é criada 
quando o processo de interação entre os seres humanos pelos quais 
se quer bem possuem uma relação de respeito, ou para aqueles que, 
mesmo sem ter o convívio diário, merecem uma atenção especial em 
decorrência de objetivos que se almeja alcançar.

A sociedade exige dos indivíduos a constante apresentação 
de uma face positiva, tendo em vista a necessidade da construção 
de boas relações dentro de um processo de interação. A exposição 
diária dos indivíduos e a manutenção de suas faces devem acontecer a 
partir da constituição de uma face positiva no momento da interação 
social. A esse respeito, é oportuno considerar, hoje, os contextos 
midiáticos, como adverte Recuero (2014), em seu livro A conversação 
em rede, quando traz à discussão o fato de que as ferramentas 
computacionais deixaram de ser, exclusivamente, ferramentas e 
passaram a ser espaços conversacionais, o que mostra o quanto de 
novo se tem que explorar na área da conversação. Nesses espaços, 
acreditamos, as faces estão igualmente ou mais expostas do que 
nos demais contextos interacionais, pois extrapolam os âmbitos dos 
interlocutores diretamente envolvidos na conversa. O alcance pode 
ser bem mais abrangente.
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A face negativa é a face que o indivíduo não quer expor, para 
que a sua imagem social não seja distorcida pelos demais. Essa face 
corresponde à revelação da intimidade do indivíduo despreocupado 
com a representação de um papel, ou seja, geralmente acontece em 
ambientes familiares. Se a revelação da face negativa acontecer em 
ambiente menos íntimos, isso pode prejudicar o processo de interação 
social, visto que os sujeitos sempre tentam evitar a face negativa, para 
não comprometer a sua relação com o outro.

Portanto, a regra do bom convívio social é revelar a face positiva 
e ocultar a face negativa. Esse é um tema que tem sido objeto de 
estudo de pesquisadores que seguem as concepções de Goffman e 
que apostam na relevância desse aspecto para a compreensão das 
relações interpessoais, notadamente, na AC, que busca desvelar 
traços inerentes à natureza comunicativa dos indivíduos. 

Esses estudos e muitos outros que se debruçaram sobre a 
AC se fazem importantes e necessários, pois a face do indivíduo 
pode ser mantida, perdida ou intensificada e precisa ser cuidada 
continuamente em um ambiente de interação social, que pode 
acontecer devido a um grande envolvimento emocional por parte 
dos indivíduos (BROWN; LEVINSON, 1987), fato que as pesquisas 
procuram explicar. O conhecimento sobre as diversas situações de 
exposição de faces pode ser importante ferramenta para a sua forma 
de preservação (ou de ameaça).

A preservação e a ameaça às faces

Em função dos diferentes contextos, notadamente com os 
contextos midiáticos, como adverte Recuero (2014), pesquisas sobre 
o processo interacional se fazem cada vez mais oportunas. Sabemos, 
já com Brown e Levinson (1987), que o processo interacional pode 
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acarretar situações em que uma das faces, a face positiva ou a 
face negativa, é ameaçada. Tais situações são chamadas de “atos 
de ameaça à face” (AAF), mais conhecidos pelo termo inglês face 
threatening acts (FTA).

Dessa forma, baseando-se na teoria das faces de Brown e 
Levinson (1987), Fiorin (2015), afirma que: 

Há atos ameaçadores da face negativa do interlocutor, porque 
tentam invadir seu território (por exemplo, a ordem, o conselho, 
a ameaça), e atos ameaçadores de sua face positiva, porque 
podem ser vistos como uma tentativa de destruir a imagem 
do outro (por exemplo, a reprimenda, a refutação, a crítica). 
Há também comportamentos ameaçadores da face negativa 
do falante, porque podem ser considerados uma maneira 
de obrigar o falante a se expor (por exemplo, a promessa, a 
garantia, o juramento), e atos ameaçadores de sua face positiva, 
porque destroem sua imagem (por exemplo, confissão, pedido 
de perdão, autocrítica) (FIORIN, 2015, p. 175). 

Portanto, todo ato de enunciação pode constituir uma 
ameaça para uma ou várias dessas faces: dar uma ordem ameaça 
a face positiva do interlocutor, valorizando a face positiva do locutor; 
dirigir uma pergunta pessoal a quem não se tem intimidade alguma 
ameaça a face negativa do destinatário, mas também ameaça 
a face positiva do locutor, pois este poderá ser visto como uma 
pessoa indiscreta e inoportuna.

Essa questão é importante, hoje, porque cada vez mais o 
anonimato das interações fica ameaçado. Do mesmo modo que 
houve aumento significativo nas formas de interação entre os 
indivíduos, também as formas de “invasão” ficaram maiores. Os 
diferentes e múltiplos contextos interacionais restringem, de certa 
forma, possibilidades de preservação de faces. Esse é um aspecto 
promissor para investigações, pois exige conhecimento e controle de 
informações que não se limitam ao âmbito da conversação; envolve, 
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talvez, muito mais as formas de conversação, tema que ainda não foi 
bem explorado.

Nesse sentido, é válido ressaltar alguns atos ameaçadores 
das faces positiva e negativa do interlocutor e do locutor na interação 
verbal, que são suscetíveis de ameaçar, conforme definem Brown e 
Levinson (1987): 

i. Atos que ameaçam a face positiva do interlocutor: críticas, 
desaprovação, insultos; 

ii. Atos que ameaçam a face negativa do interlocutor: 
pedidos, ordens; 

iii. Atos que ameaçam a face positiva do locutor: auto-
humilhação, autoconfissões; 

iv. Atos que ameaçam a face negativa do locutor: agradecimentos, 
aceitação de ofertas.

Partindo desses pressupostos, deve-se considerar que o 
grau de ameaça à face de um ato depende do contexto e de uma 
série de fatores de ordem psicossocial e interacional. Os fatores 
mais importantes que devem ser considerados, segundo Brown e 
Levinson (1987), são: 

i. Distância social entre os interlocutores (D);

ii. Diferença de poder entre os interlocutores (P);

iii. Imposições culturais e situacionais no que tange a serviços 
e produtos (R).

Para Brown e Levinson (1987), em um contexto interacional de 
mútua vulnerabilidade, qualquer indivíduo tentará evitar esses atos de 
ameaça ou, então, tentará contornar a situação de interação, através 
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de estratégias de negociação da imagem, minimizando as possíveis, 
caso as tenha cometido, e salvando, assim, suas faces, caso tenha 
sofrido algum tipo de ameaça (MARCHEZI, 2014). Observemos a 
figura a seguir, ilustrativa dessa situação:

Figura 1 – Caracterização dos Atos de Ameaça à 
Face (FTA) – Brown e Levinson (1987).

