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THE STRUCTURE OF ETHICAL CONSTRUCTIONS
AND THE CONSTRAINT ON CO-REFERENCE IN
BRAZILIAN PORTUGUESE
A ESTRUTURA DAS CONSTRUÇÕES ÉTICAS E A RESTRIÇÃO
DE CO-REFERÊNCIA EM PORTUGUÊS BRASILEIRO
Ana C. Bastos-Gee
CEHUM / UNIVERSIDADE DO MINHO, PORTUGAL

abastos@ilch.uminho.pt

In this paper I discuss aspects of the grammar of ethical pronouns in Brazilian
Portuguese, investigating the position where they are first merged into the structure
and providing evidence that they undergo A’-movement to a projection in the split
IP system (called OrientP), in order to check/ value a feature [+S] related to the sentential force and speaker orientation. Additionally, I study a constraint on co-reference: ethical pronouns cannot co-refer with referential elements in the same CP. I
analyze the constraint on co-reference as a strong crossover violation in the sense
of Postal (1971), Wasow (1972), Lasnik (1976).
Keywords: ethical constructions, pronouns, co-reference, speaker orientation
Neste artigo discuto aspectos da gramática dos pronomes éticos em Português Brasileiro, investigando a posição em que eles são concatenados à estrutura e fornecendo evidência de que eles realizam movimento-A’ para uma projeção no sistema
de IP partido (chamada OrientP), a fim de verificar/ validar um traço [+S] relacionado à força sentencial e à orientação para o falante. Adicionalmente, estudo uma
restrição de co-referência: pronomes éticos não podem co-referir com elementos
referenciais no mesmo CP. Essa restrição de co-referência é analisada como uma
violação de cruzamento forte no sentido de Postal (1971), Wasow (1972), Lasnik
(1976).
Palavras-chave: construções éticas, pronomes, co-referência, orientação para o
falante.
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1. Introduction(1)(2)
The term ethical constructions is used here to refer to sentences in which a
pronoun is used to express that someone is (negatively) affected by the content of the main assertion, as illustrated by the Brazilian Portuguese (BP)
construction in (1).
(1)

a. Scenario: Mary spent a whole week organizing a surprise birthday party
for John. On the day before, she found out that John went to São Paulo.
b. Mary: o João me foi pra São Paulo!
the John me went to São Paulo
‘John went to New York (and the speaker disapproves of it)
Alternatively: ‘John went to New York on me!’

In (1b), the pronoun me is used to express that the speaker, Mary, is
negatively affected by the fact that John went to São Paulo.
In this paper, I discuss aspects of the grammar of ethical constructions
as well as one property that holds across languages: a constraint on co-reference. By constraint on co-reference, I mean that ethical pronouns cannot
co-refer with referential elements in the same clause. This observation was
originally made for Borer and Grodzinsky (1986) for Hebrew. In BP, the
constraint on co-reference holds for all arguments in the same clause, but
non-argumental elements are not subject to it.
This paper has two main goals: a. provide a structure that captures the
main properties of these constructions in BP, and b. explain how the constraint on co-reference arises.
In section 2, I introduce major properties of ethical constructions in
BP. In section 3, I discuss the structure of ethical constructions. My claim is
that ethical pronouns start in a low projection in the VP system and move
to a projection in the split IP system, which I refer to as OrientP, in order to
check a [+S] feature related to speaker orientation. In section 4, I argue that
the constraint on co-reference is a strong crossover violation in the sense of
Postal (1971), Wasow (1972), Lasnik (1976).
(1) Many thanks to Željko Bošković, Diane Lillo-Martin, and Jonathan Bobaljik for invaluable
suggestions on the first versions of this paper. Parts of this work were presented at the Georgetown University Round Table and at the Annual Meeting of the Linguistic Society of America;
I thank the audience of those two meetings for comments and questions. And also, thanks to
two anonymous reviewers for recent comments on the current version of the paper.
(2) The current version of this paper was developed within the project Comparative study of traditional nominal phrases in Portuguese and Spanish, sponsored by FCT [SFRH/BPD/90484/2012].
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2. General properties
In this section, I discuss differences between ethical pronouns, on one
hand, and benefactives and possessives, on the other hand, relating them as
much as possible to the characteristics of ethical pronouns found in other
languages.
Borer and Grodzinsky’s (1986) tests for pronominal datives in Hebrew
show that there are three types of pronouns that express affectedness: ethicals, benefactives and certain possessives, as illustrated below with examples from BP.
(2)

(3)

(4)

Ethical
O João me viajou para São Paulo!
The John 1eth traveled to São Paulo
“John went to São Paulo, and the affected speaker disapproves of it”
Alternatively: “John traveled to São Paulo on me!”
Benefactive
O João me escreveu o relatório pro chefe (porque eu estava doente)
The John 1ben wrote the report to-the boss (because I was sick)
“John wrote the report to the boss for me/ replacing me (because I was
sick)”
Possessive(3)
O João me vendeu o carro. [me = meu]
The John 1poss sold the car. [me = my]
“John sold my car”

Despite the fact that these pronouns above are homophonous, they
have different properties in BP regarding their prosody, restriction on persons, semantic inferences and internal structure.
As for the prosody, the ethical pronoun in BP is phonetically more
prominent than the other two affected pronouns, and ethical constructions,
as whole, have a different prosodic contour.
As for the restriction on persons, the ethical pronoun in BP occurs in
the first person singular only, while benefactives and possessives occur in
first, second and third persons.(4) This property is highly variable across lan(3) The pronoun me in his sentence is ambiguous between ethical, goal, benecfative, and possessive readings. The intended reading for the example above is the one in which me is interpreted as ‘my’.
(4) With respect to third person benecfatives and possessives, BP does not have pronominal
forms for them anymore, since the oldfashioned benefactive lhe and possessive seu are now
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guages. According to informants and judgments in the literature, Spanish
and Hebrew have ethical elements for all persons; Italian has it only for first
person, both singular and plural forms; Serbo-Croatian has ethicals for first
and second persons only, and American English has an ethical-like PP, e.g.
on me/ on you/ on her as in sentences like “John died on me”, which allows
the pronoun to appear in all three persons.(5)
As for its semantic properties, the ethical pronoun bears an inference
that the speaker disapproves of the content of the main assertion or is bothered by it, while benefactives and possessives are neutral with respect to
the attitude of the speaker. The common meaning of an ethical pronoun or
ethical PP across languages is that there is an affected person and there is
an inference of speaker’s disapproval. This disapproval ranges from a notso-pleasant surprise to outrageousness. I refer the reader to Bastos-Gee
(2011) for a detailed description of the semantics of ethical constructions
and other related constructions. In BP, language that only has a singular
first person ethical pronoun, the bothered speaker is also the affected. But
this is not the cases for all languages. In languages like Spanish or English,
in which ethicals appear in other persons in addition to the first one, the
sentence expresses something about the speakers’ attitude toward the main
statement, in which someone else is the affected person.
As for the internal structure of pronouns that express affectedness, benefactives as in (5) and possessives as in (6) can appear in non-clitic forms
as a PP or inside a DP respectively, while ethical pronouns only have a clitic
form in BP. Thus, the following sentences cannot have the ethical reading.
(5)

(6)

O João escreveu o relatório pro chefe por mim (porque eu estava doente)
The John wrote the report to-the boss for me(because I was sick)
“John wrote the report to the boss for me/ replacing me (because I was
sick)”
O João vendeu o meu carro.
The John sold the my car.
“John sold my car”

used as second person pronouns instead. There are, however, non-pronominal third person
forms for benefactives, such as por ele ‘for him’ and for possessives, such as dele ‘of him’, which
makes them different from the ethical pronoun.
(5) The list of languages presented in this paragraph is not intended to be an exhaustive list. And
I focus on properties that are relevant for the discussion on Brazilian Portuguese; for European Portuguese, I refer the reader to the following studies on non-argumental datives:Vilela
(1992) and Miguel, Gonçalves and Duarte (2011).
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Notice that this final property does not hold crosslinguically either.
Languages like Hebrew, BP and Spanish (according to my informants and
the judgments in the literature) are subject to it, but other languages like
English allow PP-internal ethicals, such as on me, which can have the relevant semantic interpretation of an ethical.
In this paper, I focus on the properties of ethical pronouns only. Since
these three types of pronouns are homophonous, I will make use of the of
the non-clitic form of possessives and benefactives to disabiguate the sentence, whenever necessary, as exemplified below.
(7)
(8)

Scenario: Peter wants to put a frog in Mary’s suitcase to scare her, but he
does not know how to open the suitcase. John decides to help him.
E o João (me) abriu a mala da Maria pro Pedro!
And the John (me) opened the suitcase of-the Mary for-the Peter.
“John opened Mary’s suitcase for Peter (and the speaker disapproves of it)”

Since Mary is the possessor of the suitcase and Peter is benefited by
John’s act, the only available interpretation for me is the ethical one. This
strategy is justified given that a sentence in BP does not allow more than one
benefactive, and an object cannot have more than one possessive element
associated with it. In other words, using the PP/DPs forms in addition to
me will guarantee that me is not interpreted as a benefactive or possessive.

3. The structure of ethical constructions
My main proposal for the structure of ethical constructions is that ethical
constituents, such as the pronoun me in BP, are merged into the derivation
as specifiers of a low VP projection(6), and that they move up to the specifier
of an A’-projection, higher than vP, as shown in (9) below.
(9) [OrientP ETH1 [orient’ Oriento ... [vP DP3 [v’ v [VP PP2 [V’ V [VP DP1 [V’ V [VP t1 [V’
V]]]]]]]]]]

(6) Essentially following the spirit of Koizumi (1993), (1995) and Lasnik (1995), I assume an
argumental structure in which each argument is base-generated in an independent VP layer.
Different from their system, I am assuming that vP is the projection where case assignment/
checking takes place for internal arguments, and not AgroP. The analysis presented above is
actually compatible with any argumental structure as long as the ethical pronoun is based
generated internally to the VP, as discussed in the text.
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where DP3 = usually the subject, PP2 = usually the indirect object; DP1 =
usually the direct object.

I assume that me is both a maximal and a minimal projection in the
sense of Chomsky (1994), and therefore can be base-generated as a specifier and undergo A’-movement.(7) This assumption is discussed and largely
motivated by empirical evidence provided in section 3.3, where I discuss
relativized minimality effects, in the sense of Rizzi (1990).
The final landing position of ethical constituents in BP will be argued
to be a result of overt movement, driven by a strong feature [+S] related to
speaker-orientation. I call the relevant projection OrientP from now on.
Tentatively, I assume that this A’-projection correlates with sentential force;
more precisely with the exclamative force of the sentence, and its meaning
is tied to the speaker’s attitude toward a presupposed content. I refer the
reader to Bastos-Gee (2011) for further discussion of the meaning of ethical
constructions and other exclamative constructions.
In the following subsections I motivate the analysis proposed above.
In section 3.1 I investigate the position where ethical constituents are generated. In section 3.2 I investigate the exact landing position of the ethical
constituent. Finally, in section 3.3 I provide empirical evidence for OrientP
as an A’-projection in ethical constructions and indirectly, I support the
claim that ethical pronouns are specifiers, not pure heads, in BP.

3.1. vP is not the basic position for ethical pronouns in BP
In the previous section I proposed that an ethical constituent is merged
into the derivation as a specifier of a low VP projection, and that it moves
overtly in BP to check a strong feature [+S]. In this section, I argue against
a potential alternative analysis, in which the ethical pronoun me would be
base-generated in vP. In order to do that, I study the availability of ethical pronouns in unaccusative constructions and passives. The test has the
following format: if ethical pronouns are base-generated in vP in BP, we
expect that unaccusative and passive constructions would not allow ethical
(7) Another possibility for the internal structure of the ethical pronoun in BP is that me is a PP
with a null preposition [PP [P’ Ø [DP [D’ [NP [N’ me]]]]]]. Its structure would be then very similar to
the English PP on me in its ethical-like interpretation. This analysis makes the same predictions as the maximal-minimal projection hypothesis, if we assume that the PP always moves
up as a whole.
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pronouns, since it is standardly assumed that these kind of constructions
lack a vP projection. The relevant data from BP are presented in (10)-(11).
(10) Unaccusative constructions
a. As flores (me) caíram no chão!
The flowers (me) fell on-the floor
‘The flowers fell on-the floor (and the speaker disapproves of it)’
b. (me) caiu um monte de florzinha no chão!
(me) fell a lot of small-flower on-the floor
‘A lot of small flowers fell on-the floor (and the speaker disapproves of it)’
c. O João (me) morreu na porta do hospital!
The John (me) died on-the door of-the hospital.
‘John died on the door of the hospital (and the speaker disapproves of it)’
(11) a. O João (me) foi apresentado pro Paulo pela Maria!
The John (me) was introduced to-the Paul by Maria.
‘John was introduced to Paul by Mary (and the speaker disapproves of it)’
b. O João (me) foi largado na porta do hospital!
The John (me) was dumped on-the door of-the hospital.
‘John was dumped on the door of the hospital (and the speaker disapproves of it)’

As we can see, ethical pronouns are possible in unaccusative constructions and passives. These results lead us to the conclusion that vP is not the
base position of ethical pronouns in the structure in BP.
Given that vP is not the base position of ethical pronouns, I would
like present some facts that support my claim that the ethical pronoun is
base-generated very low inside the VP, by looking into the syntax of the
PP ‘on me’ in English in a construction like (12) that has the same semantic interpretation as the ethical pronoun in BP. I propose that the ethical
phrase in English is base generated in the same position as the ethical pronoun in BP.(8)
(12) John kissed Mary on me!

(8) Since the ethical in BP is a clitic, which means it always moves overtly, it is difficult to investigate its base position. This is much easier with English ethicals, because they do not undergo
overt movement. I leave open the possibility that they undergo movement to OrientP in LF.
In fact, they also exhibit the constraint on co-reference. However, some specific properties are
different from BP. I leave investigating the constraint in English for further research.
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Under the assumption that linear order expresses the base position of
the PP ‘on me’ in English, the following data suggest that the ethical element is indeed generated very low in the structure.
(13) a. John kissed (*on me) Mary (on me).
b. John sent an email (*on me) to Mary (on me).
c. John put spinach (*on me) on the table (on me)(9).
(14) a. John watched an adult movie (on me) without permission (*on me).
b. John left the classroom (on me) before the other kids (*on me)(10).

In English, the ethical constituent must follow all arguments, but it
must precede adjuncts, which can be accounted for under my claim that
ethical constituents are base-generated in the lowest VP projection.(11) The
adjuncts in (14) may be rightadjoined to VP. This suggestion may in fact
be compatible with the applicative theory of Pylkkänen (2002). However,
we would have to introduce in her original system the possibility of low
event-related applicatives. This would be a crucial difference between ethicals and benefactives discussed in her paper, which are usually treated as
high applicatives in her system. This distinction in the position of event-related applicatives makes predictions regarding the syntactic distribution of
ethicals and benefactives. However, this is beyond the scope of this work.
To conclude, the data discussed in this section indicate that ethicals are
generated in the lowest VP projection.

(9) The sentence in (13b) can be improved, if ‘to Mary’ is interpreted as an afterthought or if it has
a pause before it.
(i) John sent an email (? on me)… to Mary.
(10) According to my informants, both (14a,b) are bad when the ethical follows the adjunct, but
(14a) is slightly better than (14b). I have no explanation for the variation in the judgments,
but I still take the fact that they are not acceptable as evidence for the position of the ethical
constituent.
(11) In section 4.6, I discuss the interaction between the ethical pronoun, on one hand, and arguments and adjuncts, on the other hand, providing empirical evidence for the position of
base-generation, discussed above.
Notice that, whether the ethical itself is syntactically an argument or a non-argument of the
verb is an independent issue. The classic tests to tease apart syntactic arguments from non-arguments involve extraction out of weak islands. Unfortunately as I show in section 4.1, ethical
pronouns in BP cannot usually be within an embedded clause. Therefore, the relevant tests
cannot be applied. I leave this question open to further research.
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3.2. Landing position of ethical constituents
In this section, I examine the exact landing position of ethical constituents.
In order to do that, I investigate the linear order found in BP, since in this
language the ethical constituent moves overtly. The relevant order patterns
are shown in (15) below.
(15) a. E o João não me vendeu a casa da Marta
pra Maria!
And the John not me sold the house of-the Martha to Mary.
‘And John didn’t sell Martha’s house to Mary on me!’
b. O João não me tava vendendo a casa da Marta
pra Maria!
The John not me was selling the house of-the Martha to Mary.
‘No. John wasn’t selling Martha’s house to Mary on me!’
c. O João não me tinha vendido a casa da Marta
pra Maria!
The John not me had sold the house of-the Martha to Mary.
‘No. John had not sold Martha’s house to Mary on me!’
d. Subject – Negation – Ethical – (Auxiliary) – Main Verb

The ethical pronoun here follows the subject and negation, but precedes
the auxiliary verb and the main verb. This makes it different from other
pronominal clitics in BP, which are always proclitic to the main verb, and
never proclitic to the auxiliary verb, as shown in (16)-(20) below.
(16) Accusative “me”
O João não (*me) estava (me) apresentando pra Maria.
The John not (*me) was (me) introducing to-the Mary
‘John was not introducing me to Mary.’
(17) Dative “me”
O João não (*me) estava (me) vendendo a casa.
The John not (*me) was (me) selling the house
‘John was not selling me/you/us the house.’
(18) Reflexive “me”
Eu não (*me) estava (me) interessando pela casa.
I not (*me) was (me) getting-interested by-the house
‘John was not getting interested in the house.’
(19) Locative “me”
O café
não (*me) tinha (me) respingado.
The coffee not (*me) has (me) spilled
“The coffee has not spilled on me.”
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(20) Possesive “me”
O João não (*me) estava (me) ofendendo a mãe.
The John not (*me) was (me) offending the mother
“John was not offending my mother.”