Fonte: Retirado do site do Círculo Fluminense de 
Estudos Filológicos e Linguísticos.

Portanto, como podemos constatar com Brown e Levinson 
(1987), o fato de todos os indivíduos estarem constantemente em 
situações de interação, já possibilita o desequilíbrio das faces, como 
pode ser verificado na figura explicitada. Por este motivo, os seres 
humanos possuem a consciência da vulnerabilidade das faces, e, 
assim, procuram sempre contribuir para que a sua manutenção seja 
satisfatória dentro das mais diversas possibilidades de interação social. 
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Em consonância com os estudos sobre a preservação e/ou 
ameaça às faces positiva ou negativa, situa-se a teoria da polidez 
linguística. Hoje, também se fala de impolidez, de estudos que surgiram 
dessa abordagem em decorrência da dinamicidade da língua e, por 
isso, dos gêneros discursivos que surgiram mais recentemente. A 
esse respeito, consulte-se Feitosa (2008, 2013), Pereira (2017), Santos; 
Bezerra e Sousa (2016) e Santos (2016), cujas pesquisas estão focadas 
sob a perspectiva da pragmática, partindo dos conceitos de atos de 
fala, da violência, da (im)polidez linguística, da gramática cultural, dos 
jogos de linguagem. 

A TEORIA DA POLIDEZ PROJETADA 
POR BROWN E LEVINSON (1987)

No senso comum, podemos caracterizar a palavra polidez 
como sinônimo de cordialidade, civilidade ou o equivalente a ter e/ou 
demonstrar boas maneiras, ou seja, ter um comportamento adequado 
dentro de uma sociedade que possui pessoas com diversificados tipos 
de personalidade. É válido dizer que a polidez não se limita apenas 
à linguagem verbal, relacionando-se, também, com a linguagem não 
verbal e, até mesmo, ações não linguísticas, como gestos e atitudes.

A teoria de polidez de Brown e Levinson (1987) inspira-se 
diretamente em Goffman (1975), que se baseia nas noções de face e 
de território, renomeadas pelos autores, respectivamente, como face 
positiva e face negativa, que se utilizam, também, da noção de ato da 
linguagem, objetivando o estudo do efeito que esse ato pode ter sobre 
as faces dos indivíduos participantes da situação de interação. 

O termo polidez, amparado em Goffman, centra-se nas 
relações sociais, interacionais dos indivíduos em contextos de 
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comunicação (social). Esse termo, aqui, será desenvolvido à  luz  do 
sociointeracionismo, seguindo a perspectiva de Brown e Levinson. 

Dessa forma, podemos dizer que houve um avanço em termos 
de perspectivas de análise com Brown e Levinson (1987), em relação 
a Goffman, pois definem polidez como uma maneira de aliar o desejo 
mútuo de preservação das faces com o fato de que uma grande parte dos 
atos de linguagem é potencialmente ameaçador a qualquer uma dessas 
faces dos interlocutores. Ou seja, a polidez “tem a função de arredondar 
os ângulos, e ‘polir’ as engrenagens da máquina conversacional, a fim 
de preservar seus usuários de graves lesões”, como bem define Kerbrat-
Orecchioni (2006, p. 101). 

Como podemos constatar, para Brown e Levinson (1987):

A polidez se revela como centro de interesse da sociolinguística 
(pela preocupação com a identidade do falante e por passar da 
ênfase com a forma linguística para uma ênfase na relação entre 
forma e uma complexa inferência; além do interesse na cultura, 
como na etnografia da fala), da linguística pragmática (pela 
atribuição das funções sociais e representativas da língua que 
implicam na relação entre o que é dito e o que está implicado),  
da sociologia e da antropologia (pelo interesse nas bases da vida 
social, uma vez que essas áreas têm interesse pelos níveis macro 
e micro de análise sociológica) (BROWN; LEVINSON, 1987, p. 23)

Em sua fala, notamos que a questão pragmática emerge e coloca 
os contextos sociais em termos de funções sociais entre o que é dito e o 
que está implicado. Sob esse enfoque, a linguística pragmática assume 
o norte da discussão.

Também é de Brown e Levinson a menção às quatro 
macroestruturas propostas: bald on record, polidez positiva, polidez 
negativa e of record, sendo que a todas está vinculada a noção de face, 
entendida como 
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o desejo de ser desimpedido e o de ser aprovado em certos 
aspectos, a autoimagem pública que cada membro busca e 
que consiste em dois aspectos: a face positiva e a negativa. 
(...) As pessoas colaboram para manter a face na interação e 
tal cooperação é baseada na vulnerabilidade mútua da face 
(BROWN, LEVINSON, 1987, p. 56, 61).

Destarte, uma das principais colaborações dos autores citados 
consistiu em fazer o inventário dessas diferentes estratégias e dos 
atenuadores utilizados para mitigar os atos de ameaça à face.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tivemos como objetivo apontar conceitos e indicar bibliografia 
básica sobre a subárea Análise da Conversação (doravante AC), com 
o propósito de informar o público interessado em conhecer essa 
perspectiva teórica, bem como o que pretende participar de exames 
de seleção para pós-graduação e/ou prestar concurso na área da 
Linguística, com viés na subárea AC. Por essa razão, procuramos 
delinear as noções fundamentais sobre a AC e aspectos a ela 
relacionados, com a intenção de situar os possíveis leitores quanto ao 
alcance dessa vertente teórica. Entendemos que há espaço para textos 
introdutórios sobre o assunto, principalmente em Língua Portuguesa. 
Contudo, reconhecemos que existem ainda poucos estudos dedicados 
a apresentar a AC introdutoriamente.

Consideramos importante, nesse espaço, apresentar os autores 
exponenciais que deram significativa contribuição para a teoria Análise 
da Conversação, um campo de domínio multidisciplinar, que, segundo 
Kerbrat-Orecchioni (2006), tem sua unidade feita de postulados 
fundamentais e não de um conjunto unificado de proposições.
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A literatura mostra que a conversação instigou a atenção 
de muitos estudiosos, oriundos de formações teóricas diversas 
(sociologia, antropologia, educação etc.), mobilizando, assim, 
estudos sob diferentes propósitos e enquadres. O objetivo central 
de pesquisas em AC é a descrição e a explicação das competências 
que os indivíduos comuns usam e de que se valem para participar 
de interações inteligíveis e socialmente organizadas. Em sua forma 
mais básica, esse objetivo é descrever os procedimentos por meio 
dos quais os participantes produzem seus próprios comportamentos e 
entendimentos e por meio dos quais lidam com o comportamento dos 
outros (HERITAGE; ATKINSON, 1984).