As we can see, pronominal clitics in BP do not move higher than the
auxiliary verb. This is a property of the ethical pronoun only.
It has been independently argued in the literature about verb movement in BP that this language has only “short” movement of the verb in
finite clauses. In other words, given a split IP structure in Belletti’s (1990)
style, the verb moves to the head of T, and stops there. This hypothesis
finds support in the distribution of floating quantifiers, low adverbs and
negation, and it is usually associated with the impoverishment of the verbal
morphology in BP when compared to other Romance languages, including
European Portuguese (See Galves (1993), (1998) for relevant discussion)(12).
Assuming this, it is possible to derive the linear order of the ethical constructions in BP in (15), as shown in the structures in (21).
(21) a. [AgrSP SUB [NegP NEG [OrientP ETH [TP SUB [T’ [T-v-V] …
ETH]]]]
b. [AgrSP SUB [NegP NEG [OrientP ETH [TP SUB [T’ [T-AUX] … [v’ [v-V] … ETH]]]]

In the structures above, OrientP is located in the split IP system, higher
than TP and lower than NegP. This assumption not only captures the liner order
in ethical constructions in BP, but also provides a host for speaker-oriented
adverbs. Speaker-oriented adverbs, as shown in (22) are high adverbs. They
may precede the subject, separated from the rest of the sentence by a comma
intonation, or follow the subject. This can be accounted for if in the constructions in question they can be either in the left periphery or adjoined to OrientP.
(22)

a. Indubitavelmente/ certamente o João me vendeu a casa da Marta pra Maria!
Undoubtedly/
certainly the John me sold the house of-the Martha to Mary.
‘John undoubtedly/certainly sold Martha’s house to Mary on me!’
b. O João indubitavelmente/ certamente me vendeu a casa da Marta pra Maria!
the John undoubtedly/
certainly me sold the house of-the Martha to Mary.
‘John undoubtedly/certainly sold Martha’s house to Mary on me!’

(12) Galves (1998) argues that the specifier of the higher projection in the split IP, PersP (Person
Projection), is accessible for DP topics that agree with the main verb, and she calls them subject-topics. The structure above follows the spirit of her suggestion.
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In Bastos-Gee (2011), I propose that ethical constructions are semantically associated with the exclamative force of a sentence. If this proposal is
in the right direction, this would be compatible with Rizzi (1996)’s assumption that force is underlyingly associated with I, but it would not be predicted by new developments of his theory (Rizzi 1997), in which sentential
force is part of the left periphery. The presence of OrientP within the IP
system is largely supported by empirical evidence, which I present next.
The suggestion that OrientP is an A’-projection, and that the ethical
pronoun moves there, makes interesting predictions for A’-movement, such
as focalization, wh-movement and clefting that cross OrientP. This will be
discussed in the next section.

3.3. OrientP as an A’-projection
In this section I would like to explore some empirical consequences of the
assumption that OrientP is an A’-projection, and that its specifier hosts the
ethical constituents. If it is true that there is a filled A’-position in ethical
constructions in BP, we should expect relativized minimality effects in the
sense of Rizzi (1990) when an element undergoes A’-movement crossing
that position. In other words, we expect that ethicals are an island to movement, just like negation or wh-islands (originally discussed by Ross (1967)).
The results of the tests applied here show that this prediction is borne out.
This section has two parts. First I show that there are relativized minimality effects in BP in general, and second, I present the results of the tests
involving movement crossing the ethical pronoun me in BP in order to
show that OrientP is really an A’-projection.
Wh-islands
In this subsection, I discuss wh-islands as independent evidence for
relativized mininality effects in BP.(13) Let us start with indirect questions,
which have a filled intermediate spec-CP.
These are the basic types of sentences I use in the test.
(23) a. A Ana se perguntou [CP o que [AgrSP o João vendeu t pra Maria]]
The Ana refl asked
what
the John sold t to-the Mary.
‘Anna asked what John sold to Mary.’
b. A Ana se perguntou [CP pra quem [AgrSP o João vendeu a casa t ]]
(13) I am going to use my own data, and the judgments of my informants, instead of the data discussed previously in the literature on BP (Augusto (1998), Mioto (1999)) in order to properly
control for idiolectal variation on the judgments.
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The Ana refl asked
to whom
the John sold the house t.
‘Anna asked to whom John sold the house.’
c. A Ana se perguntou [CP quem [AgrSP t vendeu a casa pra Maria]]
The Ana refl asked
who
t sold the house to-the Mary.
‘Anna asked who sold the house to Mary.’

If a wh-phrase undergoes focus movement crossing the filled intermediate CP, the results are the following.(14)
(24)
a. Focus movement of the indirect object
*PRA MARIA, a Ana se perguntou [CP o que [AgrSP o João vendeu, e não pro Pedro.
TO-THE MARY, the Ana refl asked
what
the John sold, and not to-the Peter.
‘Anna asked what John sold TO MARY, not to Peter’.
b. Focus movement of the direct object
*A CASA, a Ana se perguntou [CP pra quem [AgrSP o João vendeu, e não o carro.
THE HOUSE, the Ana refl asked to whom
the John sold the house, and not the car.
‘Anna asked to whom John sold THE HOUSE, not the car’.
c. Focus movement of the subject
**O JOÃO, a Ana se perguntou [CP o que [AgrSP t vendeu pra Maria, não o Pedro!
THE JOHN, the Ana refl asked
what
t sold t to-the Mary, not Peter.
‘Anna asked what JOHN sold to Mary, not Peter’.
d. Focus movement of an adjunct
*HOJE, a Ana se perguntou [CP o que [AgrSP o João vendeu, e não ontem.
TODAY, the Ana refl asked
what
the John sold, not yesterday.
‘Anna asked what John sold to Mary TODAY, not yesterday’
e. Focus movement of an adjunct
*COM CHEQUE, a Ana se perguntou [CP o que [AgrSP o João comprou da Maria,
WITH CHECK, the Ana refl asked
what
the John bought from-the Mary,
e não com dinheiro.
not with cash.
‘Anna asked what John bought from Mary WITH A CHECK, not with cash.

All the sentences in (24) are unacceptable. Neither the internal arguments in (24a,b), nor the external argument in (24c), nor the adjuncts in
(24d,e) can undergo focus movement crossing the filled intermediate CP.
Similar results are found with cleft constructions.
(14) Long distance contrastive focus movement, long distance cleft and long distance wh-movement are all acceptable in BP.
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(25)
a. Indirect object cleft
* Foi/é pra Maria que a Ana se perguntou [CP o que [AgrSP o João vendeu, e não pro Pedro.
Was/is to-the Mary the Ana refl asked
what
the John sold, and not to-the Peter.
‘It was to Mary that Anna asked what John sold, not to Peter’.
b. Direct object cleft
* Foi/é a casa que a Ana se perguntou [CP pra quem [AgrSP o João vendeu, e não o carro.
Was/is the house the Ana refl asked to whom
the John sold the house, and not the car.
‘It was the house that Anna asked to whom John sold, not the car’.
c. Subject cleft
** Foi/é o João que a Ana se perguntou [CP o que [AgrSP t vendeu pra Maria, não o Pedro!
Was/is the John that the Ana refl asked
what
t sold t to-the Mary, not Peter.
‘Anna asked what JOHN sold to Mary, not Peter’.
d. Adjunct cleft
* Foi hoje que a Ana se perguntou [CP o que [AgrSP o João vendeu, e não ontem.
Was today that the Ana refl asked
what
the John sold, not yesterday.
‘It was today that Anna asked what John sold to Mary, not yesterday’
e. Adjunct cleft
* Foi com cheque que a Ana se perguntou [CP o que [AgrSP o João comprou da Maria,
Was with check that the Ana refl asked
what
the John bought from-the Mary,
e não com dinheiro.
not with cash.
‘Anna asked what John bought from Mary WITH CHECK, not with cash.

I interpret the unacceptability of the sentences in (25) as evidence that
the internal arguments in (25a,b), the external argument in (25c) and the
adjuncts in (25d,e) cannot undergo movement in the cleft structure crossing the filled CP.
Finally, regarding wh-movement, the results are not entirely parallel
to the results found for focus movement and cleft constructions, but the
resulting sentences are still degraded.
(26)
a. Indirect object wh-movement
*? Pra quem a Ana se perguntou [CP o que [AgrSP o João vendeu?
To whom the Ana refl asked
what
the John sold?
‘To whom did Anna ask what John sold?’
b. Direct object wh-movement
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?? O que que a Ana se perguntou [CP pra quem [AgrSP o João vendeu?
What that the Ana refl asked to whom
the John sold.
‘What did Anna ask to whom John sold?’
c. Subject wh-movement
*? Quem que a Ana se perguntou [CP o que [AgrSP t vendeu pra Maria?
who that the Ana refl asked
what
t sold t to-the Mary.
‘Who did Anna ask what sold to Mary?’
d. Adjunct wh-movement
* Em que dia a Ana se perguntou [CP o que [AgrSP o João vendeu?
In which day the Ana refl asked
what
the John sold?
‘In which day did Anna ask what John sold to Mary?’
e. Adjunct wh-movement
* Com que cheque a Ana se perguntou [CP o que [AgrSP o João comprou da Maria?
With which check the Ana refl asked
what
the John bought from-the Mary?
‘Which check did Anna ask what John bought from Mary with?

All my informants agree that the sentences in (26d,e) are unacceptable,
but there is variation in the judgments for (26a-c). The main point of these
tests is that BP displays relativized minimality effects in the sense of Rizzi
(1990).(15)
OrientP as an island for movement
Given that BP is a language that shows relativized minimality effects, it
is possible to apply similar tests, in which moving elements cross the ethical
pronoun. I consider three sets of data: movement of internal arguments,
adjuncts, and external arguments. Let us start with internal arguments.
(27) Focus movement of indirect and direct objects
a. PRA MARIA, o João (*?me) vendeu a casa da Marta, e não pro Pedro.
TO-THE MARY, the John me sold the house of-the Martha, and not to-the Peter.
(15) As for topic constructions, truly independent base-generated topics are acceptable in ethical
constructions, since there is no crossing over the ethical pronoun.
(i) Fruta, a Maria me comprou as mais caras de todas.
Fruit, the Mary me bought the most expensive of all.
‘As for fruits, Mary bought the most expensive of all on me.’
However, topics associated with a resumptive pronoun or an empty category are not acceptable in ethical constructions.
(ii) A modelo, a Maria (*?me) elogiou ela.
the model, the Mary me praised her.
‘As for the model, Mary praised her on me.’
This result is in line with movement analyses for topic constructions in BP, such as Kato
(1998), Bastos-Gee (2009), among others.
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‘TO MARY, John sold Martha’s house, not to Peter’.
b. A CASA (DA MARTA),
o João (*?me) vendeu pra Maria, e não o carro.
THE HOUSE (OF-THE MARTHA), the John me selling to-the Mary, and not the car.
‘(MARTHA’S) HOUSE, John sold to Mary, not the car’.
Indirect and direct objects cleft
a. Foi/é pra Maria que o João (*?me) vendeu a casa da Marta, e não pro Pedro.
Was/is to-the Mary that the John me sold the house of-the Martha, and not to-the Peter.
‘It was to Mary that John sold Martha’s house, and not to Peter’
b. Foi/é a casa (da Marta) que o João (*?me) vendeu para Maria, e não o carro.
Was/is the house (of-the Martha) that the John me sold to Mary, and not the car.
‘It was Martha’s house that John sold to Mary, and not the car’
Indirect and direct objects wh-questions
a. Pra quem que o João (??me) vendeu a casa da Marta?
To whom that the John me sold the house of-the Martha?
‘To whom did John sell Martha’s house?’.
b. O que que o João (??me) vendeu pra Maria?
What that the John me sold to-the Mary?
‘What did John sell to Mary?’

In short, the data in (27)-(29) show that internal arguments cannot
undergo A’-movement crossing the ethical pronoun. Under my analysis,
this is explained in terms of relativized minimality, since the internal arguments are undergoing an A’-movement crossing a filled A’-spec. The relevant structure is the following.
(30) [CP PP2 [AgrSP DP3 [OrientP ETH [TP tDP3 [vP tDP3 v-V tPP2 DP1 tETH]]]]]
X
where DP3 = usually the subject, PP2 = usually the indirect object; DP1 =
usually the direct object.

These restrictions on movement of internal arguments to the left
periphery provide a strong argument in favor of an intermediate A’-projection higher than vP. Additionally, this suggests that me is actually in a
specifier position.(16)

(16) I am following Galves (1993), (1998) in assuming that the subject is in an A-position in BP.
The movement of the subject across the ethical pronoun is an A-movement, and therefore, it
does not trigger relativized minimality effects.
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Now, let us see what happens with adjuncts. The plain sentences without movement to the left periphery are the following:
(31)

a. (E) o João (me) vendeu a casa da Marta pra Maria hoje.
(and) the John me sold the house of-the Martha to-the Mary today.
‘John sold Martha’s house to Mary today’.
b. (E) o João (me) vendeu a casa da Marta pra Maria sem a Ana.(17)
(and) the John me sold the house of-the Martha to-the Mary without the Anna.
‘John sold Martha’s house to Mary without Anna’.

As for A’-movement of adjuncts crossing the ethical pronoun, the
results are the following.
(32) Focus movement
a. HOJE, o João (*?me) vendeu a casa da Marta pra Maria, e não ontem.
TODAY, the John me sold the house of-the Martha to-the Mary, not yesterday.
‘TODAY, John sold Martha’s house to Mary, not yesterday’
b. SEM A ANA,

o João (*?me) vendeu a casa da Marta pra Maria, e não sem o Pedro

WITHOUT THE ANNA, the John me sold the house of-the Martha to-the Mary, not without the Peter
‘WITHOUT ANNA, John sold Martha’s house to Mary, not without Peter.
(33) Cleft constructions
a. Foi hoje que o João (*?me) vendeu a casa da Marta pra Maria, e não ontem.
Was today that the John me sold the house of-the Martha to-the Mary, not yesterday.
‘It was today that John sold Martha’s house to Mary, not yesterday’
b. Foi sem a Ana que

o João (*?me) vendeu a casa da Marta pra Maria, e não sem o Pedro

Was without the Anna that the John me sold the house of-the Martha to-the Mary, not without the Peter
‘It was without Anna that John sold Martha’s house to Mary, not before Peter.
(34) Wh-questions(18)
a. Em que dia o João (*?me) vendeu a casa da Marta pra Maria?
In which day the John me sold the house of-the Martha to-the Mary?
‘In which day did John sell Martha’s house to Mary?’
(17) For (31b), imagine a scenario in which Ana was supposed to be present when John sells the
house, but he did not care, and he sold the house without her presence.
(18) Wh-element como ‘how’ was not used in this test, because it tends to be interpreted as an
exclamative element when combined with ethical pronouns, as we can see below:
(i) (Mas) como que o João (me) vendeu a casa da Marta pra Maria!
(But) how that the John (me) sold the house of-the Martha to-the Mary!
“John sold Martha’s house to Mary, and it surprises/ bothers me that this is so”
If ethical constructions are a type of exclamative constructions in BP as proposed in Bastos-Gee (2011), then this suggests that the special exclamative how stops in OrientP before
moving higher.
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b. Sem a ajuda de quem o João (*?me) vendeu a casa da Marta pra Maria?
Without the help of who the John me sold the house of-the Martha to-the Mary?
‘Without the help of who did John sell Martha’s house to Mary?’

The data in (32)-(34) show that adjuncts, similarly to internal arguments, cannot undergo A’-movement in ethical constructions. The relevant
structure is also similar to the one presented for internal arguments. When
the adjuncts cross the OrientP, they are undergoing A’-movement, and this
is blocked by Relativized Minimality.
Finally, let us see what happens with external arguments.
(35) Movement to focus
O JOÃO (me) vendeu a casa da Marta pra Maria, não o Pedro!
JOHN me sold the house of-the Martha to Mary, not Peter.
‘John sold Martha’s house to Mary, not Peter’.
(36) DP Cleft Constructions
Foi/é o João que (me) vendeu a casa da Marta para Maria, e não o Pedro!
Was/is the John that me sold the house of-the Martha para Mary, and not the Peter.
‘It was John that sold Martha’s house to Mary, and not Peter’
(37) Wh-questions
Quem que (?me) vendeu a casa da Marta para Maria!?
who that me sold the house of-the Martha to Mary!?
‘Who sold Martha’s house to Mary?’.

The data in (35)-(37) show that external arguments can move to the
left periphery across ethical pronouns(19). Notice that, under the structure
assumed in section 3, the external argument does cross the ethical pronoun, as shown in the structure below.
(38) [CP DP3 [AgrSP DP3 [OrientP ETH [TP tDP3 [vP tDP3 v-V tPP2 DP1 tETH]]]]]

where DP3 = usually the subject, PP2 = usually the indirect object; DP1 =
usually the direct object.