Uma concepção básica é a proposta de Garfinkel (1967) de que 
as atividades – produzir comportamento e entendimento e lidar com 
isso – são realizadas como produtos de um conjunto de procedimentos 
passíveis de serem explicados (HERITAGE; ATKINSON, 1984). Ou seja, 
a AC se volta para a investigação de situações que ocorrem no dia a 
dia do indivíduo e da maneira como elas aconteceriam, mesmo se não 
houvesse pesquisa sendo realizada.

Dessa forma, a AC mostra como se coloca em ação, no 
cotidiano do indivíduo, a sua competência e o seu conhecimento 
aprofundado e detalhado da estrutura social. A conversação de linha 
etnometodológica preocupa-se em pôr em evidência as condições que 
presidem o exercício da palavra (SILVA, 2008). Acrescentamos com 
Recuero (2014) um novo espaço de investigação de interações: os 
contextos midiáticos, representados pelas Redes Sociais da Internet, 
que engatinham nas pesquisas, cujo objeto é a interação, também, 
ancoradas na conversação.
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Resumo:
O Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) tem origem na Université de Genève. 
Suas ideias pioneiras se encontram registradas na obra Le fonctionnement des 
discours: un modèle psychologique et une méthode d´analyse (BRONCKART, 
1985). Seus conceitos foram apresentados na obra Activité langagière, textes 
et discours: pour un interactionisme sócio-discursif (BRONCKART, 1999). 
Para este capítulo, nosso objetivo é apresentar elementos importantes de sua 
epistemologia, conceitos e categorias de análise do ISD e desenvolver uma 
reflexão sobre seus desdobramentos em sala de aula. O ISD é compreendido 
como um movimento que agrupa pesquisadores da área de Ciências Humanas 
com posicionamentos semelhantes sobre o desenvolvimento do humano e do 
profissional. Tem especial interesse por questões sobre linguagem e educação, 
o que permite analisar os gêneros textuais em situação de trabalho em sala de 
aula ou sobre ela e propor dispositivos para o ensino de línguas.

Palavras-chave: 
Interacionismo Sociodiscursivo; Gêneros textuais; Linguística Aplicada.
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INTRODUÇÃO

No país em que a proposta de ensino e aprendizagem de língua 
materna têm o texto como centralidade e a leitura, a produção, a 
análise linguística/semiótica e a oralidade como eixos organizacionais, 
é fundamental conhecer e compreender o papel das teorias do texto. 
Nesse artigo, fazemos um recorte no universo dessas teorias para 
apresentar o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD).

O ISD é uma proposta teórica e metodológica de análise de 
textos que também nos permite entender a relação texto e gramática. 
Por isso, contribui para as atividades de leitura e de produção de textos, 
em seus diversos formatos, oriundos de práticas discursivas humanas 
e profissionais. Com o objetivo de expor, de forma introdutória, essa 
proposta de análise de textos, apresentamos seus principais conceitos, 
suas categorias de análise e possibilidades de contribuições para o 
ensino e a aprendizagem de línguas.

No plano desse capítulo, inicialmente, situamos o ISD e 
apresentamos conceitos basilares e, por isso, fundamentais. 
Dentre seus conceitos, expomos as relações entre atividade social 
e linguagem; o conceito de ação de linguagem; língua e texto; as 
condições de produção do texto; os conceitos constitutivos do 
folhado textual e depois mostramos como o ISD contribui para o 
ensino e aprendizagem de línguas.

SITUANDO O INTERACIONISMO 
SOCIODISCURSIVO E ENTENDENDO CONCEITOS 

Falar sobre o Interacionismo Sociodiscursivo (doravante, 
ISD) é remeter a Jean-Paul Bronckart, o autor desse quadro teórico 
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e metodológico, e a dois pesquisadores da equipe do professor 
Bronckart (Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz,), todos da Université 
de Genève. É preciso dizer que, hoje, o ISD também representa uma 
rede internacional de pesquisadores da Suíça, do Brasil (presente em 
todas as regiões), de Portugal e da Argentina, principalmente.

Enquanto quadro teórico e metodológico, teve a sua origem 
na obra Le fonctionnement des discours: un modele psychologique 
et une méthode d´analyse (1985), conforme afirma o próprio autor, na 
apresentação da obra Activité langagière, textes et discours: pour un 
interactionisme sócio-discursif. Neste livro, Bronckart (1999) apresenta 
em cada capítulo uma categoria de análise do ISD e ressalta o fato de 
ele comungar com três princípios dos Interacionismo Social:

I. O pensamento consciente do homem está atrelado à construção 
do mundo e dos fatos socioculturais;

II. O vínculo das Ciências Humanas com as filosofias aristotélica 
e marxista e com os cuidados com as intervenções práticas 
no mundo; e

III. Uma perspectiva que vê a Ciência do humano em relações 
interdependentes com fatores psicocognitivos, socioculturais, 
linguísticos, evolutivos e históricos.

Ao se remeter à linguagem, a posição tomada pelo ISD é a de 
que ela não deve ser de “ordem filosófica, psicológica, linguística, 
tampouco didática, mas que se situa em todas elas, a partir da Ciência 
do humano, que é a proposta de Bronckart” (MACHADO, 2004, p. 3-4). 
Assim posto, percebemos que a linguagem tem caráter transversal, 
uma vez que perpassa todas as áreas de conhecimentos, e que as 
áreas que compõem a Ciência do humano devem estabelecer relações 
entre si. Assim sendo, é possível dizer que toda ação social é mediada 
pela linguagem semiotizada em textos e que, por esse motivo, todo 
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desenvolvimento humano acontece através dos usos que fazemos da 
linguagem nas práticas sociais e discursivas.

No último capítulo do seu livro Théories du langage (2019), 
Bronckart confirma o apoio firmado do ISD a diversos quadros da 
linguística geral, em particular nos estudos de Coseriu, Halliday, de 
Sapir e no plano metodológico de Bloomfield e de Volochinov. Na 
sequência, apresentamos conceitos que fazem parte do constructo 
desse quadro teórico. Antes, porém necessitamos esclarecer que a 
construção deste capítulo tem fonte, sobretudo, em três dos muitos 
livros publicados sobre o ISD no Brasil. Ancoramo-nos no primeiro livro 
traduzido no Brasil, em 1999; também consideramos o livro organizado 
por Anna Rachel Machado (2009) e o último livro publicado por 
Bronckart (2019) ainda não traduzido. O primeiro grupo de conceitos 
é geral e no segundo são especificamente elencados os conceitos 
constitutivos do quadro teórico. Neste artigo, devido a seu espaço, há 
duas perguntas a quais pretendemos responder: como se constitui o 
quadro do ISD? De que maneira o ISD pode contribuir para a atividade 
de leitura e de produção?

A (AÇÃO DE) LINGUAGEM E A ATIVIDADE SOCIAL

Para o Interacionismo Sociodiscursivo, a noção de atividade 
é muito importante. Ela é inspirada em Leontiev (1979), segundo o 
qual a atividade 

designa as organizações funcionais de comportamentos dos 
organismos vivos, através das quais eles têm acesso ao meio 
ambiente e podem construir elementos de representação 
interna (ou de conhecimento) sobre esse mesmo ambiente 
(BRONCKART, 1999, p. 31).
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Em se tratando das atividades humanas, observamos 
diferenças em relação às atividades dos outros animais, pela extrema 
diversidade e pela complexidade de suas formas de organização e 
de suas formas de atividade que se dão por intermédio da linguagem, 
uma vez que esta

(...) organiza, regula e comenta as atividades humanas e é por 
meio dela que se constrói uma “memória” dos pré-construídos 
sociais; é por processos de mediação, sobretudo linguageiros, 
que esses pré-construídos são apropriados e transformados 
pelos indivíduos (MACHADO, 2009, p. 48).

A linguagem, para Bronckart (1999), é um fenômeno de ordem 
histórico-social, é uma “produção interativa associada às atividades 
sociais, sendo ela um instrumento por meio do qual os interactantes, 
institucionalmente, emitem pretensões à validade relativas às propriedades 
do meio em que essa atividade se desenvolve (BRONCKART, 1999, 
p. 34)”.  Ao entender a linguagem dessa forma, compreendemos 
que ela desempenha um importante papel no desenvolvimento das 
funções psicológicas superiores do homem (VYGOTSKY, 1988). Tal 
posicionamento caracteriza o interesse de atuação do ISD com o estudo 
do processo de funcionamento e de produção de textos como atividade 
de interação capaz de moldar o homem.

A linguagem, sob essa ótica, relaciona-se com a atividade social, 
com as ações sociais. Essas atividades são unidades verbais que 
formam textos e discursos produzidos pela capacidade de linguagem 
do homem nos processos de interação.

É, portanto, nas interações verbais, que percebemos 
uma regulamentação e uma mediação na cooperação entre as 
pessoas na atividade de linguagem, constituindo o conceito de agir 
comunicativo (HABERMAS, 1987), traduzido por Machado como “a 
atividade de linguagem em funcionamento nos grupos humanos” 
(MACHADO, 2004, p. 5).
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Compreender a linguagem por esse viés implica também 
compreender a língua não somente como sistema de códigos, mas 
também como uma estrutura que permite ao homem interagir e 
desenvolver-se por meio da (re)produção de gêneros de textos.

Língua e Texto

A noção de língua e a de texto são muito caras, por isso 
elas sempre são retomadas nas publicações. Na obra de 1999, por 
exemplo, Bronckart se posiciona informando que toda língua natural 
é composta por um código/sistema organizado, com base em regras 
fonológicas, lexicais e sintáticas que possibilitam a intercompreensão 
entre os usuários que partilham desta mesma comunidade de falantes. 
Nessa visão, as línguas naturais só podem ser apreendidas por meio 
de produções verbais que são articuladas com as diferentes situações 
de comunicação. A língua, portanto, assim entendida, é conceituada 
como um sistema de meios utilizados a uma determinada finalidade. 
Nesse sentido, é a partir desse código natural, que é utilizado a um fim 
específico – a interação –, que os falantes o utilizam para se comunicar 
por meio das construções textuais. 

O texto é compreendido como as diferentes formas de realizações 
da interação. Essa visão pode ser aplicada a qualquer produção de 
linguagem situada, acabada e autossuficiente (oral ou escrita). Cada 
texto apresenta características peculiares e está situado no contexto 
comunicativo no qual é produzido. Assim sendo, a noção de texto 
está vinculada à produção de unidade de linguagem que organiza 
e veicula linguisticamente uma mensagem a fim de produzir efeitos 
de coerência em seu(s) destinatário(s). Essa coerência é percebida 
quando o texto apresenta uma coesão bem articulada. Logo, essa 
unidade de produção de linguagem pode ser considerada como a 
“unidade comunicativa de nível superior” (BRONCKART, 2012, p. 71).
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O conceito de texto tem um salto bastante significativo no ISD, 
em relação a concepções anteriormente aqui apresentadas, quando 
Bronckart (2012) afirma que os textos são “produtos da atividade 
humana (...) e estão articulados às necessidades, aos interesses e às 
condições de funcionamento das formações sociais no seio das quais 
são produzidos” (BRONCKART, 2012, p. 72). Essa visão de textos põe 
em evidência a importância do seu contexto de produção, bem como 
outro conceito importante é o de gênero textual.

Ora, uma vez que os contextos de produção são diversos, 
surgem diferentes espécies de texto com características e propósitos 
peculiares. A partir daí, surge, a noção de gênero textual (ou gênero 
discursivo). Sobre essa questão, Bronckart (2012) afirma 

chamamos de texto toda unidade de produção de linguagem 
situada, acabada e autossuficiente (do ponto de vista da 
comunicação). Na medida em que todo texto se inscreve, 
necessariamente, em um conjunto de textos ou em um gênero, 
adotamos a expressão gênero de texto em vez de gênero de 
discurso (BRONCKART, 2012, p. 75).

Chamamos de discurso os diferentes segmentos que entram 
na produção de um gênero. Tais segmentos são produtos de um 
trabalho de semiotização ou de colocação de formas discursivas, pois, 
na medida em que apresentam suas regularidades de estruturação 
linguística, “consideraremos que pertencem ao domínio dos tipos; 
portanto, (...) a expressão tipo de discurso” (BRONCKART, 2012, 
p. 76). Essa é uma das fundamentais categorias de análise e será 
apresentada mais adiante.

Ainda sobre texto, temos a noção de texto singular ou empírico 
designada a uma unidade concreta de produção de linguagem, 
pertencente a determinado gênero de texto, composta por vários tipos 
de discurso, e que apresenta escolhas e decisões feitas pelo produtor 
individual em um contexto comunicativo particular (BRONCKART, 
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2012). O texto – como uma unidade empírica – é toda produção de 
linguagem situada em um contexto específico de produção que, por 
sua vez, influenciará as escolhas linguísticas e os modos de construção 
do gênero textual utilizado para estabelecer a interação verbal entre os 
membros do processo comunicativo.     

Uma vez discutido o conceito de texto e de língua, tão caro para 
nós, passemos a discutir as condições de produção.

AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO TEXTO: 
A SITUAÇÃO DE AÇÃO DE LINGUAGEM

Bronckart (2012) define a noção de ação de linguagem por dois 
vieses: o primeiro vê a linguagem em uma perspectiva sociológica, 
como uma porção de atividades linguageiras de um determinado gru-
po, delimitada pelo mecanismo geral das avaliações sociais e absorvi-
da por um organismo humano particular; a segunda perspectiva, psi-
cológica, refere-se a um conhecimento disponível em um organismo 
ativo que atua em diferentes facetas, assumindo responsabilidades na 
intervenção verbal.