(19) There is some variation regarding the acceptability of (35)-(37), but most speakers agree that
there is a clear contrast between the external argument and internal arguments. A’-movement
of adjuncts is unacceptable for all informants consulted. This relates to the variation found in
the corresponding tests for wh-islands.
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However, when external arguments cross the ethical pronoun, they are
still undergoing A-movement to Spec-IP, only later they undergo A’-movement to the left periphery. In other words, the movement does not violate
Relativized Minimality.
The prediction for long-distance subject movement is that it would
cause a Relativized Minimality effect, since in that case, the subject would
cross the ethical pronoun when undergoing A’-movement. As shown in
(40), this prediction is borne out. (The sentence in (39) provides the acceptable non-interrogative counterpart of (40).)
(39) A Marta (me) achava que a Maria tinha vendido a casa do Pedro.
The Martha (me) thought that the Mary had sold the house of-the Peter.
‘Martha thought on me that Mary had sold Peter’s house’.
(40) Wh-questions
Quem que a Marta (*me) achava que tquem tinha vendido a casa do Pedro?
who that the Martha (*me) thought that twho had sold the house of-the Peter.
‘Who did Martha thought on me that had sold the house?’.

Since the wh-phrase subject starts in a lower clause, it undergoes
A’-movement when crossing the ethical pronoun, which results in an unacceptable sentence. I conclude therefore that the current analysis explains
the extraction of subjects, as well as internal arguments and adjuncts, in
ethical constructions.

4. The constraint on co-reference
The constraint on co-reference is a ban on other co-referring pronouns
within the same clause. In section 2, I observed that the ethical pronoun in
BP occurs in the first person only. Then, in BP the constraint on co-reference is manifested as a ban on other argumental first person pronouns in
the same clause, as illustrated below.
(41) O Pedro (me) apresentou o João para a Maria!
The Peter (me) introduced the John to-the Mary
“Peter introduced John to Mary (and the speaker disapproves of it)”
(42) Subject x ethical pronoun
Eu (*me) apresentei o João para a Maria!
I (*me) introduced the John to-the Mary
“I introduced John to Mary (and the speaker disapproves of it)”
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(43) Direct object x ethical pronoun
O João (*me) apresentou eu para a Maria!
The John (*me) introduced I to-the Mary
“John introduced me to Mary (and the speaker disapproves of it)”
(44) Indirect Object x ethical pronoun
O João (*me) apresentou a Maria para mim!
The John (*me) introduced the Mary to me
“John introduced Mary to me (and the speaker disapproves of it)”

The example in (41) is a regular ethical construction without other first
person pronouns. In (42)-(44), we can see that neither the subject nor the
objects can occur in the first person in the presence of an ethical pronoun.
On the other hand, adjuncts differ from arguments in this respect, as
illustrated below.
(45) Adjuncts x ethical pronoun
Context: For the version of the sentence with “without me”: the speaker was
supposed to be present during the introduction of Mary to Paul by John; for
the version of the sentence with “before me”: the speaker was supposed to
introduce Mary to Paul, but John made it first; for the version of the sentence
with “behind me”: the introduction was done behind the speaker’s back.
O João (me) apresentou a Maria pro Paulo sem mim/ antes de mim/ atrás de mim!
The John (me) introduced the Mary to-the Paul without me/ before me/ behind me!
“John introduced Mary to Paul (on me) without me/ before me/ behind me”

The example in (45) above has adjuncts with first person pronouns,
and no constraint on co-reference arises with the presence of the ethical
pronoun.

4.1. The constraint is limited to its own CP
The constraint on co-reference in ethical constructions is limited to its own
CP. It does not arise when the other first person pronoun or phrase is in a
different clause. The tests to show this are restricted because ethical pronouns in BP cannot usually be within an embedded clause, as shown below.
(46) A Marta

sabe/ afirmou/ garantiu
que o João (*me) abriu a mala
The Martha knows/ affirmed/ guaranteed that the John (*me) opened the suitcase
da Maria
pro Pedro!
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of-the Mary for-the Peter.
“Martha knows/ affirmed/ guaranteed that John opened Mary’s suitcase for Peter
(and the speaker disapproves it)”

The ethical construction in (46) is excluded by the impossibility of
embedding a clause that contains an ethical pronoun. In Bastos-Gee (2011)
I argue that ethical constructions are a type of exclamative constructions
with mixed properties, and they cannot be embedded because the main
content of exclamative constructions is presupposed.
In spite of the general constraint on embedding clauses with an ethical pronoun, there are a few configurations under which an ethical clause
can be embedded.(20) Grimshaw (1979:319) has noticed that the non-factive
verb “believe” may have a special factive use in expressions like “I don’t
believe that…” and “you wouldn’t believe that…” (I use small caps
to indicate the expressive use of “believe” in these cases.) Under this special factive use, clauses with presupposed content, such as exclamatives in
English, can be embedded (See also Zanuttini and Portner (2003)). In BP,
the corresponding expressions você não vai acreditar ‘you won’t believe’
and eu não acredito ‘I don’t believe’ can take clauses containing an ethical
pronoun as their complement, as shown below.
(47) Você não vai acreditar que o João me abriu

a mala

da Maria

pro Pedro!

You not will believe that the John me opened the suitcase of-the Mary for-the Peter.
‘You won’t believe that John opened Mary’s suitcase for Peter (and the speaker disapproves of it)’
(48)

Eu não acredito que o João me abriu

a mala

da Maria

pro Pedro!

I not believe that the John me opened the suitcase of-the Mary for-the Peter.

‘I don’t believe that John opened Mary’s suitcase for Peter (and the speaker
disapproves of it)’
(49)

Eu não (*?me) acreditei que o João abriu a mala

da Maria

pro Pedro!

I not (*?me) believed that the John opened the suitcase of-the Mary for-the Peter.

(20) Another potential case in which ethical pronouns can appear within an embedded clause is
the case of cleft constructions. In section 3.3, I showed that subject cleft is acceptable across
an ethical pronoun in (36), but not acceptable across internal arguments and adjuncts. Cleft
constructions are analyzed as biclausal constructions in BP by Kato and Raposo (1994),
Modesto (2001), Lopes-Rossi (1996), Mioto (2001), among others. Assuming their analyses,
the acceptability of (36) exemplifies an exception to the ban on embedding. I do not have an
explanation for this case, but I would like to suggest that maybe the clause containing the cleft
phrase is a defective/ reduced and does not contain OrientP or other projections related to
sentential force. I leave this possibility open to further study.
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‘I didn’t believe that John opened Mary’s suitcase for Peter (and the speaker disapproves of it)’

In (47), the clause with the ethical pronoun is embedded and it is
acceptable. In (48), the first person pronoun subject and the ethical are in
different clauses and the sentence is acceptable, and in (49), the first person
pronoun subject and the ethical are in the same clause and the sentence
is bad. These data show that the constraint on co-reference holds only for
other co-referring pronouns or phrases within the same clause.
This result is also consistent with cases in which the ethical pronoun is
in the matrix sentence and the co-referring pronoun is within the embedded clause.
(50)

A Marta

(me) afirmou pro João que eu abri

The Martha (me) affirmed to John

a mala

da Maria

that I opened the suitcase of-the Mary

pro Pedro!
for-the Peter.
“Martha affirmed to John that I opened Mary’s suitcase for Peter (and the speaker
disapproves it)”

When the ethical pronoun is in the matrix clause, the co-reference with a
first person pronoun in a lower clause is possible, as we can see in (48) above.

4.2. The constraint is exclusive to the ethical pronoun
Another important characteristic of the phenomenon is that the constraint
on co-reference arises in the presence of ethical pronouns only. Notice that
in sentences without ethical pronouns, first person pronouns may co-occur
and freely co-refer in BP.
(51)

A Marta

me

disse que eu não devo abrir a mala

da Maria.

The Martha me-dat told that I not should open the suitcase of-the Maria.
‘Martha told me that I shouldn’t open Mary’s suitcase’.
(52)

A Marta

disse pra mim que o Pedro vai apresentar eu pra Maria.

The Martha told to me

that the Peter will introduce I-acc to Maria.

‘Martha told me that Pedro will introduce me to Mary’.

Given an appropriate scenario, many BP speakers even accept co-reference of first person pronouns within the same CP.
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(53) Cada pessoa tinha que fazer um vídeo em que apresentava um amigo aos outros.
Every person had to do a video in which introduced a friend to-the others.
Como eu estava sozinha,
Since I was

eu

apresentei eu

para mim/ mim mesma.

by-myself, I-nom introduced I-acc to me/ myself.

“I introduced me to me/ myself ”

In (51), there are three first person pronouns: nominative eu ‘I’, accusative eu ‘I’, which is an innovation of colloquial BP, and the dative pra mim
(mesmo) ‘to me/ myself ’. No constraint on co-reference arises in this case.

4.3. The constraint is not speciﬁc to the ﬁrst person
As mentioned above, the ethical pronoun in BP occurs in the first person
only. In order to ensure that the relevant constraint is a co-reference constraint, not a person constraint specific to the first person, I use data from
Spanish, in which ethical pronouns occur in all persons. More precisely, I
use the third person ethical clitic in Spanish.(21)
(54)

Juani le*i/ *j/ *k / l presentó Pedroj a Miguelk
Johni 3eth*i/ *j/ *k / l introduced Peterj to Miguelk.
“John introduced Peter to Miguel on him”

(55)

Nadiei le*i/ *j/ *k /l presentó un estudiantej a cada professork
Nobodyi 3eth*i/ *j/ *k / l introduced a studentj to each teacherk.
“Nobody introduced a student to each teacher on him”

As illustrated in (54)-(55), the third person ethical clitic cannot co-refer with the subject, or the direct object, or the indirect object. It can only
refer to an outsider. My conclusion is that the constraint in question is a
more general constraint on co-reference, not limited to first person.

4.4. The constraint is not a Principle B violation
Given what we have seen so far, the ethical pronoun cannot co-refer with
other first person pronoun within the same clause, but it can, if the other
(21) Spanish data comes from both European informants and South American informants. With
the clitic doubling reading, which is available for most dialects of Spanish, the following sentences are acceptable. But the clitic doubling reading is not the relevant one.
(i) a) Juan lei presentó Pedro a Migueli
b) Nadie lei presentó un estudiante a cada professori
John 3cl introduced Peter to Miguel.
Nobody 3cl introduced a student to every professor
“John introduced Peter to Miguel”
“Nobody introduced a student to every professor”.
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pronoun is in an embedded clause. These facts partially overlap with the
conditions under which a Principle B violation arises. However, Principle B
is not an explanation for the constraint on co-reference in ethical constructions. Let us consider (56)-(57) below.
(56) Subject x ethical pronoun
Eu (*me) apresentei o João para a Maria.
I (*me) introduced the John to-the Mary.
“I introduced John to Mary (*on me)”
(57) Direct object x ethical pronoun
O João (*me) apresentou eu para a Maria.
The John (*me) introduced I to Mary.
“John introduced me to Mary (*on me)”

In both cases, the constraint on co-reference holds, whether eu ‘I’
c-commanded by the ethical me, or not. In addition to that, the pronoun
“eu” (I-acc) does not seem to be subject to usual Principle B effects in BP,
as shown in (51), which is repeated here as (58).
(58) Eu apresentei eu
para mim (mesma).
I introduced I-acc to me/ myself.
“I introduced myself to myself ”

Given the acceptability of (58), it is hard to see how Principle B could
account for the full range of facts pertaining to the constraint on co-reference, especially the ungrammaticality of both (56) and (57). I conclude,
therefore, that the constraint on co-reference in BP ethical constructions
cannot be accounted for by Principle B.

4.5. Strong Crossover
In this section I am going to pursue an analysis for the constraint on co-reference in terms of a crossover effect. I am going to discuss the cases that
could be characterized as strong crossover violations, and show similarities
between them and the classical cases discussed in the literature.
Strong crossover is a violation involving A’-movement of one phrase
over a co-indexed phrase (see Postal (1971), Wasow (1972), Lasnik (1976)).
One example of the relevant configuration is in (59), and the general schema
of the violation is provided in (60):
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(59) a. * Whoi does hei like?
* Whoi [TP hei [vP ei [VP like ei ]]]
(60) *[ZP XP1 … [YP1 … [… t1 …]], where spec-ZP is an A’-position

The following BP constructions involving wh-movement, focus movement and clefting provide additional illustration.(22)
(61) a. *Quemi elei ti gosta ti ?
Whoi hei ti like ti
(62) *[FocP A MARIAi (e não o Pedro) [elai viu t.]]
[FocP THE MARYi (and not Peter) [ shei saw t]]
(63) * Foi [FocP a Mariai [que [elai viu t]]
Was the Maryi that shei saw t.

My proposal is that, when the ethical pronoun undergoes A’-movement to the specifier of OrientP, if it crosses a co-indexed phrase, it causes
a strong crossover violation.
For subjects and direct objects, this is straightforward.
(64) * Eu [OrientP me [apresentei [vP eu o João para a Maria me!
I
me introduced I the John to-the Mary me.
“I introduced John to Mary (*on me)”
(65) * O João [OrientP (me) apresentou eu para a Maria me!
The John (*me) introduced I to Mary.
“John introduced me to Mary (*on me)”

As for indirect objects, it is important to point out that the preposition
in these cases is completely transparent to c-command.
(66) Indirect object
O João falou pra ela*i que a Mariai foi demitida.
The John told to her*i that the Maryi was fired.
‘John told her that Mary was fired’.

The pronoun ela inside the PP in (66) cannot be co-referent with the
referential expression a Maria in the embedded clause, which indicates that
(22) For the sake of simplicity, I use the notation of the trace theory of movement, in which moved
elements leave behind a trace in the position where the movement originated from, but my
analysis is fully compatible with the copy theory of movement (Chomsky (1993), (1995)).
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the pronoun ela c-commands the referential expression a Maria. Since the
preposition is syntactically vacuous in indirect PPs, we can extend the analysis of strong crossover to indirect objects, as well.
Further evidence for an analysis in terms of a crossover violation comes
from the fact that other first person pronouns are equally subject to the
constraint on co-reference if they undergo A’-movement crossing a co-indexed constituent.
(67) Eu apresentei eu pra plateia
I introduced I-acc to-the public.
‘I introduced me to the public’.
(68) Focus movement without co-indexed pronouns
EU (e ninguem mais) a Maria apresentou ti pra plateia.
Ii (and nobody else) the Mary introduced ti pra plateia.
(69) Focus movement
*EU (e ninguem mais) eu apresentei ti pra plateia.
Ii (and nobody else) I introduced ti pra plateia.
(70) A Maria apresentou eu pra mim.
The Mary introduced I to me.
‘Mary introduced me to me’
(71) Focus movement without co-indexed pronouns
PRA MIM (e ninguem mais) a Maria apresentou o Pedro.
TO ME (and nobody else) the Mary introduced the Peter.
‘To me, Mary introduced me’.
(72) *PRA MIM (e ninguem mais) a Maria apresentou eu.
TO ME (and nobody else) the Mary introduced I-acc.
‘To me, Mary introduced me’.

(70) and (73) above show that first person accusative pronouns cannot
undergo focus movement crossing other first person pronouns. (69) and
(72) show that they can undergo movement when crossover is not an issue.
These facts support the analysis in terms of strong crossover for the
constraint on co-reference, and indirectly the proposal that the ethical pronoun in BP moves to the specifier of an A’-position.

4.6. Argument-non argument asymmetry
One potential counterargument for an analysis in terms of crossover is the
behavior of non-argumental PPs. As shown in section 4, non-argumental
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PPs are not subject to the constraint on co-reference. Under the assumption
that non-argumental PPs are left-adjoined (or right-adjoined) to the VP,
the movement of the ethical pronoun to OrientP crosses them, hence we
should expect them to be subject to the constraint on co-reference.
One way of dealing with the asymmetry between arguments and
non-arguments and keep the assumptions about crossover is to assume
a more complex layered structure of VP in which arguments are always
higher than the ethical pronoun, and the ethical pronoun is always higher
than non-argumental PPs, as illustrated in the following representation.
(73) ... [vP DP3 [v’ v [VP PP2 [V’ V [VP DP1 [V’ V [VP ETHICAL [V’ V [VP PPnon-argument [V’ V
]]]]]]]]]]
where DP3 = subject, PP2 = indirect object, DP1 = direct object

In a structure like (73) above, the ethical pronoun does not cross the
non-argumental PPs.
In addition to capturing the asymmetry between arguments and
non-arguments, a structure like this would also capture the facts about the
linear order of arguments, ethical pronoun and non-argumental PPs discussed in section 3.2 for English, under a Larson (1988)-style analysis of
traditional adjuncts, where sentence final adjuncts are lower in the structure than arguments.
Considering the symmetry between crossover effects and the constraint
on co-reference, I conclude that the crossover analysis can account for the
patterns found in ethical constructions in BP.

5. Final remarks
In this paper I investigated the properties of ethical constructions in BP.
My central discussion focused on the structure of ethical constructions. I
argued that ethical pronouns start in a low projection in the VP system and
move to OrientP in the IP system in order to check a [+S] feature related
to speaker orientation. Additionally, I studied a constraint on co-reference,
which was characterized as a ban on argumental pronouns co-referring
with an ethical element in the same clause. I argued that the constraint on
co-reference in ethical constructions is a crossover violation.
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O objetivo deste estudo é descrever as funções que os marcadores discursivos ‘quer
dizer’, ‘ou seja’ e ‘isto é’ assumem no Português europeu contemporâneo, a partir
de dados reais recolhidos no Corpus de Referência do Português Contemporâneo
(sub-corpus oral e sub-corpus escrito). As perguntas de investigação que guiam o
estudo são as seguintes: (i) os três marcadores são intersubstituíveis em todos os
contextos? (ii) para além da função discursiva de marcação de reformulação, há
outros valores que podem ser sinalizados pelos três marcadores em apreço?
Palavras-chave: marcadores discursivos, reformulação, polifuncionalidade
This paper aims to describe the role of the discourse markers ‘quer dizer’, ‘ou seja’
and ‘isto é’ in European contemporary Portuguese. It is a corpus-based research:
the data were collected from the oral and the written sub-corpora of the “Corpus
de Referência do Português Contemporâneo” (Reference Corpus of contemporary
Portuguese). The research attempts to answer the following questions: (i) are the
three discourse markers interchangeable in all contexts? (ii) besides their reformulative function, are there other values that can be signaled by the three markers?
Keywords: discourse markers, reformulation, polyfunctionality
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Introdução
Neste artigo, assume-se que os marcadores discursivos (doravante, MDs)
são expressões linguísticas que requerem descrições e explicações pragmáticas, dado que operam ao nível discursivo, permitindo uma gestão conjunta e
coordenada da interacção verbal ou guiando os interlocutores na articulação
sequencial de segmentos textuais, a diferentes níveis da estrutura discursiva.
Assume-se, ainda, que a expressão MD funciona como um hiperónimo,
tendo como seus hipónimos os conectores discursivos (expressões que
tipicamente sinalizam distintas relações discursivas entre enunciados), as
expressões que inscrevem no discurso o universo de expectativas do falante
e as suas atitudes, e os marcadores interativos que regulam a dinâmica conversacional e a gestão harmoniosa das relações interpessoais.(1)
Os três marcadores que este estudo se propõe abordar têm um denominador comum: todos eles são conectores que permitem sinalizar uma
reformulação. Assim, todos eles veiculam um significado de natureza procedimental, pois codificam uma instrução sobre como integrar o segmento
que introduzem numa representação mental coerente do discurso, guiando,
por conseguinte, o processo interpretativo. Parece-nos possível circunscrever o “core meaning” dos três conectores da seguinte forma: ‘interprete o
que se segue como uma melhor formulação do que acabou de ser dito’.(2)
Mas há ainda outras propriedades que todos eles partilham: (i) funcionam
como constituintes prosódicos, demarcados por pausas dos segmentos que
conectam (pausas geralmente sinalizadas por vírgula, na escrita); (ii) são
expressões totalmente gramaticalizadas no Português europeu contemporâneo (doravante PEC), armazenadas no léxico como uma única entrada,
cujo significado não é calculado composicionalmente; (iii) são operadores
de dois lugares, já que implicam a ocorrência de um enunciado fonte, à
direita, e de um enunciado reformulado, à esquerda.
Na esteira de Gülich & Kotshi (1983, 1985), Roulet (1985) e Rossari
(1994), assume-se que a reformulação é uma operação metadiscursiva pela
qual o falante reelabora um enunciado movido pela intenção de tornar mais
inteligível o seu discurso, reduzindo eventuais riscos de incompreensão por
(1) Perspectiva semelhante é adotada, entre outros, por Pons (1998, 2006), Fraser (1999), Zorraquino & Portolés (1999), Rossari (2006).
(2) Adotamos a definição já proposta em Pons Bordería & Lopes (a publicar).
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parte do interlocutor.(3) Neste sentido, a reformulação visa reparar problemas de formulação e pretende garantir a intercompreensão, numa perspetiva interativa. Esta definição focaliza casos de auto-reformulação, mas há
ainda casos de hetero-reformulação, sempre que o ouvinte reelabora uma
intervenção prévia, com o propósito cooperativo de testar a efetiva compreensão do enunciado que lhe foi dirigido.
Os autores acima referenciados distinguem dois sub-tipos de reformulação: a reformulação parafrástica, baseada na sinalização de uma relação
de equivalência entre dois enunciados, e a reformulação não parafrástica,
que implica uma distância, um afastamento do locutor face ao seu enunciado inicial e acarreta, muitas vezes, uma alteração de perspectiva enunciativa. Note-se que a reformulação parafrástica, entendida de forma estrita
como envolvendo uma relação de exata equivalência entre segmentos discursivos, é rara, surgindo essencialmente em contextos de tradução, definição ou glosa.(4) A reformulação não parafrástica pode recobrir diferentes
sub-tipos. Fonseca (1992: 308) refere casos de condensação e recapitulação,
casos de expansão e, finalmente, casos de invalidação do dito, objectivados
em movimentos discursivos de correção ou retificação.
Neste artigo, considerar-se-á que a reformulação, enquanto operação
metadiscursiva, pode ser perspectivada escalarmente: num dos pólos, teremos a marcação de uma relação de equivalência, no pólo oposto a marcação de uma relação de correção/retificação. Na zona intermédia da escala,
encontram-se diferentes sub-tipos de reformulação parafrástica e não parafrástica: explicação, especificação, condensação, distanciamento.(5)
O objectivo deste estudo, que parte de dados empíricos recolhidos no
Corpus de Referência do Português Contemporâneo (CRPC, sub-corpus
oral e sub-corpus escrito)(6), é essencialmente descritivo. Procurou-se colmatar uma lacuna, dado que, tanto quanto é do nosso conhecimento, não
(3) Como pertinentemente afirma Fonseca (1992: 307-308), “são certamente múltiplos os factores que intervêm na reformulação. Entre eles, conta-se em particular a tomada de consciência
por parte do Locutor da não-adequação do seu discurso às intenções designativas do universo
de referência a activar, às condições do bom, eficaz e apropriado processamento da comunicação-interacção. Mas actua aqui também a percepção por parte do Locutor das dificuldades
no domíno da recepção-interpretação (...) que adivinha por parte do Alocutário (...)”.
(4) É neste sentido que podemos entender a afirmação de Cuenca (2003:1072), segundo a qual
“Reformulation is more than a strict paraphrase. It can imply discourse values such as explanation, specification, generalization, implication, gloss or summary.”
(5) Cf. Pons & Lopes (a publicar).
(6) http://www.clul.ul.pt/pt/recursos/183-reference-corpus-of-contemporary-portuguese-crpc.
Foram escolhidas aleatoriamente 100 ocorrências no sub-corpus oral e 100 ocorrências no
sub-corpus escrito.
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há nenhuma descrição sistemática dos usos destes marcadores no que ao
PEC diz respeito. As questões que se colocam à partida são as seguintes:
(i) os três marcadores são intersubstituíveis em todos os contextos, isto
é, encontram-se em variação livre? (ii) para além da função discursiva de
marcação de reformulação, há outros valores que podem ser sinalizados
pelos três marcadores em apreço, no PEC?
O artigo está organizado da seguinte forma: na secção 1, descrevem-se
os valores de ‘quer dizer’ atestados no corpus; na secção 2, sistematizam-se
os valores de ‘ou seja’ e na secção 3, os valores de ‘isto é’. Por fim, na secção
4, explicitar-se-ão as principais conclusões deste estudo, confrontando os
resultados obtidos na descrição.

1. Quer dizer
Trata-se de uma expressão cristalizada, constituída por duas formas verbais
(verbo querer, na 3ª pessoa do singular do presente do Indicativo, seguido
do infinitivo do verbo dizer) que fusionaram, passando a funcionar como
uma combinatória fixa.(7) De facto, o verbo querer não admite flexão (*querem dizer) e o verbo dizer não admite complementação frásica (*quer dizer
que p).(8) Na esteira de Traugott & Brinton 2005, diremos que houve um
processo de fusão e reanálise, passando a expressão a funcionar como constituinte prosódico autónomo, com mera função conectiva. Contudo, podemos dizer que o marcador deriva de fontes lexicais que estão associadas de
forma bastante transparente à função pragmática codificada (cf. Cuenca
2003:1080).(9)
No nosso corpus, encontrámos quatro valores distintos para o marcador ‘quer dizer’. Começaremos por apresentar exemplos em que ‘quer dizer’
funciona como marcador de reformulação (1.1.); seguidamente, focalizar-se-ão os usos do marcador com valor de atenuação (1.2.) e de conclusão
(13.); finalmente ilustrar-se-ão os seus usos como ‘filler’, ou seja, como marcador de formulação ou construção on-line do discurso oral (1.4.).
(7) No corpus, ocorre uma variante socioletal de ‘quer dizer’, a expressão ‘quer-se dizer’, que tipicamente corresponde a usos menos padronizados do PEC. Assinale-se que as duas formas
verbais podem ocorrer em combinatórias livres, no PEC, como acontece em (i): (i) O João
quer dizer à mãe que não pode assumir o compromisso, mas não tem coragem de o fazer.
(8) Para uma análise sobre o processo de gramaticalização subjacente ao desenvolvimento deste
marcador , cf. Gonçalves et al. 2007.
(9) O verbo declarativo dizer é comum em marcadores de reformulação noutras línguas românicas: c’est-à-dire (fr.), es decir (esp.), és a dir (cat.).

Diacritica 281-Livro 1.indb 36

07-11-2014 07:48:36

Contributo para o estudo sincrónico dos marcadores discursivos ‘quer dizer’, ‘ou seja’ e ‘isto é’

37

1.1. Valores reformulativos
Atente-se nos seguintes exemplos:
(1) Eu este ano para apanhar a azeitona tenho que dar a meias a azeitona, quer dizer, eu tratei das oliveiras e tudo e agora para apanhar, metade é para o indivíduo que ma apanha e metade é para
mim. [133-04-G00-002-25-M-E-5-3-00]
(2) (…) quando eu estou doente vou a um médico, não faço com ele
um contrato escrito, mas na realidade eu vou à espera de receber um serviço, e esse serviço tem de me ser prestado nos termos
do código, nos termos da lei, segundo as leis da arte, quer dizer,
segundo a melhor, o melhor conhecimento médico, essa é a obrigação jurídica do médico. [O-0028-R-O-P-Lis-Redip]
(3) Até já se consegue fazer ali vida de cidade, quer dizer, já há o anonimato que há nas cidades [1232P273]
(4) Interessa sobretudo distribuir bem, quer dizer, com justiça, o que
se vai produzindo [A43766]
Todos os exemplos ilustram casos de auto-reformulação parafrástica: o
falante reformula o enunciado prévio com o objectivo de explicar (do lat.
explicare, com o sentido de desdobrar, desenvolver) o que disse anteriormente. Note-se que não há propriamente uma equivalência semântica entre
os dois fragmentos discursivos articulados por ‘quer dizer’, mas antes uma
explicação, uma clarificação do dito, com o intuito de o tornar mais preciso
ou mais explícito. Consideramos que a explicação ou a clarificação do dito
é um sub-tipo da reformulação parafrástica, já que o falante assume como
pragmaticamente equivalentes os dois segmentos interligados, sinalizando,
no entanto, que a segunda formulação é mais adequada e clarificadora, traduzindo melhor a sua intenção comunicativa. As unidades articuladas pelo
marcador podem ser enunciados que envolvem a expressão de proposições
(cf. exemplos 1 e 3) ou sintagmas de natureza subproposicional, no interior
de um mesmo enunciado (cf. exemplos 2 e 4).
Nestes contextos, ‘quer dizer’ pode ser substituído por ‘ou seja’, ‘isto é’,
e ainda por conectores de reformulação não contemplados neste estudo,
como ‘por outras palavras’, noutros termos’, ‘dito de outro modo’.
Vejam-se agora os seguintes exemplos, em que ‘quer dizer’ introduz
uma auto-reformulação não parafrástica:
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(5) (…) o parque, é um parque nacional, não é, que abrange a área
(Peneda) e (Gerês). E tão a fazer melhoramentos, não é, quer
dizer, eu não sei, ainda não cheguei a entender se isto é bom ou
mau (…) [1083-11-D05-002-23-F-A-3-2-0]
(6) A pornografia é uma invenção masculina. A prostituição é uma
coisa masculina, não há pornografia ou prostituição para as mulheres. Quer dizer, só há para uma minoria.[ jpub_970925_c01]
Em (5), no enunciado prefaciado por ‘quer dizer’, o falante reconsidera
o ponto de vista expresso previamente, distanciando-se dele. Em (6), o locutor recorre ao marcador para corrigir ou retificar uma formulação prévia.
Com este último valor, o marcador comuta livremente com ‘ou melhor’/ ‘ou
antes’, podendo ainda ser substituído por ‘ou seja’ e ‘isto é’.(10)
Casos deste tipo (ou seja, casos de auto-reformulação não parafrástica)
são raros no corpus, o que parece indiciar que não estamos perante o valor
prototípico do marcador ‘quer dizer’ no PEC. Naturalmente, os conteúdos
proposicionais dos segmentos conectados são decisivos para a distinção
entre reformulação parafrástica e não parafrástica.

1.2. Atenuador
Atente-se agora no exemplo (7):
(7) E então esse aluno, quer dizer, foi um bocadinho insolente, na
maneira de falar e eu reagi e disse que ia comunicar à reitoria.
[503-09- B00-002-35—M-C-3-6-A]
Neste exemplo, ‘quer dizer’ parece funcionar como atenuador ou mitigador da avaliação negativa que o falante expressa. Note-se a ocorrência do
(10) Embora no nosso corpus não haja nenhum exemplo de hetero-reformulação sinalizada por
‘quer dizer’, encontra-se um exemplo em Bárbara (1997):
X: por exemplo o lagarto não faz mal, isso até é amigo do homem, pode uma pessoa estar
a dormir muito descansado no campo, passa um lagarto pela cara ou por as mãos, a gente
acorda....sabe que está o inimigo ao pé, pode ser uma cobra para nos fazer mal, e a gente nessa
altura com um pauzito (...) mata-o.
A: ah, quer dizer, ele avisa, o lagarto. (PF 0564)
O falante reinterpreta a intervenção prévia, numa intervenção reactiva cujo objetivo é confirmar/testar a compreensão do que foi dito. Trata-se de um movimento de hetero-reformulação
não parafrástica, através do qual o falante condensa aquilo que infere ser a informação mais
relevante da intervenção anterior.
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diminutivo no quantificador (um bocadinho), que parece cumprir a mesma
função pragmática de mitigação ilocutória, numa estratégia discursiva de
delicadeza atenuadora, que salvaguarda ou protege a face postiva do falante
(cf. Brown & Levinson 1897, Briz 2006). Com esta função modalizadora, o
marcador não comuta com ‘ou seja’ e ‘isto é’ e funciona, tal como os adverbiais modalizadores, como operador de um lugar.(11)
Não detetámos nenhuma ocorrência deste tipo no corpus escrito, e
apenas uma no corpus oral, o que parece indiciar a fraca produtividade do
marcador em apreço no que toca à expressão deste valor.

1.3. Marcador conclusivo
Atente-se agora no exemplo (8):
(8)

Os indivíduos nascidos em países de determinada religião seguem,
em regra, essa religião: a maioria dos árabes são muçulmanos; a
maioria dos anglo-saxões são protestantes. Quer dizer, doutrinas e
crenças são, para muitos, aquilo que lhes foi ensinado. [J13337]

Trata-se de um exemplo retirado do sub-corpus escrito, a única ocorrência encontrada em que o marcador assume um valor conclusivo, como
a substituição por ‘portanto’, sem qualquer alteração do significado, comprova. A baixíssima frequência de uso, no corpus, aponta para a natureza
periférica deste valor no PEC.