É sob esse segundo viés que o ISD compreende a noção de ação 
de linguagem, que vê o agente produtor do texto como mobilizador dos 
parâmetros do contexto de produção e do conteúdo temático a fim de 
empreender uma intervenção verbal. 

Portanto,

(...) descrever uma ação de linguagem consiste em identificar os 
valores precisos que são atribuídos pelo agente-produtor a cada 
um dos parâmetros do contexto aos elementos do conteúdo 
temático mobilizado. O agente constrói uma certa representação 
sobre a interação comunicativa em que se insere e tem, em 
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princípio, um conhecimento exato sobre sua situação no 
espaço-tempo; baseando-se nisso, mobiliza algumas de suas 
representações declarativas sobre os mundos como conteúdo 
temático e intervém verbalmente (BRONCKART, 2012. p. 99).

Observemos que, na interação verbal, os falantes se utilizam das 
expressões linguísticas, que no ISD corresponderia ao que chamamos 
de conteúdo temático (conjunto de informações explicitamente 
apresentadas no texto). Na produção do texto e do discurso, devem 
ser considerados dois tipos de regras: as semânticas, sintáticas, 
morfológicas e fonológicas – que governam as expressões linguísticas 
–; e as pragmáticas – que constituem as que governam os padrões 
de interação verbal, onde essas expressões linguísticas são utilizadas.

Como podemos constatar, o contexto de produção (conjunto 
de parâmetros que podem ter influência tem influência sobre a 
forma como um texto é organizado) tem relação imediata com os 
mundos representados (o físico e o sociosubjetivo). Desse modo, 
é pelas representações disponíveis nos agentes produtores que se 
constitui a ação de linguagem como unidade psicológica. A ação 
de linguagem não é, portanto, um conjunto de restrições, mas sim 
uma base de orientação da qual o agente-produtor toma o conjunto 
de suas decisões. 

Então, ao produzir um texto, ao agente-produtor não lhe é 
permitido desconsiderar o momento ou a circunstância em que o 
gênero está sendo construído; ou seja, quando escrevemos um 
texto, precisamos ter em mente a pessoa para quem estamos nos 
dirigindo, o tipo de linguagem que será utilizado na construção do 
gênero, as finalidades e propósitos comunicativos do texto, entre 
outros fatores, precisamos entender que o contexto de produção ou 
as condições de produção são decisivas no processo de construção 
dos gêneros textuais.
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De acordo com Bronckart (2012), a situação de ação de 
linguagem é caracterizada pela formação dos mundos formais: o 
físico, o social e o subjetivo, que podem influenciar na produção de 
texto. Esses mundos formais são representações sociais que, de 
acordo com Schneuwly (1988), são o ponto de partida usado pelo 
agente do texto para tomar certas decisões que constituirão o gênero 
textual adequado à situação de comunicação, e com ele os recursos 
necessários e peculiares.

Na produção de textos, então:

(...) o agente deve (...) mobilizar algumas de suas representações 
sobre os mundos, efetuando-se essa mobilização em duas 
direções distintas. De um lado, representações sobre os três 
são requeridas como contexto da produção textual (qual é a 
situação de interação ou de comunicação na qual o agente-
produtor julga se encontrar?) e esses conhecimentos vão exercer 
um controle pragmático ou ilocucional sobre alguns aspectos 
da organização do texto. De outro lado, representações sobre 
os três mundos são requeridas como conteúdo temático 
ou referente (quais temas vão ser verbalizados no texto?) e 
vão influenciar os aspectos locucionais ou declarativos da 
organização textual (BRONCKART, 2012, p. 92-93).

Para Bronckart (2012) as influências que esses mundos 
exercem no processo de construção de texto são necessárias e jamais 
mecânicas. Todo texto advém de um comportamento verbal concreto, 
realizado por um agente situado em um tempo e espaço e resultam de 
uma ação realizada em um contexto físico:

(...) o lugar de produção: o lugar físico em que o texto é produzido; 
o momento de produção: a extensão do tempo durante a qual 
o texto é produzido; o emissor (ou produtor, ou locutor): a 
pessoa (ou a máquina) que produz fisicamente o texto, podendo 
essa produção ser efetuada na modalidade oral ou escrita; o 
receptor: a (ou as) pessoa(s) que pode(m) perceber (ou receber) 
concretamente o texto (BRONCKART, 2012, p. 93).
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À guisa de exemplificação, adotemos a seguinte situação de 
linguagem: o gênero Seminário. O contexto físico onde essa atividade 
linguística costuma acontecer é formado da seguinte maneira: a) o 
lugar de produção: onde o texto é produzido? Exemplo: em uma sala 
de aula de Ensino Médio; b) o momento de produção: a duração do 
tempo que durou a produção do texto? Exemplo: durante toda a aula, 
duas aulas etc.; c) o emissor: o produtor/ locutor/pessoa que produziu 
o texto oral ou escrito? Exemplo: um aluno de Ensino Médio ou um 
grupo de alunos; d) o receptor: a pessoa que pode receber o texto? 
Exemplo: o professor regente da turma.

Em relação aos mundos social e subjetivo, a produção dos 
textos está ligada a uma formação social, a uma prática de interação 
comunicativa que caracteriza o mundo social como normas, valores e 
regras, e o mundo subjetivo como uma imagem evidenciada do agente 
ao agir. O contexto sociosubjetivo pode ser assim caracterizado:

o lugar social: no quadro de qual formação social, de qual 
instituição ou, de forma mais geral, em que modo de interação 
o texto é produzido (...); a posição social do emissor (que lhe dá 
seu estatuto de enunciador): qual é o papel social que o emissor 
desempenha na interação em curso (...); a posição social do 
receptor (que lhe dá seu estatuto de destinatário): qual é o papel 
atribuído ao receptor do texto (...); o objetivo (ou os objetivos) 
da interação: qual é, do ponto de vista do enunciador, o efeito 
(ou os efeitos) que o texto pode produzir no destinatário?  
(BRONCKART, 2012, p. 94).

Continuando com o exemplo que demos logo acima, 
esclareceremos melhor como se constitui o mundo sociosubjetivo: a) o 
lugar social: qual formação social, institucional, onde a interação textual 
é produzida? Exemplo: na sala de aula de uma escola de Ensino Médio; 
b) o papel social do emissor/enunciador: que papel social desempenha 
o enunciador na interação, como ele se posiciona? Exemplo: aluno de 
Ensino Médio ou um grupo de alunos; c) o papel social do receptor/
destinatário: que papel se atribui ao receptor do texto? Exemplo: 
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professor regente da turma, como ele se posiciona; d) o objetivo(s) da 
interação: que efeitos, do ponto de vista do emissor, o texto é capaz de 
produzir no destinatário? Exemplo: convencer que sabe ou domina o 
assunto, a fim de tirar uma boa nota. Vemos, dessa maneira, que, em 
se tratando de língua e uso, o ISD compreende o contexto de produção 
como fator decisivo para as construções das atividades linguageiras.

Algumas considerações acerca do contexto de produção 

O contexto de produção tem um papel de destaque no ISD. 
Por essa razão, é relevante apresentar posicionamentos referentes a 
conceitos que se encontram dentro dessa reflexão. Nesse sentido, 
destacamos algumas considerações feitas pelo autor em sua obra 
primeira, citada no início deste capítulo: 

• O estatuto de emissor (que produz textos) e de receptor (que 
recebe textos) é diferente de enunciador e de destinatário (papéis 
assumidos tanto pelo emissor quanto receptor). A sugestão é 
que chamemos essa unidade de emissor-enunciador, e para 
simplificar ainda mais, que usemos a expressão agente-produtor, 
ou mesmo a nomenclatura autor;

• A noção de enunciador designa as propriedades sócio-
subjetivas do produtor do texto. Nesse sentido, pode parecer 
que, em determinadas produções textuais, o autor se exprima 
pelo próprio nome, a partir da posição sócio-subjetiva assumida 
na intervenção verbalizada; pode, porém, acontecer que um 
texto mobilize diferentes vozes, outras vozes às quais é atribuída 
a responsabilidade daquilo que foi enunciado;

• Embora o esquema de Jakobson postule a existência de uma 
mensagem, que é transmitida de um emissor a um receptor 
por meio de um canal a fim de atingir determinados objetivos, 
por isso, possa ser utilizado como uma iniciação aos estudos 
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e problematização do contexto, a ele deve-se ser acoplada “a 
distinção das dimensões físicas e sociosubjetivas (emissor-
enunciador e receptor-destinatário) (...) com uma clarificação da 
problemática dos objetivos” (BRONCKART, 1999, p. 96);

• Quanto aos objetivos da comunicação propostos por esse 
esquema, é válido ressaltar que é preciso conhecer os objetivos 
da ação de linguagem à qual o texto se articula; e, uma vez que 
“sendo teoricamente infinito o número desses objetivos da ação, 
os objetivos de um texto também serão teoricamente infinitos” 
(BRONCKAT, 1999, p. 76);

• Tais parâmetros enumerados só podem influenciar o texto por 
meio das representações pessoais do agente-produtor. Sobre 
as representações referentes ao contexto físico, elas se baseiam 
em duas capacidades: a cognitiva, que é a identidade da 
pessoa, e as coordenadas do espaço-tempo, que representam 
o local físico onde a interação acontece e a duração dessa 
interação. Dessa forma, uma vez internalizadas essas 
capacidades, o conjunto desses parâmetros coincidem “quase 
que necessariamente com a representação que sobre eles tem 
o agente-produtor” (BRONCKART, 1999, p. 96). Por outro lado, o 
mesmo não acontece em se tratando das representações sobre 
os parâmetros do contexto sócio-subjetivo, pois são objetos de 
uma aprendizagem mais lenta e ao mesmo tempo complexa.  

Como podemos observar, o conjunto de posicionamentos, 
considerações e conceitos expostos acima podem contribuir para a 
compreensão inicial desse quadro teórico, porque dificilmente podemos 
entendê-lo desconsiderando-os. Ratificamos aqui o posicionamento do 
próprio autor quando diz que as condições de produção ou o contexto 
de produção, embora não sejam estanques nem mecânicos, são 
fatores que também podem influenciar na construção das informações 
que serão declaradas, chamadas de conteúdos temáticos no ISD.
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Uma vez exposto o contexto de produção, de onde emerge 
o gênero textual, é preciso tratar também do conteúdo temático, 
do referente.

O conteúdo temático

O conteúdo temático é o conjunto de informações que são 
apresentadas explicitamente nos textos, traduzidas neles por unidades 
linguístico-declarativas de uma língua natural. Sobre eles, Bronckart 
(1999) afirma ainda que

assim como os parâmetros do contexto, as informações 
constitutivas do conteúdo temático são representações 
construídas pelo agente-produtor do texto. Trata-se de 
conhecimentos que variam em função da experiência e do 
nível de desenvolvimento do agente e que estão estocados 
e organizados em sua memória, previamente, antes do 
desencadear da ação de linguagem (BRONCKART, 1999, p. 98). 

Para esse estudioso, o fato de uma ação de linguagem 
desencadear um texto produzido faz com que tais conhecimentos 
sejam necessariamente submetidos a uma reordenação: 

• Primeiro, esses conhecimentos prévios são simultâneos, 
pois coexistem em um agente e em um determinado tempo, 
parecendo estar organizados de forma lógico-hierárquica; 
assim, sua mobilização nos textos exige uma ordenação 
sucessiva, alterando sua estruturação lógica anterior; 

• Segundo, pelo fato de esses conhecimentos serem 
semiotizados, eles se mobilizam em diferentes mundos, em 
mundos discursivos, “cujas coordenadas são distintas das 
coordenadas do mundo ordinário, no qual se realiza a ação do 
agente” (BRONCKART, 1999, p. 98).  
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O conteúdo temático é fundamental para a interação humana 
porque é muito difícil interagir com nossos pares, quando não temos 
um repertório que nos permite compreender e ser compreendidos nas 
relações humanas. Mas, este seria o primeiro ponto a considerar na 
formação integral do aluno. 

Sabemos que nos comunicamos, construindo textos com 
formatos diversos a depender do propósito de comunicação e dos 
campos de nossa atuação nos grupos sociais dos quais participamos 
(jornalístico, literário, científico etc.), que nos permitem selecionar o 
gênero textual.

O empréstimo do intertexto

O intertexto é formado pelo conjunto de textos. Segundo 
Bronckart (1999), na dinâmica comunicativa/interativa, os textos são 
utilizados, (re)transformados e reorientados pelas formações sociais 
atuais. Tratando dessa questão, o autor afirma que

esses gêneros são necessariamente indexados (...), são 
portadores de um ou (...) vários valores de uso: em uma 
determinada formação social, um gênero é considerado 
como mais ou menos pertinente para uma determinada 
situação de ação. Em um determinado estado sincrônico, 
essa nebulosa de gêneros indexados constitui uma espécie 
de reservatório de modelos textuais, ao qual todo agente de 
uma ação de linguagem deverá necessariamente recorrer 
(BRONCKART, 1999, p. 101). 