1.4. Marcador de formulação
Vejam-se agora os seguintes exemplos:
(9) Não consigo encontrar identidade entre os meus problemas familiares e a maior parte das pessoas com quem eu contacto, pessoas
da minha idade, e isso devido talvez à, quer dizer, a maior parte
das pessoas que têm problemas familiares consideram-se, consideram que os pais e as pessoas da família em geral tão ultrapassadas…[609-19-C00-002-19-F-J-5-7-00]

(11) No espanhol, este valor é marcado por ‘o sea’. Cf. Schwenter 1996, Pons Bordería & Lopes, a
publicar.
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(10) Gosto mesmo de falar com esse senhor. É formidável. Agora,
quer dizer, o ambiente assim daqui, quer dizer é…não gosto (…)
(587-20-C10-020-22-F-A-4-2-00)
Naturalmente, só se encontra este valor no corpus oral. Nestes casos,
o marcador funciona basicamente como um “filler”, uma pausa discursiva
preenchida, sinalizando o processo da formulação on-line do próprio discurso, que reflete a não planificação prévia do que se pretende comunicar.
Em situações espontâneas, informais e pouco controladas de produção de
discurso oral, são frequentes os momentos de hesitação, as reorientações
do discurso, e ‘quer dizer’, no nosso corpus, cumpre dominantemente essa
função de ‘bordão’. Tendo em conta um critério de frequência, no corpus
em análise esta função sobrepõe-se à função reformuladora.(12)

2. Ou seja
O marcador em apreço é formado pela conjunção de disjunção ou, que
sinaliza uma alternativa, seguida do verbo ser na 3ª pessoa do presente
do Conjuntivo, modo que tipicamente expressa posibilidades que podem
ser consideradas no contexto enunciativo (Marques 2005). Completamente
gramaticalizado, o marcador funciona como uma só entrada lexical, cujo
significado não pode ser composicionalmente derivado, e tem autonomia
prosódica.(13)
(12) No espanhol, é o marcador ‘o sea’ que assume este valor formulativo (Pons Bordería & Lopes,
a publicar).
(13) Tanto quanto é do nosso conhecimento, não há estudos sobre o processo de gramaticalização
de ‘ou seja’ em Português. Parece-nos, numa primeira pesquisa a aprofundar posteriormente,
que ‘ou seja’ começa por ocorrer em construções livres, marcando a conjunção ‘ou’ um valor
disjuntivo exclusivo, como se atesta em (i) e (ii), dados recolhido em Davies & Ferreira (2006):
(i)

Ca o enprazador ou o enprazado nõ deue në pode fazer enalheamëto nouamët ë në
hûã maneira da cousa sobre que he feito o enprazamëto & quer demãdar por sua. assy
como dissemos de suso. ata que seia liurado da contenda que he antreles per juizo. ou
seia dado por quite o enprazado do enprazamëto. [Primeira partida Afonso X, Primeira
Partida, séc. XIV]
(ii) As duas reglas: A prymeira, que soomente executemos aquello em cujo prossyguymento
nem hûû mal nom venha, ou seja del o menos e tal que bem se possa remediar, e fujamos daquel onde grande mal pode vÏÏr, specialmente o que se nom pode bem remediar
segundo intendymento d’homëës.[D. Duarte, Leal Conselheiro, séc. XV]
Contextos deste tipo facilmente ativam uma implicatura de equivalência, no sentido de que
qualquer uma das alternativas expressas é apresentada como igualmente aceitável. Tal implicatura pode ter-se convencionalizado dando origem ao valor reformulativo parafrástico de
‘ou seja’.
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Num estudo prévio (Pons-Bordería & Lopes, a publicar), foram já
recenceados os valores de ‘ou seja’ no PEC, a partir do sub-corpus oral
do PEC. Assim, retomam-se aqui os valores recenseados nesse estudo e
acrescentam-se exemplos retirados do corpus escrito. Destacar-se-ão em
primeiro lugar os seus valores de reformulação (2.1.), seguidamente ilustrar-se-á o valor conclusivo que pode assumir (2.2.) e, finalmente, o seu
valor de marcação da formulação on-line do discurso oral (2.3.).

2.1. Reformulador
Atente-se nos exemplos (11) a (14):
(11) L2: pegando nesta operação que tem agora um mês, faz agora um
mês que reduziu, eh, de sessenta para vinte o número de acidentes, ou seja em relação ao mesmo período do ano passado há três
vezes menos acidentes... (O-0029-R-O-P-Lis-Redip)
(12) (…) ontem, eh, a conferência das nações unidas sobre comércio e
desenvolvimento, eh, apontava exactamente no mesmo sentido, o
que é curioso é que falava em que, eh, o custo da crise asiática vai
representar este ano cerca de um por cento da produção mundial,
ou seja, duzentos e sessenta mil milhões de dólares. (O-0018-RE-P-Lis-Redip)
(13) L3: claro, a clonagem é exactamente um processo que conduz à
formação de indivíduos genotipicamente iguais, ou seja, com o
mesmo património genético. (O0007-R-Ci-P_Lis-Redip)
(14) Para além disso, toda a restante racionalidade que é depositada no
Estado pelo processo político é derivada da solução democrática
de conflitualidade económica, social e política, ou seja, do facto
de se governar com um programa legitimado pela maioria , após
eleições livres [A131297]
Todos eles ilustram casos paradigmáticos de auto-reformulação parafrástica: o falante reelabora a sua primeira formulação, com o objectivo de
tornar mais precisa, explícita ou clara a informação que pretende comunicar. Os fragmentos conetados podem ser de natureza proposicional (cf. 11)
ou de natureza subproposicional (cf. 12 a 14).
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Importa assinalar uma particularidade encontrada no corpus escrito:
referimo-nos a ocorrências em que ‘ou seja’ funciona cataforicamente, sinalizando que o segmento subsequente especifica algo a que alude o segmento
anterior. É o que ilustra o exemplo (15), no qual ‘ou seja’ poderia ser substituído por ‘a saber’:
(15) Penso que se não houvesse um objectivo determinado e declarado, ou seja, o de conseguir o mesmo objectivo pretendido em
1982 pelo Secretário de Estado Alfaia , tudo quanto se está a passar seria incompreensível (A151466)
Atente-se agora nos exemplos (16) a (18):
(16) …daqui a pouco vamos já ouvir o principal da actualidade…do
resto da actualidade, eh, esta manhã, mas para já nesta manhã
aqui em directo do, eh, ipatimup, ou seja, do instituto de patologia
e imunologia molecular da universidade do porto, será interessante nós eh, avaliarmos o curriculum deste instituto em apenas
dez anos ... (O-0008-R-Ci-P-Lis-Redip)
(17) Mas essas bolachas, são as bolachas geralmente que têm...o filling
ou seja o recheio, não é,... ( 1143-11-D05-001-38-F-C-3-2-H)
(18) No seu documento final, esta sessão extraordinária proclamou
a semana a começar na data do aniversário da Constituição da
ONU , ou seja, a 24 de Outubro, como a Semana Mundial do
Desarmamento. [A132603]
Nestes exemplos, verifica-se um caso de estrita equivalência semântica
entre os segmentos conetados. São raros casos como estes, em que a reformulação envolve de facto total equivalência: em (16), o falante explica o que
significa a sigla que acabou de usar; em (17) o falante recorre a ‘ou seja’ para
introduzir a tradução de um termo estrangeiro; em (18), exemplo extraído
do corpus escrito, o segmento introduzido por ‘ou seja’ identifica a data
previamente referida.
Os exemplos seguintes, (19) e (20) ilustram casos de auto-reformulação
não parafrástica:
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(19) E até porque gosto muito de tourear e... gosto muito de, já li umas
coisas acerca de tauromaquia em geral e, sei que aqui estamos um
pouco atrasados, ou seja, muito mesmo em relação a (Portugal)
continental e a (Espanha) e (México) (744-08-TD0-012-25-MC-4-4-00)
(20) Não, não, eu não tenho tido chatices nenhumas, não tenho tido
absolutamente chatices nenhumas. E até desde que cá estou nunca
tive pessoa nenhuma que lá ficasse presa. Ou seja, não, tive, foi um
senhor abade…(346-18-C00-011-42-M-I-1-7-00)
Neste contextos, ‘ou seja’ codifica uma instrução de correção ou rectificação: o enunciado prefaciado pelo conetor cancela informação previamente asserida. Assim, ‘ou seja’ comuta livremente com ‘ou melhor’, ‘ou
antes’, podendo ainda ser substituído por ‘quer dizer’ e ‘isto é’. O contexto
verbal, mais concretamente o conteúdo proposicional das unidades articuladas, é decisivo no que toca à ativação desta nova interpretação. No corpus
escrito, não encontrámos nenhum exemplo de ‘ou seja’ com esta função.
Centremo-nos agora nos casos em que ‘ou seja’ funciona como marcador de hetero-reformulação. O marcador mantém a sua posição inicial,
prefaciando o segmento que configura a reformulação, mas o facto de a
unidade discursiva ser diferente – trata-se de uma intervenção reactiva,
da responsabilidade do interlocutor – faz com que novos valores sejam
activados. De facto, a função básica desta intervenção reactiva é sinalizar
uma atitude de forte cooperação por parte do interlocutor. Vejamos alguns
exemplos:
(21) L4: as pessoas que nascem com mucinas 1 pequenas têm muito
maior susceptibilidade à infecção pelo helicobacter pylori1, do
que as pessoas que nascem com mucinas grandes. L3: ou seja,
entrando dentro desse infinitamente pequeno que é possível, eh,
desencadear acções preventivas e... e... e avançar para o tratamento, neste caso... L4: exactamente (O-0008-R-Ci-P-Lis-Redip)
(22) ...portanto nós em portugal temos uma elevadíssima percentagem da população com uma doença infecciosa do estômago que
provoca alterações que são gravíssimas em termos do que é a
saúde da população... L3: ou seja este é um mal português. qual...

Diacritica 281-Livro 1.indb 43

07-11-2014 07:48:36

Ana Cristina Macário Lopes

44

qual será a raiz... a origem desse mal português? ( O-0008-R-CiP-Lis-Redip)
Em (21), ao iniciar a sua intervenção reativa por ‘ou seja’, o interlocutor pretende confirmar a sua plena compreensão do que foi dito pelo primeiro falante, sinalizando o seu empenho em cooperar na interação verbal
em curso. Em (22), a intervenção reativa iniciada por ‘ou seja’ opera por
redução, reformulando de forma condensada o que foi comunicado pelo
primeiro falante, sempre com um propósito de sinalização de empenho
cooperante na interação.
Embora o corpus não nos ofereça evidência empírica de que ‘ou seja’
pode constituir, por si só, a intervenção reativa, a nossa competência de
falante nativa permite-nos construir um exemplo em que isto acontece:
(23) L1: Não basta querer, é preciso investir.
L2: Ou seja?
L1: Não te faças de ingénuo, sabes muito bem o que quero dizer.
Neste exemplo, o marcador funciona como uma unidade discursiva
independente e sinaliza um pedido de explicação ou de esclarecimento,
parafraseável por ‘o que queres dizer com o que acabaste de dizer?’.

2.2. Valor conclusivo
Os dois corpora oferecem-nos ocorrências de ‘ou seja’ como marcador conclusivo, substituível por ‘portanto’ e sinalizando que o enunciado seguinte
expressa um consequência lógica que pode ser inferida a partir do enunciado prévio, como os exemplos que se seguem ilustram:
(24) na manhã desta quinta-feira, os ministros das finanças dão o
passo que falta para o nascimento do euro. quando for meio-dia
e meia hora anunciam o valor da taxa de conversão para cada
moeda, ou seja, ficaremos a saber quantos escudos valerá cada
euro... daqui por diante ( O-0003-R-A-P-Lis-Redip)
(25) É uma questão à qual, quase em exclusivo, os sectores cooperativo
e privado têm dado resposta, ou seja, o Estado tem ignorado a sua
responsabilidade perante estas crianças e o seu papel integrador
[noCOD_1012698]
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2.3. Marcador de formulação
Embora em número substancialmente menos significativo do que o que
encontrámos na análise de ‘quer dizer’, ‘ou seja’ também é utilizado no PEC
como marcador de planificação on-line do discurso, marcando hesitações,
pausas, na formulação:
(26) PAU: /mas / basicamente eu comecei / quando comecei a trabalhar lá / &eh +$ ou sej/ eu &trabalhe / eu trabalhei lá / um mês e
pouco (O-0004-pfamcv04 c_oral_rom)
(27) ...uma certa euforia em relação a timor-leste, eh, em rel... à questão timorense com a queda de suharto, com a chegada... do... do
presidente habibi com a ideia de, eh, avanço de reformas democráticas na indonésia, eh, passados agora estes, eh, cinco meses,
sente que essa... que há razão para essa euforia ou seja que, eh, há
bocadinho usou a expressão um momento crucial em relação a
timor-leste... (O-0016-R-E-P-Lis-Redip]
Como os dados ilustram, ‘ou seja’, combinado frequentemente com um
pausa, recomeça ou reorienta o discurso, refletindo hesitações e problemas
de planificação por parte do falante.

3. Isto é
Este marcador é formado pelo demonstrativo invariável isto (um pronome que pode funcionar anafórica ou cataforicamente, como deítico
textual), seguido da 3ª pessoa do singular do presente do Indicativo do
verbo ser.(14)Esta estrutura é replicada noutras línguas (that is (ing.), cioè
(it.). esto es (esp.)). Trata-se, de um marcador totalmente gramaticalizado,
cujo significado procedimental não é derivado composicionalmente. Contrariamente ao que acontece com o marcador reformulativo espanhol ‘esto
es’, que ocorre exclusivamente em registo formal (cf. Pons 2008), ‘isto é’ é
mais versátil em PEC, estando documentado em registo informal de língua,
como se verá a seguir.

(14) Segundo Pons (2008), ‘esto es’ resulta da tradução do latim is est em documentos jurídicos
do espanhol antigo. Tanto quanto sabemos, não há estudos diacrónicos que nos permitam
avançar a mesma afirmação no que toca ao português.
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No nosso corpus, o conector ‘isto é’ cumpre essencialmente uma função de reformulador (3.1.). Daremos seguidamente exemplos em que o
mesmo conector funciona como marcador de formulação (3.2.).

3.1.Reformulador
Atente-se nos seguintes exemplos:
(28) …numa das tardes ha d (…) que como sabem também falava
hebraico / ha perguntou a Adão / “Adam / efo / atá?” isto é “homem
onde estás tu?” [O51]
(29) Mas tenho uma boa clientela nós aqui procuramos ou numa praça
ou noutra, isto é, ou num mercado ou noutro… [35-09-C00-00142-M-B-1-7-00]
(30) …existe julgo eu em trinta e oito dos estados unidos / a a (..) apenas em relação àquilo que se chama eutanásia passiva / isto é ao
direito a ser desligado de uma máquina … [OP0076L]
(31) O conhecimento da pedosfera, isto é, a camada da Terra constituída pelos solos, é muito importante em Ecologia [L0631]
Em (28), encontra-se um contexto muito específico de ocorrência do
reformulador ‘isto é’, um contexto de tradução, em que se verifica uma
equivalência estrita entre os dois segmentos articulados pelo conetor. O
exemplo (29) oferece-nos também um caso de auto-reformulação parafrástica pura, no sentido da marcação de total equivalência semântica entre os
termos articulados, ‘praça’ e ‘mercado’, que assim são apresentados como
sinónimos no contexto discursivo em causa. Já em (30), o marcador aparece
num contexto de glosa, sinalizando uma reformulação que visa explicar o
significado de uma expressão potencialmente desconhecida pelo interlocutor. Em (31), exemplo do corpus escrito, o produtor do texto recorre à
auto-reformulação para tornar mais preciso e claro o que pretende dizer. Os
exemplos mostram-nos que o marcador pode articular constituintes subproposicionais e proposicionais.
No corpus, este valor de auto-reformulação parafrástica, presente quer
em contextos equativos (que envolvem estrita equivalência semântica entre
os dois segmentos articulados), quer em contextos metalinguísticos (que
envolvem definições), quer ainda em contextos em que o falante visa expli-
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car, precisar ou clarificar o que pretende comunicar é, sem dúvida, o mais
relevante, em termos quantitativos. Nestes contextos, ‘isto é’ comuta livremente com ‘ou seja’ e ‘quer dizer’.
Embora substancialmente menos frequentes, no corpus oral encontram-se ainda exemplos que ilustram casos de auto-reformulação correctiva ou retificativa sinalizada pelo mesmo marcador:
(32) Nós somos os melhores pagos de todos os médicos. Pois, somos
os que tamos mais atrasados. Isto é, os que tão um ano à nossa
frente ainda recebem mais uns pozinhos do que nós, mas com a
excepção desses e de nós, todos os outros medicos formados há
cinco, dez, quinze anos, tão a ser pior pagos do que nós. [472-14A00-007- 26-M-A-6-8-00]
Não foram detetadas, no corpus oral, ocorrências de ‘isto é’ em contextos de hetero-reformulação.
De notar que no corpus escrito ‘isto é’ ocorre frequentemente com função catafórica, apontando para uma especificação de algo que foi anunciado no segmento anterior:
(33) A política sublime, que se opõe à dos Estados, quer aprofundar
aquilo que a experiência do nosso século acabou por aniquilar,
isto é, a confiança numa Grande Política, tal como a defendeu
Nietzsche. (L0989).
Neste tipo de contextos, ‘isto é’ seria substituível por ‘a saber’.

3.2. Marcador de formulação
Veja-se agora o seguinte exemplo:
(34) / &eh / &eh / depois / há uma coisa muito importante // $ que é +$
havia cá em Portugal // $ que é a rolha // $ isto é / eu estou numa
zona / onde havia / a grande produção de rolhas de Portugal [
O-0120-ppubdl03-c_oral_rom]
Neste caso, o falante recorre a ‘isto é’ como mero preenchimento de
pausa discursiva decorrente do processamento on-line de um discurso não
planificado. Após a ocorrência do marcador, verifica-se uma reorientação
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do discurso. Em termos quantitativos, são escassas as ocorrências, no corpus oral, de ‘isto é’ com esta função. Face aos dados, esta parece ser uma
função subsidiária do marcador no PEC.

4. Conclusões
A análise dos dados empíricos permite-nos retirar as seguintes conclusões:
1. Os três conetores funcionam, no PEC, como marcadores de reformulação. Tanto no corpus oral como no escrito, encontram-se em
variação livre na marcação de reformulação parafrástica; não foi
detetada nenhuma ocorrência de ‘ou seja’, no corpus escrito, como
marcador de reformulação não parafrástica corretiva.
2. Todos eles podem funcionar, na oralidade, como marcadores de
formulação, ‘fillers’, sinalizando o processamento on-line de discursos pouco planeados, mas aquele que de forma mais expressiva
cumpre esta função é, sem dúvida, o marcador ‘quer dizer’. ‘Isto é’
aparece como o marcador com menos usos deste tipo, no corpus.
3. Se exceptuarmos os usos reformulativos, abundantemente respresentados nos dois sub-corpora, e formulativos, circunscritos ao
corpus oral, verifica-se uma escassa frequência de usos secundários
no conjunto dos marcadores. Com um valor atenuador, só se atestaram ocorrências de ‘quer dizer’, no corpus oral; como um valor
conclusivo, foram detetadas ocorrências de ‘ou seja’ em ambos os
corpora, e de ‘quer dizer’ no corpus escrito.
4. Embora todos eles manifestem algum grau de polifuncionalidade,
o marcador ‘isto é’ é aquele que manifesta um menor número de
usos secundários.
No quadro que a seguir se apresenta, sintetizam-se os principais resultados deste estudo, no que toca ao valor dos marcadores:
Quer dizer

Ou seja

Isto é

Conetor de Reformulação

+

+

+

Conetor Conclusivo

+

+

_

Marcador de atenuação, no corpus oral

+

_

_

Conetor formulativo (filler), no corpus oral

+

+

+
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Confrontando os exemplos do corpus oral com as produções escritas,
as diferenças mais significativas consistem no uso de ‘ou seja’ e ‘isto é’, no
corpus escrito, com um valor catafórico idêntico ao do marcador ‘a saber’.
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Este trabalho estuda a variação dos ditongos decrescentes ou e oi em Portugal continental. Parte de uma hipótese levantada por Luís Filipe Lindley Cintra: o ditongo oi
predomina em áreas ameaçadas pela monotongação. Tendo como recursos o Atlas
Linguístico da Península Ibérica, o Atlas Linguarum Europae e o Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza, formei um corpus de 26 palavras em que ocorrem os ditongos [QY] e [oj] em posição inicial e medial de palavra, a partir das
respostas em formato fonético de 503 informantes em 228 pontos de inquérito.
Apresento neste artigo as distribuições geográficas de [QY], [QL] e [Q] em todo o
território português continental com delimitação das áreas de maior uso de [QL] e
mostro que existe uma correlação entre o ditongo [QL] e o monotongo [o].
Palavras-chave: ditongos ou e oi; variação; monotongação
This work studies the variation of the falling diphthongs ou and oi in mainlan Portugal. It is based upon a hypothesis launched by Luís Filipe Lindley Cintra: the
diphthong oi is more predominant in areas under the threat of monothongation.
The data used come from three linguistic atlases: Linguistic Atlas of the Iberian
Peninsula; Atlas of the European Languages; and the Linguistic and Ethnographic
Atlas of Portugal and Galicia. I created a corpus of 26 words with diphthongs [ow]
and [oj] responses obtained in phonetic format from 503 informants in 228 interview points in the 18 portuguese districts. I present the geographical distributions
of [ow], [oj] and [o], the delimitation of areas of predominance of [oj] and show
there is a correlation between [oj] and [o].
Keywords: diphthongs ou and oi; variation; monothongation
* Mestre em Linguística pela Universidade de Lisboa.
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1. Introdução
Num texto de Lindley Cintra, o qual tomo como motivação teórica para este
trabalho “Os ditongos decrescentes ou e ei: esquema de um estudo sincrónico e diacrónico” (Cintra, 1983: 35-54), o autor faz várias observações sobre
a situação atual dos ditongos ou e ei e suas variantes no ocidente peninsular,
levantando algumas questões interessantes sobre a distribuição e maior incidência do ditongo oi em algumas áreas geográficas. Na sua opinião, nessas
áreas a variação dos ditongos é menor, ocorrendo maioritariamente oi.
A variação dos ditongos ou e oi é comum no português atual e ocorre
em determinadas palavras. O ditongo ou é proveniente do ditongo au primário ou secundário e alterna frequentes vezes com oi quando este é procedente da vocalização de c no grupo ct ou formado a partir da atração do
iode primário da sílaba seguinte: au > ou: tauru- > touro (~ toiro), raupa
> roupa (~ roipa); al- > ou: calce- > couce (~ coice), altarĭu- > outeiro (~
oiteiro); nocte- > noite (~ noute), octo > oito (~ outo); cŏrĭu- > coiro (~
couro); tonsŏrĭa > tesoira (~ tesoura); -toriu > -dorio > -doiro (~ -douro).
A alternância estendeu-se a outras palavras cujos ditongos tinham outras
origens, p.e: tŭcca > toucinho (~ toicinho), *caço ou caçoulo > caçoula (~
caçoila) (Houaiss, 2001).
Com base nos resultados dos inquéritos realizados para o Atlas Linguístico da Península Ibérica (ALPI) no território português continental, Cintra
(1983: 119-159) toma como um dos traços fonéticos diferenciadores a pronúncia do ditongo ou, realizado no norte como [ow] ou [Y], enquanto no
sul se dá a monotongação em [o]. Assim, Cintra traça uma isófona de divisão entre a área geográfica portuguesa setentrional conservadora do ditongo
[ow], região que corresponde ao Minho, Trás-os-Montes, Douro Litoral e
parte da Beira Alta e Interior, e a área de monotongação em [o], área designada como centro-meridional, região que corresponde a uma parte da Beira
Alta e a maior parte da Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo, Estremadura,
Alentejo e Algarve. No mesmo trabalho, Cintra nota que o maior uso de
oi parece registar-se na região de entre Douro e Tejo, especificamente em
alguns falares regionais em zonas ameaçadas pela monotongação.
No artigo de Cintra estão expostas as opiniões de alguns autores como
Leite de Vasconcelos, o qual crê que o uso de ou ou oi em determinadas palavras se dê por razões dialetais e estilísticas. Para este autor a variante oi “‘(…)
existe mais ou menos em todo o país, pois alterna com ou em certas palavras:
dois ou dous, oiro ou ouro’ […] ‘há algumas palavras em que oi é dialectal, e
não geral, como oivir, toica (em Moncorvo)’” (apud idem, ibid.: 43).
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Em os Estudos de Philologia Mirandesa, Vasconcelos diz: “Póde escrever-se em português Cicouro e Cicoiro, como Douro e Doiro, ouro e oiro,
noute e noite. Em geral na nossa língoa, o ditongo oi reflecte a pronúncia
popular, o ditongo ou a pronúncia literária” (p. 75).
Paiva Boléo dá a sua opinião sobre este assunto em a Introdução ao
Estudo da Filologia Portuguesa:
De uma maneira geral, o ditongo oi é mais popular e mais usado que ou, aparecendo em palavras que na linguagem corrente têm ou: oirives, oitono, oitubro
(Vej. «Rev. Lus.», XXVIII, 1930), coibe (couve), etc. No entanto, há regiões,
p.ex. no Norte, onde o ditongo ou aparece em palavras que correntemente se
ouvem com oi: loura, biscouto, doudeira, etc. (p. 91)

Para Gonçalves Viana (apud Cintra, 1983: 45) a alternância parece estar
relacionada com questões de contexto fónico: “ (…) este ditongo alterna
indiferentemente com ou mormente antes de -r- e -te-”. Cintra pensa que
embora a alternância ocorra nas cidades, na linguagem das aldeias é inexistente; ou seja, as palavras são pronunciadas sempre da mesma maneira,
fenómeno idêntico ao Caipira, um falar da antiga província de São Paulo.
Amadeu Amaral (1955) ao descrever este falar nota a falta de sincretismo
que ocorre no português europeu e na gente culta do Brasil. Em contínua
apreciação das opiniões dadas, Cintra crê que o ditongo oi existe em todos
os falares portugueses nas palavras em que o i é etimológico, seja nos casos
de metátese como coiro, ou proveniente da vocalização da consoante c no
grupo ct como em noite, embora possa, por vezes, alternar com ou ou ô.
Nessas zonas de predominância de oi, o ditongo manteve-se nos casos etimológicos, mas também aparece em palavras em que é esperado ou ou ô.
Cintra conclui que, independentemente da etimologia, existem zonas em
que as palavras são pronunciadas na maior parte dos casos com o ditongo
ou, outras com o monotongo ô, e outras com o ditongo oi. A distinção dessas zonas e falares é o seu objetivo principal:
A distinção que me parece necessária é a distinção entre falares e zonas linguísticas em que predomina [ӑL ], seja qual for a etimologia, e falares e zonas
em que predomina [ӑX] ou [ọ]; entre falares e zonas, portanto, em que se ouve
oiro, toiro, foice, oitro, roipa, oiteiro, ainda que num ou noutro caso apareça [ӑX]
ou [ӑ], e outros em que se ouve ouro, touro, fouce, outro, roupa, outeiro, ou ôro,
tôro, fôce, ôtro, ôteiro, rôpa, embora algumas palavras apresentem [ӑL ]. Ora, esta
distinção não só é possível como necessária. (1983: 44)
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No mesmo trabalho, Cintra sugere que a região em que parece existir
maior predominância de oi é a zona de transição entre [ow] e [o].
Neste artigo, pretendo verificar as hipóteses de Cintra: (i) o ditongo oi
predomina em áreas ameaçadas pela monotongação; (ii) a substituição de
ou por oi resulta de um esforço de conservação do ditongo.
A alternância que se verifica entre os ditongos decrescentes não é um
fenómeno do português atual. Existem registos em textos antigos que
podem situar o início da alternância no séc. XIII, no período linguístico do
galego-português, tal como atestam os trabalhos de Maia (1986: 555-556)(1)
e Cintra (1984: 174, nota 47).(2) A alternância tornou-se mais frequente nos
séculos seguintes (cf. Mattos e Silva 1989: 87; Abraham 1938: § 28).(3)
Quanto ao início da monotongação do ditongo ou românico, Cintra
supõe que esta tenha surgido no sul, a partir dos séculos XII-XIII, em território que viria a ser português, e que se tenha expandido em direção ao
norte nos séculos XIII-XIV.
O tema da alternância dos ditongos ou e oi foi já debatido frequentes
vezes por diversos autores e assumindo diferentes perspetivas. As teorias e
explicações mais comuns para a origem da alternância são: 1) a semivocalização da consoante c no grupo latino ct que evoluiu para [w] ou [j] (cf.
Williams 1994: § 92 7. C.); 2) a “confusão” da terminação sufixal –toriu com
a terminação –auru (cf. bebedoiro ~ moiro ( mouro < mauru) (cf. Lucius
Gaston Moffat)(4); 3) o ditongo ou é resultado de uma evolução de caráter
culto ou semiculto, e o ditongo oi é popular ou dialetal (cf. Maia, 1986:
556; Vasconcelos, 1970: 91; Boléo, 1946: 91). Para Cintra, após a revisão
(1) Clarinda de Azevedo Maia dá alguns exemplos em documentos galegos e portugueses: adoutivo (1450 Lugo), doutor (1280 Ponte-Vedra; 1414 Lugo), Outubro (1327 Minho; 1472 Douro
Litoral; 1410 Lugo); Oytubro (1401 Minho; 1278 Lugo; 1302 Orense;1348 Orense), Oytobro
(1267 Orense).
(2) “Além de couto e cotoHQFRQWUDVHGHVWDSDODYUDDLPSRUWDQWtVVLPDYDULDQWHcoyto, uma só
vez, na rubrica de I, 2, tal como aparece incluída, no índice do livro, fol.1r do mss. Trata-se de
um dos mais antigos exemplos até agora assinalados da passagem em certos casos de ou > oi,
FDUDFWHUtVWLFDGRJDOHJRSRUWXJXrVHGHFHUWRVIDODUHVDVWXULDQRVRFLGHQWDLV´
(3) Mattos e Silva apresenta algumas hipóteses: no Orto do Esposo, finais do séc. XIV, verifica-se
a seguinte grafia nuoyte - ocorrência que a autora interpreta como podendo ser um indício da
variação ou ~ oi – a par de noyte que ocorre 6 vezes. Na tese de Richard D. Abraham, trabalho
feito sobre o texto medieval Barlaam e Josaphat, texto do último quartel do séc. XVI, o autor
diz existir somente um caso de variação ou~oi: “The diphthongs ou and oi are not confused;
cf. ouro (11 vo, 8) and coyro (7 vo, 4); except in one case, i.e., noute (13 vo, 3; 18 vo, 19; 33 ro,
7); cf. noyte (12 ro, 25) which occurs four times”.
(4) Informação retirada da recensão de María Rosa Lida de Malkiel a Lucius G. Moffat “Considerations on the Interchange of –ou-,RLLQ3RUWXJXHVH´HSXEOLFDGDQDNueva Revista de
Filologia Hispânica  
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das explicações de diversos autores sobre a origem da alternância (algumas
aqui citadas), o autor concorda parcialmente com Gaston Moffat:
(...) parece-me preferível admitir que o ponto de partida da passagem de ou a
oi esteja em alguns casos particulares a que aludiram autores anteriormente
citados, mais provavelmente nos casos em que a terminação -ouro (<AURU)
se confundiu e começou a alternar com -(d)oiro (<-TORIU), segundo a
hipótese de L.G. Moffat, e em certos outros em que, na vocalização de uma
consoante, se registou uma oscilação que tanto podia conduzir à fixação do
estreitamento caracterizador na região palatal como velar […] Mas o factor
decisivo na expansão de oi teria sido a tendência a evitar a fusão dos elementos
do ditongo, exercendo-se principalmente no falar popular de zonas ameaçadas pela aproximação de uma corrente monotongadora. Só essa tendência me
parece susceptível de explicar a extraordinária frequência de oi por ou em certas linguagens regionais, que está certamente na origem da abundante penetração do fenómeno da linguagem literária. (1983: 51-52)

Uma outra estratégia usada pelos falantes para evitar a monotongação
é o uso de uma variante do ditongo [ow], a variante [Y], muito ouvida em
Trás-os-Montes, em parte de Entre Douro e Minho e numa parte da Beira.
Neste aspeto o ditongo [oj], e o seu uso em zonas ameaçadas pela monotongação, é comparável ao uso dessa variante:
Creio que, quando consideramos […] a localização geográfica actual das zonas
onde nos falares regionais existe e predomina oi por ou, zonas de fronteira
entre a conservação do ditongo e a sua monotongação, e, muito principalmente, a localização da zona austuriana […], não podemos deixar de nos sentir preferentemente atraídos pela última destas explicações: [oi] aparece-nos
efectivamente como mais um resultado – comparável neste aspecto a [ҥX] –
da tendência a fugir à monotongação pelo afastamento dos dois elementos do
ditongo. (Ibidem: 50)

Um dos aspetos contemplados na literatura teórica sobre a passagem de
ou a oi está exatamente relacionado com a constituição do ditongo. Visto o
ditongo [oj] ser composto por dois elementos de séries diferentes, a vogal é
posterior e a semivogal é anterior, existem menores probabilidades de ocorrer a monotongação. No ditongo [ow] a proximidade articulatória entre
[o] e [w] é muito estreita. No caso do ditongo [ej], a distância articulatória
é maior entre [e] e [j], ainda que a abertura do maxilar seja a mesma para
ambos os ditongos, reduzindo, assim, as possibilidades de ocorrer a monotongação (cf. Martinet, 1970: 99). Podemos, desta forma, assumir que, nos
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casos em que ocorre o ditongo velar dissimilado ou o ditongo palatal, existem menores probabilidades de ocorrer a monotongação.

2. Metodologia
Face aos objetivos deste trabalho, identificar no território português as
áreas de maior predominância de [oj] e verificar se esse uso está relacionado com uma tentativa de evitar a monotongação recorri a 3 atlas linguísticos: o Atlas Linguístico da Península Ibérica (ALPI) o Atlas Linguarum
Europae (ALE) e o Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza
(ALEPG).(5) A partir destes fiz o levantamento das palavras que ocorressem com maior frequência resultando num corpus de 26 palavras em que
ocorrem os ditongos ou e oi em posição inicial e medial de palavra: outono,
outro/outra, ouvir, oito, roupa, touro, choupo, tesoura, couve, rouxinol, toupeira, pouco, toucinho, coice, coiro, noite, foice, dezoito, coisa, caçoila, suadouro, calcadouro, bebedouro, manjedoura, cantadoura e roçadoura. (6) Os
dados foram levantados de um total de 503 informantes do sexo masculino
e feminino em 228 pontos de inquérito em18 distritos portugueses. Estabeleci uma rede de localidades com os pontos selecionados, a qual apresento
em apêndice juntamente com o Mapa 1 – Rede de Localidades (v. no Apêndice 2 a Lista de Localidades). Após o levantamento das respostas procedi
(i) à organização e contagem dos dados por tipo de ocorrência atestada
em cada localidade e distrito (v. no Apêndice 2 a tabela de ocorrências);
(ii) cartografagem dos dados, i.e., o registo dos dados linguísticos apurados
neste trabalho em mapas do tipo interpretativo onde é possível visualizar
a distribuição geográfica dos ditongos [ow] e [oj] e do monotongo [o] no
território português continental; (iii) delimitação das áreas com maior incidência do ditongo [oj]; (iv) análise da distribuição geográfica dos sufixos
(5) Para os dados do ALPI acedi à base de dados investigável no site ALPI Online: http:// www.
alpi.ca. Os dados do ALE e do ALEPG foram disponibilizados pelo Centro de Linguística da
Universidade de Lisboa (CLUL) por intermédio da professora Ernestina Carrilho (investigadora) e João Saramago (investigador).
(6) O corpus é formado por palavras cujo ditongo ou provém de au primário, latino ou germânico;
au secundário - o ditongo é resultante da semivocalização de l do grupo lt; e ainda de outras
origens diversas: outono < autŭmnu-, ouvir < audire, touro < tauru-, pouco < paucu-, cousa
< causa, couve < caule-; roupa < raupa; outro e outra < altĕru-, couce < calce-, fouce < falce- e
toupeira < talpa + - eira; rouxinol < *lŭscĭnĭŏlu-, toucinho < tŭcca, choupo < popplu e caçoula
< *caco ou caçoulo; couro < cŏrĭu-; tesoura < tonsŏria; oito < ŏcto, dezoito < děcěm et octo e
noite < nocte. As palavras derivadas são compostas por um verbo e os sufixos -douro/-doura
ou -doiro/- doira.
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- douro/-doiro e -doura/-doira; (v) aplicação de um teste estatístico (Correlação) por forma a determinar qual o nível de associação/correlação entre
as 3 realizações em estudo, especialmente, entre [oj] e [o].