É com base, pois, no conhecimento de gêneros culturalmente 
estabelecidos em suas respectivas condições de uso que o agente 
escolhe um modelo de texto adequado à situação comunicativa; “é 
nesse processo geral de apropriação dos gêneros que se molda a 
pessoa humana” (BRONCKART, 1999, p. 103), porque, uma vez 
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estabelecidas e fixadas certas regularidades de construções textuais 
e discursivas, isso não impede de os participantes da interação 
verbal (re)modelarem e (re)atualizarem tais construções textuais; 
é assim, portanto, com o uso criativo da língua, que os gêneros de 
textos vão ganhando sempre novas roupagens, possibilitando uma 
contínua transformação e desenvolvimento da humanidade a partir das 
interações sociais por meio de ações de linguagem.

Uma vez apresentados conceitos e posições relevantes, 
neste momento, passaremos a tratar do quadro teórico de análise 
do gênero textual.

O MODELO DE ARQUITETURA DOS TEXTOS

No último capítulo do livro Théories du langage, Bronckart 
(2019) diz que em se tratando da arquitetura textual, o ISD elaborou 
três versões de um modelo em permanente retrabalho. Segundo 
ele, há três níveis; a infraestrutura, que depende do gênero textual, 
e possui dois componentes. Um está relacionado à dimensão 
temática e à sua organização (planificação dos conteúdos 
semânticos); e o outro, aos tipos de discurso (que se combinam, 
segundo modalidades diversas no seio do gênero). O segundo nível 
diz respeito a operações que asseguram a coerência temática de 
um texto (conexão e coesão nominal). O terceiro nível diz respeito à 
coerência interativa (vozes e modalizações).  

A exposição do ISD na obra de 2019 é importante, porém é na 
obra Atividades de linguagem textos e discursos: por um interacionismo 
sociodiscursivo (1999) que o autor apresenta mais detalhadamente os 
conceitos fundamentais da arquitetura textual. É sobre esses conceitos 
que passamos a tratar.
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Os tipos de discurso 

Os tipos de discurso estão dentro do que Bronckart denominou 
de mecanismos de textualização. Eles são maneiras de organização 
linguística, com os quais são compostos, em diferentes modalidades, 
os gêneros textuais. Esses tipos de discurso são identificáveis como 
tipos linguísticos que são definidos pelas configurações de unidades 
específicas que podem conter neles. Essas configurações, presentes 
nas línguas naturais, são traços de operacionalidades psicológicas, 
por meio das quais se constituem os mundos discursivos. 

Os mundos discursivos se combinam em dois grandes 
grupos: os da ordem do narrar e os da ordem do expor. Esses, por sua 
vez, vão dar origem a quatro mundos discursivos: mundo do expor 
implicado; mundo do expor autônomo; mundo do narrar implicado; 
mundo do narrar autônomo. E, a partir da construção desses mundos 
discursivos, o autor propõe quatro tipos de discurso: o discurso 
interativo, o discurso teórico, o relato interativo e a narração, conforme 
vemos no quadro que segue: 

Quadro 1 – Tipos de discurso 

Coordenadas gerais dos mundos

Conjunção
(EXPOR)

Disjunção
(NARRAR)

Relação ao ato 
de produção Implicação Discurso 

Interativo Relato interativo

Autonomia Discurso 
Teórico Narração

Fonte: Bronckart (1999, p. 157).

Ainda se tratando dos mecanismos de textualização, de acordo 
com Bronckart (2012), independentemente da diversidade dos 



346

s u m á r i o

constituintes da infraestrutura de um texto empírico, ele – o texto – 
constitui uma coerência – uma unidade comunicativa que se articula 
a uma situação de ação e é destinada a ser compreendida pelo seu 
destinatário. Esse todo coerente é formado pelo funcionamento dos 
mecanismos de textualização e pelos mecanismos enunciativos.

Sobre os mecanismos de textualização, Bronckart (2012) afirma 
que eles são 

articulados à progressão do conteúdo temático, tal como é 
apreensível no nível da infraestrutura. Explorando as cadeias 
de unidades linguísticas (ou séries isotópicas), organizam os 
elementos constitutivos desse conteúdo em diversos percursos 
entrecruzados, explicitando ou marcando as relações de 
continuidade, de ruptura ou de contraste, contribuindo, desse 
modo, para o estabelecimento da coerência temática do texto 
(BRONCKART, 2012, p. 259-260).

Podemos agrupá-los em três conjuntos: a conexão, a coesão 
nominal e a coesão verbal. 

a. A conexão contribui para a marcação das articulações de 
progressão temática e se realiza por meio dos “organizadores 
textuais”. Esses organizadores, além de assinalarem as 
articulações locais frasais, também indicam as transições entre 
os tipos de discurso e as formas de planificação constitutivas 
dos textos. Desse modo, os mecanismos de conexão marcam as 
relações entre estruturas, isto é, explicitam as relações existentes 
entre os diversos níveis de organização de um texto. Assim, 
podem exercer a “função de segmentação”: em um nível mais 
global, explicitam as articulações do plano textual, delimitando 
as partes que o compõem e assinalando os diferentes tipos de 
discurso correspondentes a essas partes. Quando exercem a 
“função de demarcação” ou “balizamento”, estarão em seu nível 
inferior e marcam as articulações entre as fases de uma forma 
de planificação. Em um nível mais inferior – as estruturas frasais 
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– tanto pode assumir a função de empacotamento, quanto 
explicitar as modalidades de integração das frases sintáticas à 
estrutura que constitui a fase de uma forma de planificação; pode, 
pois, exercer a “função de ligação” – coordenação, justaposição 
– ou de “encaixamento” – subordinação –, articulando duas ou 
várias frases sintáticas em uma única frase;

b. A coesão nominal tem a função de introduzir os temas – a 
catáfora –, de assegurar sua retomada ou sua substituição no 
desenvolvimento do texto – anáfora;

c. A coesão verbal colabora para explicitar as relações de 
continuidade/descontinuidade e/ou de oposição existentes entre 
os elementos de significação expressos pelos sintagmas verbais. 
Dessa maneira, a coerência temática é marcada pelas escolhas 
dos lexemas verbais e pelas escolhas de seus determinantes 
(flexões verbais e auxiliares), isto é, dos “tempos verbais”;

A última camada do folhado textual apresentada por Bronckart 
é a dos mecanismos enunciativos (as modalizações e as vozes). Estes 
contribuem para a estabilidade da coerência pragmática do texto. 

a. As modalizações comportam quatro subconjuntos, a saber: I) 
as modalizações lógicas, que são julgamentos de valor que 
fazemos das proposições enunciadas; II) as modalizações 
deônticas, que avaliam o enunciado à luz dos jugos sociais; III) as 
modalizações apreciativas, que traduzem um julgamento mais 
subjetivo; e IV) as modalizações pragmáticas, que introduzem 
um julgamento a um personagem, sobre sua agentividade e 
capacidade de ação, intenção etc.;

b. As vozes são as entidades que assumem a responsabilidade 
do que é enunciado. Há a voz neutra, a voz de personagem 
(precedente de seres humanos ou humanizados), voz social (do 
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grupo ou instituição social) e a voz do autor (da pessoa que está 
na origem da produção textual).