3. Resultados
Das respostas de 503 informantes obtive um total de 3272 ocorrências das
realizações em estudo, sendo que 806 ocorrências são do ditongo [ow],
948 do ditongo [oj] e 1518 do monotongo [o]. A Tabela 1 apresenta o nº
de ocorrrências de [ow], [oj] e [o] e as suas percentagens em cada distrito
português.
Tabela 1 – Nº de ocorrências de [ow], [oj] e [o] e percentagens por
distrito
N.º de ocorrências
Distrito

Percentagens

[ow]

[oj]

[o]

%[ow]

%[oj]

%[o]

Viana do Castelo

120

33

12

Braga

107

57

11

72,7

20

7,3

61,1

32,6

Vila Real

114

51

6,3

19

61,9

27,7

10,3

Bragança

168

53

18

70,2

22,1

7,5

Porto

90

42

8

64,3

30

5,7

Aveiro

67

31

31

51,9

24

24

Coimbra

20

54

79

13,1

35,3

51,6

Viseu

43

50

46

30,9

35,9

33

Guarda

34

66

67

20,3

39,5

40,1

Castelo Branco

11

44

144

5,5

22,1

72,4

Leiria

14

55

100

8,3

32,5

59,2

Lisboa

4

68

93

2,4

42,2

56,4

Setúbal

1

48

121

0,6

28,2

71,2

Santarém

1

52

117

0,6

30,6

68,8

Portalegre

4

56

171

1,7

24,2

74

Évora

1

62

159

0,4

27,9

71,6

Beja

4

39

139

2,1

21,4

76,3

Faro

3

87

183

1,1

31,8

67

Total

806

948

1518

25

28

46
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A Tabela 1 revela 3 grupos distintos: em alguns distritos do norte
(Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança e Porto), das 3 realizações
em estudo, o ditongo [ow] é a variante mais usada em cada distrito; nos
distritos da área meridional (Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro), o monotongo [o] é a variante mais
usada. Em cada um dos distritos destes dois grupos podemos verificar que
existem grandes diferenças entre as percentagens de uso da variante mais
usada e as percentagens das restantes variantes. Um terceiro grupo é composto pelos distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda e Viseu, onde se registam
diferentes resultados: no distrito de Aveiro, o ditongo [ow] é a variante mais
usada; nos distritos de Coimbra e Guarda o monotongo [o] é a variante
mais usada, e no distrito de Viseu o ditongo [oj] é a variante mais usada.
No entanto, nestes distritos a distribuição das frequências das 3 realizações
faz-se de forma mais semelhante ou homogénea que em qualquer outro
distrito português. Tal resultado sugere que nestes distritos existe uma instabilidade quanto à pronúncia dos ditongos. Vejamos de seguida como se
distribuem as 3 variantes em todo o território continental (v. Mapa 2).
Para esta análise tomei em conta a realização com maior atestação em
cada localidade.(7)
Na contabilização total dos dados e na triagem da realização com maior
atestação em cada localidade (uma média de 10 a 15 ocorrências por localidade), obtive o seguinte resultado: (i) o ditongo [ow] é a realização com
maior atestação em 79 localidades (79/228 localidades); em 6 localidades
[ow] co-ocorre em igual nº de ocorrências com outras variantes(8); (ii) o
monotongo [o] é a realização com maior atestação em 114 localidades
(114/228 localidades); em 7 localidades [o] co-ocorre em igual nº de ocorrências com outras variantes; (iii) o ditongo [oj] é a realização com maior
(7) EPWRGDVDVORFDOLGDGHVH[LVWHFRRFRUUrQFLDGDVYDULDQWHV1HVWHPDSDSRUpPDSUHVHQWR
VRPHQWHDVUHDOL]Do}HVFRPPDLRUDWHVWDomRFRPLQFOXVmRGRVFDVRVHPTXHKiRPHVPRQ
GHRFRUUrQFLDGDVYDULDQWHVQXPDPHVPDORFDOLGDGH
(8) 1RVPDSDVRQGHDSDUHFHDLVyIRQDGHFRQVHUYDomRGRGLWRQJR>RZ@HVWDHVWiGHVHQKDGDR
PDLVSUy[LPRSRVVtYHOGDGH&LQWUDFRPEDVHQDLQIRUPDomRGLVSRQtYHOFRPHoDQGRQXP
SRQWRDFLPDGH$YHLURDVXOGH3DUGLOKy  ±ORFDOLGDGHHQXPHUDGDQR$/3,FRPRQ
SDVVDQGRDVXOGH0XUWRVD  ORFDOLGDGHGRGLVWULWRGH$YHLURLQÀHWLQGRSDUDVXOHSDVVDQGRDVXOGH/DMHRVDGR'mR  ±ORFDOLGDGHHQXPHUDGDQR$/3,FRPRQ±LQÀHWLQGRGHSRLVSDUDQRUWHSDVVDQGRSRUWHUUDVGRGLVWULWRGH9LVHX±ORFDOLGDGHVTXHQmRID]HP
SDUWHGDUHGHGHLQTXpULWRGR$/3,±HDWp*UDQMDGR7HGR  SDVVDQGRDQRUWHGHVWDHDVXO
GH6mR-RmRGD3HVTXHLUD  ±ORFDOLGDGHHQXPHUDGDQR$/3,FRPRQ±ORFDOLGDGHV
GRGLVWULWRGH9LVHXFRQWLQXDQGRHPGLUHomRD(VWHSDVVDQGRDQRUWHGH9LOD1RYDGH)R]
&RD  QRGLVWULWRGD*XDUGD±ORFDOLGDGHHQXPHUDGDQR$/3,FRPRQ±HVHJXLQGR
RFXUVRGRULR'RXURDWpWHUUDVGH(VSDQKD
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atestação em 44 localidades (44/228 localidades); em 10 localidades [oj]
co-ocorre em igual nº de ocorrências com outras variantes.

3.1. Distribuição geográﬁca do ditongo [ow] e do monotongo [o]
O ditongo [ow] tem a sua maior incidência na área mais setentrional portuguesa, a norte do rio Douro, na região do Minho, Beira-Alta e Trás-os-Montes. A sul do Douro, em algumas localidades do distrito de Aveiro e
também com algum ressurgimento em escassas localidades dos distritos de
Coimbra, Leiria e Castelo Branco.
O monotongo [o] apresenta maior ênfase a sul da linha do rio Douro,
e com notória expressão a partir do Mondego até ao Algarve, abrangendo a
leste parte da Beira-Alta e toda a Beira-Interior.

Mapa 2 - Distribuição geográfica de [ow], [oj] e [o] em Portugal continental
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3.2. Distribuição geográﬁca das áreas de maior incidência do
ditongo [oj]
As áreas geográficas de maior incidência do ditongo [oj] correspondem, em
alguns casos, a localidades isoladas, noutros casos são localidades mais próximas umas das outras; podemos considerar que sejam “ilhotas” de maior
uso do ditongo [oj].

Mapa 3 - Áreas geográficas em Portugal continental com maior incidência do ditongo [oj]
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A começar de norte para sul o ditongo [oj] aparece como a variante predominante em 34 localidades (sem co-ocorrentes): Balugães (25), Apúlia
(39), Fafe (43), distrito de Braga; Nevogilde (65), Gondar (66), distrito do
Porto; Carrazedo de Montenegro (33), Vilarinho de Samardã (54), Sedielos (67), distrito de Vila Real; Vimioso (35), Lagoaça (64), distrito de Bragança; Sobrado de Paiva (74), Famalicão (107), distrito de Aveiro; São João
da Pesqueira (76), Ester de Cima (83), Vale de Matos (84), Moimenta da
Beira (86), distrito de Viseu; Vale da Mula (97), Casas do Soeiro (98), Vilar
Formoso (99), Figueiró da Serra (103), distrito da Guarda; Mira (106), Vila
Pouca do Campo (119), Lavos (124), distrito de Coimbra; Chainça (139),
Leiria; Almeirim (160), Coruche (172), distrito de Santarém; Sobreiro
(170), Povos (171), Aldeia Galega (179), Almargem do Bispo (180), Alcabideche (184), distrito de Lisboa; Moita (189), Santana (195), distrito de
Setúbal. A leste, em Campo Maior (174), Portalegre, o ditongo [oj] aparece
com especial incidência nas palavras que compõem o corpus deste trabalho
(somente em posição inicial e medial de palavra). Trata-se de um único
caso na área meridional; talvez este uso se deva ao fato de a localidade se
encontrar junto à fronteira e sob a influência do Castelhano (cf. o falar de
Olivença e o estudo de José Luis Valiña Reguera Os Falares Fronteiriços de
Olivença e Campo Maior: falar alentejano e diversa castelhanização).
Em suma, temos diversas localidades a norte do rio Douro, numa área
que se estende do litoral até terras transmontanas (área onde também ocorrem muitas variantes fonéticas dos ditongos [ow] e [oj], as quais mostrarei
mais adiante, incluindo a variante do ditongo [ow] já referida por Cintra,
a variante [Y]. Nesta região, o ditongo [oj], como variante predominante,
surge um pouco abaixo das regiões mais setentrionais de Portugal. No norte
dos distritos de Bragança, Vila Real e em todo o distrito de Viana do Castelo
existe uma sólida conservação de ou. A variação com oi ocorre sobretudo
quando oi é etimológico (oito, noite, coiro, dezoito). As áreas de maior incidência de [oj] abrangem também algumas localidades a norte da isófona da
passagem de [ow] > [o] nos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda, e a sul da
isófona, em localidades próximas da fronteira dialetal, também no distritos
de Aveiro, Viseu e a leste no distrito da Guarda. Podemos considerar serem
estas as zonas ameaçadas pela monotongação.
Por forma a corroborar a distribuição de [oj] tendo em conta somente
a sua predominância, pois como Vasconcelos mencionou na Esquisse d’une
dialectologie portugaise (1901: 91), este ditongo existe em todo o país,
recorri à análise da distribuição dos sufixos –douro/a e –doiro/a a partir do
levantamento das respostas a 6 palavras que contêm estes sufixos (cf. Mapa
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4). Interessa sobretudo verificar se nas áreas em que ocorrem os sufixos
com a variante palatal, existem semelhanças com a distribuição geográfica
das localidades com maior incidência de [oj]. A partir do Mapa 4, e confrontando-o com o Mapa 3, posso constatar que essas semelhanças existem
especialmente no noroeste português; a leste numa faixa muito estreita de
Trás-os-Montes; em localidades de Vila Real; nas Beiras (Alta e Litoral),
na Estremadura (incluindo o norte do distrito de Setúbal) e no Ribatejo.
Excetua-se somente o sul de Portugal, onde, embora ocorra o ditongo [oj]
nestes sufixos e nas restantes palavras do corpus, não encontrei áreas de
maior predominância de [oj] (com exceção de Campo Maior, embora este
seja um caso especial).
Entre outros resultados apurados neste trabalho posso verificar que a
norte do rio Douro, nas áreas em que há maior uso do ditongo =RM? (cf.
Mapa 5) ocorrem diversas realizações fonéticas dos ditongos =RZ? e =RM?
= Z?, =ܭZ? =#Y? =DZ? =Y? =HM? =ܣM?=DM? . As variantes de =RZ?(9)
ocorrem em diversas palavras do corpus, enquanto as variantes de =RM?
ocorrem sempre na palavra “rouxinol”: “reixinol” =TGL5KP1-?; “raixinol”
=TL5KP1-?; “ráixinol” =TCL5KP1-?. Para além da área referida, uma variante
de =QL? volta a surgir em Monsanto (123), Castelo Branco, e.x: “raixinol”
=TL5KP1-?, o que reforça a ideia de esforço para prevenir a monotongação
levando em conta o contato desta localidade com a língua vizinha, (cf. o
caso de Campo Maior). Mais a sul, nos distritos de Aveiro e Viseu, posso
constatar que em localidades próximas da fronteira de transição de [ow]
para [o], voltam a ocorrer diversas realizações fonéticas de [ow] e [oj], respetivamente, em Pardilhó (90), Aveiro, e em Malhada (85), Viseu (cf. Mapa
5). Estes resultados parecem estar de acordo com a observação de Cintra:
A grande expansão da variante [ӑL ] parece-me característica dos falares populares regionais de uma zona de fronteira entre a região em que se produz a
monotongação e aquela em que se conserva o ditongo (nas suas variantes [ӑX]
ou =CÁW@?) (1983: 45)

(9) Ditongo [ow]: ['w]: ‘couro’ =M'YW? []Y]: ‘outro’ =']YVW?, ‘outra’ =']YV?, ‘toupeira’
=V]YRGL?, ‘pouco’ =R]YMW?, ‘roupa’ =T]YR?, ‘touro’ =V]YW?, ‘couce’ =M]YU?,
‘caçoula’ =MU]YN?; [CY]: ‘couce’ =MCYU?; =CY?: ‘touro’ =VCYX?; =Y?: ‘couve’ =M'YD?,
‘touro’ =VYW?, ‘couce’ =MYU?; [#Y]: ‘roupa’ =T#YR?, ‘touro’=V#YW?, ‘couro’ =M#YW?,
‘couce’ =M#YU?.
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Mapa 4 - Distribuição geográfica
dos sufixos –douro/a e –doiro/a
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Mapa 5 – Localidades onde ocorrem
diversas variantes fonéticas dos
ditongos [ow] e [oj]

Sobre os distritos de Aveiro e Viseu, Leite de Vasconcelos fez algumas observações interessantes nos Opúsculos acerca do comportamento do
ditongo ou no distrito de Aveiro: “O ditongo ou aparece monotongado nuns
casos, noutros aparece transformado no ditongo ôi: ôro, cumprô, e rôibar,
rôibam, môico” (1985: 297). Nos meus resultados para o distrito de Aveiro,
observo que os informantes ou monotongam ou utilizam outras estratégias
para evitar a monotongação total: outono, ôtono; ouvir, ôvir, roupa, rôpa;
pouco, pôco, peuco ([R]YMW?); touro, tôro, tauro ([VCYW]); touro, toiro;
couro, cauro ([MYW]); couro, coiro; couce, cauce ([MYU]); couce, coice;
noute, nôte; noute, noite; outro/outra, ôtro/ôtra; outro/outra, oitro/oitra;
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fouce, foice. Quanto ao distrito de Viseu, distrito português cuja realização
predominante é o ditongo [oj], os meus resultados vão ao encontro das
observações de Vasconcelos; o autor aos descrever os falares de Tabuaço
(localidade do distrito de Viseu) nos Opúsculos diz: “O ditongo ou sofre
na linguagem de Tabuaço diversas transformações, como tenho observado
várias vezes […] b) Muda-se em ôi (como em grande parte do distrito de
Viseu); exs: ôiteiro, dôido, côiro, ôitro, sôito, môita, côito, biscôito, lôiça (…)”
(Ibidem: 252, § 8, b). A partir do Mapa 2 podemos ver que a norte do rio
Douro as variantes com maior atestação são os ditongos [ow] e [oj]; a sul
do rio, no distrito de Viseu, mas também nos distritos de Aveiro e Guarda,
em algumas localidades, já começam a existir localidades com maior uso de
[o]. Pode-se admitir que em algumas localidades exista a substituição de ou
por oi e que noutros se mantenha o ditongo etimológico oi.
Os resultados apurados para o nordeste português, distrito de Bragança, e leste, distrito da Guarda podem-se confrontar com a situação asturiana, i.e., os falares asturianos (cf. Rodriguez-Castellano, 1954) e os falares
fronteiriços do concelho de Sabugal (cf. Maia, 1977). Nestes falares oi surge
como forma para evitar a monotongação.
Por fim, através da aplicação de um teste estatístico (Coeficiente de Correlação de Pearson) pude verificar qual o nível de correlação (ou grau de
associação) entre as variantes em estudo, procurando especialmente saber
se existe uma correlação entre o ditongo [oj] e o monotongo [o] que comprove que o primeiro é usado como forma para evitar o segundo. A Tabela
2 mostra os resultados apurados:
Tabela 2 - Valores de Correlação
Valores de Correlação
[ow] - [oj]

r = -0,27

[ow] - [o]

r = -0,98

[oj] - [o]

r = 0,05

O valor de correlação (ou grau de associação) entre [ow] – [oj] e [ow]
– [o] é abaixo de 0: - 0,27% e -0,98%, o que quer dizer que o grau de associação é negativo, ou seja, quando uma realização aumenta, a outra diminui.
Para ambos os pares os resultados mostram que as realizações são inde-
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pendentes. Por outro lado, o valor de correlação entre [oj] - [o] apresenta
um valor baixo mas positivo 0,05%; quer dizer que existe algum grau de
associação entre o ditongo [oj] e o monotongo [o] (cf. com os resultados das ocorrências de [oj] e [o] na Tabela 1 para os distritos de Aveiro,
Viseu, Guarda e Coimbra, ou seja, as áreas ameaçadas pela monotongação).
Quando uma destas realizações aumenta, a outra aumenta de forma igual.
Por outras palavras: se existir uma tendência para a monotongação, os valores parecem sugerir que o falante poderá contrariar essa tendência com o
uso do ditongo palatal.