Também nesse contexto das vozes, entra em evidência o autor, 
o agente de ação de linguagem concretizada em textos empíricos. Ele 
também é responsável “pela totalidade das operações que darão a 
esse texto seu aspecto definitivo” (BRONCKART, 2012, p. 320).  Decide 
o conteúdo temático a ser semiotizado, escolhe o gênero de texto 
adaptado à situação comunicativa, seleciona e organiza os tipos de 
discurso e gerencia os mecanismos de textualização. 

Portanto, quando se trata de produção de linguagem (produção 
de texto), “a noção de autor (...) é ‘aquele que está na origem’ e ‘aquele 
que é responsável’” (BRONCKART, 2012, p. 320).

Assim sendo, entendemos que:

todo texto (...) procede do ato material de produção de um 
organismo humano e, como em toda ação humana, esta 
intervenção comportamental está em estreita interação com 
o acionamento de um conjunto de representações, que estão 
necessariamente inscritas nesse mesmo organismo. Logo, 
tanto do ponto de vista comportamental quanto do mental, o 
organismo humano que constitui o autor é realmente quem está 
na origem do texto (BRONCKART, 2012. p. 321).

Ao concluir esta parte mais de exposição de conceitos do ISD, 
lembramos que, em 2009, houve uma revisão do quadro teórico pelo 
próprio Bronckart (em coautoria com Anna Rachel Machado). Nesse 
momento, houve uma reorganização das camadas. Do folhado em 
níveis de análise textual: nível da organização do texto (correspondente 
à infraestrutura do texto), nível enunciativo (correspondente à 
responsabilidade enunciativa e à posição de uma instância enunciativa, 
os mecanismos enunciativos) e nível semântico (ou nível referente que 
corresponde à semiologia do agir). Dez anos depois, Bronckart fez 
uma revisão, conforme anunciamos no início deste tópico, marcando 
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ajustes no quadro teórico e ressaltando os principais conceitos do 
quadro teórico. Observamos que, desta vez, não foram contemplados 
os tipos de sequência (narrativa, dialogal, argumentativa, explicativa 
e descritiva), contribuição que ele havia posto dos trabalhos 
desenvolvidos por Jean Michel Adam (1992), conforme ele apresentou 
na exposição do ISD inicialmente feita (BRONCKART, 1999). Para a 
exposição deste artigo, mantivemos os conceitos próprios do ISD.

Até o presente momento, cumprimos com nossos dois primeiros 
objetivos. Passaremos, então, à nossa última finalidade.

CONTRIBUIÇÕES DO INTERACIONISMO 
SOCIODISCURSIVO PARA O ENSINO 
E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais e com 
a Base Nacional Comum Curricular, as duas principais referências 
para o ensino da língua portuguesa no Brasil, o texto deve ser a 
centralidade do ensino da língua materna. Com a BNCC, observamos 
uma ampliação quanto aos eixos (leitura, produção, análise linguística/
semiótica e oralidade), uma vez que a oralidade assume um espaço 
bem definido em sala de aula e a análise linguística anuncia o espaço 
da semiótica, com implicações inclusive no próprio conceito de texto. 
A outra mudança que ressaltamos aqui diz respeito ao posicionamento 
fortemente marcado que faz sobressair a importância dos campos de 
atuação (Campo da vida cotidiana, Campo artístico-literário, Campo 
das práticas de estudo e pesquisa, Campo da vida pública, Campo 
jornalístico-midiático e Campo de atuação na vida pública). 

Tal conjuntura nos permite chamar a atenção para a necessidade 
de o professor da Educação Básica estar atento às teorias do 
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texto/discurso quer seja para ensinar o estudante a entender o texto quer 
seja para ensiná-lo a produzi-lo. É, portanto, nesse espaço de reflexão 
que apresentamos o ISD como um dos quadros teóricos que podem 
contribuir para uma aula produtiva. O Interacionismo Sociodiscusivo 
apresenta contribuições positivas já comprovadas em pesquisas e 
também na prática cotidiana de sala de aula. No primeiro caso, os 
resultados são atestados em publicações acadêmicas e, no segundo 
caso, observamos os resultados em divulgações das Olimpíadas de 
Língua Portuguesa, por exemplo.

Em ambos, as situações, as contribuições do ISD estão marcadas 
no contexto de ensino e aprendizagem de línguas, a partir dos estudos 
desenvolvidos por Joaquim Dolz e por Bernard Schneuwly. Estes 
autores propõem uma intervenção no processo do desenvolvimento 
do estudante, em particular quando se trata do ensino da produção 
escrita, através do dispositivo sequência didática.  

Para a Didática de ensino da leitura, Leurquin (2015), com 
base nos estudos desenvolvidos por Cicurel (1992) sobre uma aula 
interativa de leitura, na concepção interativa de leitura e no quadro do 
ISD (BRONCKART, 1999, 2009, 2019), propõe uma aula de leitura.

De acordo com Ecaterina Bulea-Bronckart e Eulália Leurquin, na 
síntese que elas fizeram do primeiro dia do VI Encontro Internacional 
do Interacionismo Sociodiscursivo na Unisinos, em 2019, atualmente, o 
grande desafio do ISD é propor dispositivos para o ensino da gramática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de muita responsabilidade denominar considerações finais 
quando apresentamos um quadro teórico que está em permanente 
construção, conforme anunciou o próprio Jean- Paul Bronckart 
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em sua fala de abertura do último Encontro Internacional do 
Interacionismo Sociodiscursivo.

Todavia, é preciso concluir o texto e o faremos elencando pontos 
que carecem de ser discutidos. Essa é uma forma de provocar o leitor 
no sentido de convidá-lo a melhor conhecer a proposta do ISD:

• O ISD é um quadro teórico em permanente construção;

• A construção epistemológica do ISD precisa ser entendida 
porque ela é importante para a compreensão do quadro teórico;

• Interessa-nos a formação do humano e, nesse processo, a 
linguagem assume um papel fundamental;

• No espaço da sala de aula de línguas, a sequência didática 
vem apresentando resultados positivos, mas precisamos refletir 
sobre o processo de produção dos módulos que as compõem;

• Podemos investir mais em sequência didática no contexto da 
formação de professores de línguas.
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