4. Conclusão
Este estudo, partindo de uma hipótese levantada por Cintra, verifica-a
mediante um estudo sistemático, que inclui a cartografia dos dados. Após
a análise de diversos aspetos pude concluir que as observações de Cintra se
encontram corretas quanto ao maior uso de [oj] em áreas ameaçadas pela
monotongação, especificamente em áreas próximas ou que se encontram
na zona de transição dialetal entre a conservação de [ow] e a monotongação em [o]. Nestas áreas a maior incidência do ditongo [oj] deve-se a
um esforço para prevenir a monotongação; complementarmente, ocorrem
também outras estratégias por parte dos falantes, tais como, realizações
variáveis dos ditongos [ow] e [oj], formas que previnem a monotongação.
O teste estatístico demonstrou que existe algum grau de correlação entre
as variantes [oj] e [o]. Tal fato vem corroborar o uso do ditongo [oj] como
esforço de diferenciação vocálica.
Por fim, a título de sugestão para uma futura investigação, se atentarmos de novo para as áreas demarcadas com maior incidência de [oj], destacam-se diversas áreas a sul do rio Mondego e até à península de Setúbal em
que [oj] é também predominante. Sem ter tido tempo para uma averiguação mais aprofundada, é interessante comparar a distribuição geográfica
destas áreas/localidades com algumas fronteiras lexicais e fonéticas traçadas por Cintra e expostas no artigo “Une Frontière Lexicale et Phonétique dans le Domaine Linguistique Portugais” (1983: 95-105). Nesse artigo,
Cintra chama a atenção para o contraste cultural e linguístico que separa
o Norte do Sul, acentuado ao longo dos séculos e originado pela ação da
«Reconquista».
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Apêndice 1: Mapa 1 - Rede de localidades
(NOTA: ver a Lista de Localidades no Apêndice 2)

Distritos: A = Aveiro, B = Beja, Bç = Bragança, Br = Braga, CB = Castelo Branco, C =
Coimbra, E = Évora, F = Faro, G = Guarda, L = Leiria, Lx = Lisboa, Pl = Portalegre, P =
Porto, S = Santarém, St = Setúbal, VC = Viana do Castelo, VR = Vila Real, V = Viseu
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Apêndice 2: Localidades, distritos e nº de ocorrências de [ow], [oj] e [o]
por localidade
Localidade e Distrito

1 - Paderne, VC

Nº de ocorrências
por localidade
[ow]

[oj]

[o]

8

3

0

Localidade e Distrito

2 - Fornelos, VC

Nº de ocorrências
por localidade
[ow]

[oj]

[o]

7

3

2

3 - Castro Laboreiro, VC

9

1

0

4 - Bade, VC

8

1

0

5 - Estrica, VC

9

1

0

6 - Insalde, VC

7

4

1

7 - Sobreira, VC

7

1

1

8 - Choças, VC

9

0

1

4

10 - Arcos de Valdevez,
VC

7

1

0

9 - Moledo, VC

18

6

11 - Tamente, VC

7

4

1

12 - Pitões das Júnias, VR

10

2

2

13 - Montalegre, VR

6

5

1

14 - Sobreiró, Bç

8

3

0

15 – S. Lourenço da
Montaria, VC

9

3

0

16 - Gimonde, Bç

10

0

2

17 - Portuzelo, VC

8

4

1

18 - Negrões, VR

8

1

0

19 - Rebordãos, Bç

7

4

0

20 - Salamonde, Bg

8

2

0

21 - Sonim, VR

25

2

3

22 - Lanção, Bç

16

1

0

23 - Outeiro, Bç

11

3

1

24 - Castelo do Neiva,
VC

7

1

1

25 – Balugães, Br

6

7

0

26 - Fiscal, Br

5

1

0

9

2

0

27 - Covas de Barroso,
VR

11

1

1

28 – Torre de D. Chama,
Bç

29 - Marinhas, Br

10

1

0

30 - São Romão da
Ucha, Br

10

5

3

31 - Gondomar das
Taipas, Br

9

2

3

32 - Vila Boa de Bucos,
Br

10

6

1

33 - Carrazedo de
Montenegro, VR

3

8

0

34 - Macedo de
Cavaleiros, Bç

8

1

2

35 – Vimioso, Bç

5

6

0

36 - Esposende, Br

5

1

3

7

2

2

5

1

0

37 - Cabeceiras de
Basto, Br

8

3

0

38 - Campo de Víboras,
Bç

39 - Apúlia, Br

5

10

0

40 - Pousada de
Saramagos, Br

41 – Brito, Br

5

5

0

42 - Guimarães, Br

43 – Fafe, Br

5

7

0

44 – Arco de Baúlhe, Br

45 - Viduedo, VR

9

4

1

46 - Marmelos, Bç

47 - Sambade, Bç

7

0

1

48 - Peredo, Bç
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49 - Algoso, Bç

6

2

3

50 - Vila do Conde, P

9

3

0

51 - Gião, P

7

3

0

52 - Santo Tirso, P

7

6

0

53 - Barrosas, P

8

3

2

54 – Vilarinho de
Samardã, VR

5

6

0

55 - Perafita, VR

8

4

5

56 – Murça, VR

9

2

1

57 - Vilarinho das
Azenhas, Bç

8

4

0

58 – Penas Roias, Bç

7

7

0

59 - Travanca, Bç

9

1

0

60 - Ordem, P

61 - Mondrões, VR

7

7

1

62 - Roalde, VR

4

1

1

10

4

3

63 - Larinho, Bç

17

2

0

64 – Lagoaça, Bç

0

10

1

65 - Nevogilde, P

6

7

0

66 - Gondar, P

4

8

0

67 – Sedielos, VR

3

5

1

68 - Mazouco, Bç

9

0

3

69 - Porto, P

6

3

2

70 - Sobrado, P

8

5

0

71 - Marco de
Canavezes, P

13

0

2

72 - Paço do Rei, P

8

2

0

73 - Sardoura, P

8

1

1

74 - Sobrado da Paiva, A

6

7

0

75 - Valença do Douro,
V

3

3

3

76 – S. João da
Pesqueira, V

3

8

2

11

1

0

78 - Granja do Tedo, V

3

6

8

9

3

0

80 - César, A

10

4

2

77 - Pocinho, G
79 - Vila Nova de FozCôa, G
81 - Carvoeiro, A

10

2

2

82 - Arouca, A

9

1

0

83 - Ester de Cima, V

3

4

1

84 - Vale de Matos, V

2

7

3

85 - Malhada, V

5

2

1

86 - Moimenta da
Beira, V

2

7

4

87 - Figueira de Castelo
Rodrigo, G

3

5

9

88 - Válega, A

6

0

2
0

89 - Covo, A

7

1

2

90 – Pardilhó, A

7

5

91 - Vila Verde, V

8

1

0

92 - Avelal, V

6

3

3

93 – Rãs, V

3

3

2

94 - Pala, G

5

4

4

95 - Quinta Nova, G

1

5

5

96 - Murtosa, A

1

0

6

97 - Vale da Mula, G

0

4

3

98 - Casas de Soeiro, G

0

6

3

99 - Vilar Formoso, G

0

7

4

100 - Moitinhos, A

2

4

5

101 - Pardeeiro, A

7

1

2

102 - Lajeosa do Dão, V

5

6

19

103 - Figueiró da Serra, G

2

4

1

105 – Praia de Mira, C

4

5

12

107 - Famalicão, A

1

6

2
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109 - São Romão, G

0

5

5

110 - Sabugueiro, G

1

5

9

111 - Belmonte, CB

0

3

8

112 - Santo Estêvão, G

0

4

6

113 - Aldeia do Bispo, G

0

6

6

114 - Fóios, G

2

1

5

115 – Penacova, C

1

3

6

116 - Arganil, C

0

3

7

118 - Montemor-oVelho, C

0

6

6

120 - Papanata, C

3

5

11

0

1

4

117 - Unhais da Serra,
CB

0

5

10

119 - Vila Pouca do
Campo, C

0

12

4

121 - Porto de Vacas, C

0

0

13

122 - Alcongosta, CB

123 – Monsanto, CB

4

9

23

124 - Lavos, C

0

8

4

125 - Casconho, C

6

2

4

126 - Antões, L

6

5

5

127 - Mosteiro, L

0

1

9

128 - Oleiros, CB

0

5

7

129 - Cardosa, CB

6

2

6

130 - Tinalhas, CB

1

1

8

131- Idanha-a-Nova, CB

0

5

20

132 - Salvaterra do
Extremo, CB

0

3

14

133 - Vieira de Leiria, L

0

13

24

134 - Figueiró dos
Vinhos, L

1

4

6

135-Boca-da-Mata, L

2

3

13

136 - Isna, CB

0

2

9

137 - Foz do Cobrão, CB

0

2

14

138 - Rosmaninhal, CB

0

6

21

0

1

15

139 - Chainça, L

1

8

3

140 – Igreja Nova do
Sobral, S

141 - Nazaré, L

2

2

6

142 - Moita do
Martinho, L

2

5

5

143 - Ferreira do Zêzere, S

1

6

18

144 - Mesão Frio, S

0

5

15

145 – Cela Velha, L

0

4

10

146 - Mira de Aire, L

0

4

8

147 - Montalvo, S

0

4

7

148 - Pereiro, S

0

7

13

149 - Belver de Gavião, Pt

0

6

7

150 - Montalvão, Pt

0

1

10

151 - Nisa, Pt

0

2

8

152 - Amiais de Baixo, S

0

0

15

153 - Vale da Vinha, Pt

0

1

8

154 - Alpalhão, Pt

1

2

34

155 - Ferrel, L

0

6

11

156 - Alcanhões, S

0

4

6

157 - Dagorda, Lx

0

4

14

158 - Reguengos, Pt

0

4

8

159 - Vale de Santarém, S

0

3

8

160 - Almeirim, S

0

5

4

161 - Parreira, S

0

3

8

162 - Vale de Açor, Pt

0

4

8

163 - Alegrete, Pt

0

7

14

164 - Póvoa de
Penafirme, Lx

0

5

6

165 - Foros do Arrão, Pt

0

6

24

166 - Enxara do Bispo, Lx

0

8

11

167- Glória do Ribatejo, S

0

2

11

168 – Avis, Pt

0

4

14
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169 - Cabeço de Vide, Pt

1

5

24

170 - Sobreiro, Lx

0

7

4

171 - Povos, Lx

2

9

1

172 - Coruche, S

0

7

4

173 - Santa Justa, S

0

6

8

174 - Campo Maior, Pt

2

14

12

175 - Assafora, Lx

0

5

13

176 - Freixial, Lx

0

7

9

177 – S. Lourenço de
Maporcão, E

0

1

9

178 - Fontanelas, Lx

0

7

13

179 - Aldeia Galega, Lx

0

10

9

180 - Almargem do
Bispo, Lx

0

6

5

181 - Alcochete, St

0

5

8

182 - Lavre, E

0

4

12

183 – S. Romão, E

1

10

17

184 - Alcabideche, Lx

4

8

3

185 - Lisboa, Lx

0

6

12

186 - Canha, St

0

4

21

187 - Arraiolos, E

0

4

15

188 - Alandroal, E

0

4

9

189 - Moita, St

0

7

3

190 - Palmela, St

1

2

14

191 – Foros do Baldio, B

0

2

11

192 – S. Matias, E

0

3

7

193 - Senhora da
Machede, E

0

2

12

194 - Terena, E

0

2

6

195 - Santana, St

0

6

5

197 - Alcáçovas, E

0

10

20

199 - Água Derramada, St

0

1

9

201 - Melides, St

0

5

12

203 - Barrancos, B

0

4

196 - Palma, St

0

2

8

198 - Carrapatelo, E

0

9

21

200 - Santana, E

0

1

10

202 - Grândola, St

0

8

16

8

204 - Peroguarda, B

0

7

23

0

0

12

205 - Porto Covo, St

0

8

19

206 - Foros da Casa
Nova, St

207 – Quintos, B

0

4

11

208 - Serpa, B

3

5

21

209 - Aljustrel, B

0

6

9

210 - Corte Cobres, B

0

3

7

211 - Vale Chaim de
Baixo, B

0

1

8

212 - Ourique, B

0

2

11

213 - Mértola, B

1

2

9

214 – Zambujeira do
Mar, B

0

2

16

215 - Mesquita, B

0

1

5

216 - Penteadeiros, F

1

5

11

217 - Aljezur, F

0

7

16

218 - Marmelete, F

0

9

12

219 - São Marcos da
Serra, F

0

5

14

220 - Laranjeiras, F

0

6

10

221 - Alte, F

0

7

22

222 - Alta Mora, F

0

6

14

223 - Vila do Bispo, F

0

7

11

224 - Salema, F

2

10

18

225 - Alvor, F

0

6

11

226 - Quarteira, F

0

6

12

227 – Fuseta, F

0

9

21

228-Santa Luzia, F

0

4

11
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ESTRUTURA SEMÂNTICA DE –ISMO
SEMANTIC STRUCTURE OF THE SUFFIX –ISMO
Ana Vieira Barbosa
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS SOCIAIS DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA, PORTUGAL

ana.barbosa@ipleiria.pt

A análise dos nomes em –ismo formados em português, realizada no quadro da
morfologia lexical, permite identificar os seus significados atestados e a tipologia de
bases selecionadas pelo sufixo. Estes elementos viabilizam a identificação do sufixo
como uma unidade polissémica bem como a análise da sua estrutura semântica, o
cerne do trabalho.
O sufixo –ismo é analisado como uma unidade polissémica cujos diferentes significados se organizam de acordo com a teoria do protótipo. Esta análise sustenta-se
na conceção de significado da Linguística Cognitiva e da Semântica Conceptual.
Assim, é possível reconhecer a estrutura semântica complexa de –ismo, organizada
em dois níveis. O nível subjacente comporta os valores seminais de qualidade e
sistematicidade; sendo qualidade o significado prototípico. O nível de superfície comporta os significados atestados de ‘princípio epistemológico’, ‘qualidade’,
‘prática’, ‘atitude’, ‘fenómeno’ e ‘locução’, que, de acordo com a ordem apresentada,
vão do mais próximo ao mais longínquo do significado prototípico.
Palavras-chave: derivação, estrutura semântica, polissemia, significado, sufixo –ismo
With the analysis of Portuguese names in –ismo, held in the framework of lexical
morphology, is possible to identify suffix attested meanings and typology of the bases
selected by the suffix. These elements enable the identification of the suffix as a polysemous unit as well as the analysis of its semantic structure, the core of this work.
The suffix –ismo is analyzed as a polysemous unit whose different meanings are organized according to prototype theory. This analysis rests on meaning conception of Cognitive Linguistics and Conceptual Semantics. Thus, it is possible to recognize the complex
semantic structure of –ismo, organized on two levels. The underlying level carries
the seminal values of quality and systematicity; being quality the prototypical
meaning. The surface level comprises the attested meanings ‘epistemological principle’,
‘quality’, ‘practice’, ‘attitude’, ‘phenomenon’ and ‘locution’, which according to the order
presented, go to the nearest to the more distant from the prototypical meaning.
Keywords: derivation, semantic structure, polysemy, meaning, suffix –ismo
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Introdução
Em língua portuguesa, os nomes em –ismo apresentam uma grande diversidade semântica, aparentemente atribuível à espessura semântica do sufixo.
Para aferir este pressuposto, o trabalho que se apresenta procura analisar os
significados atestados nos nomes derivados por meio de -ismo por forma a
que se possa compreender o perfil semântico do sufixo, confirmando a existência de uma estrutura semântica complexa e, portanto, da polissemia de
–ismo. Ao confirmar-se a hipótese de polissemia do sufixo, torna-se necessário avançar para a compreensão e descrição de como os diversos significados funcionam no seu interior. Uma unidade polissémica não integra,
desorganizadamente, um conjunto de significados, pelo contrário, assume-se que esses significados coabitam porque se relacionam, sendo portanto
necessário determinar as linhas de relacionamento das diferentes significações, pelo que se recorrerá à teoria do protótipo.
Enquadrando a análise num conceito de significado devedor da
Semântica Cognitiva (Geeraerts 2006b, Langacker 2006) e da Semântica
Conceptual (Jackendoff 2010), é possível estabelecer um quadro descritivo
que coerentemente, numa estrutura do protótipo (Cruse 2004, Geeraerts
2006a e 2006b), reflita a complexidade semântica de –ismo; esta complexidade é observável através dos significados atestados nos seus derivados. A
estrutura derivacional dos nomes em –ismo, que fornecerá os dados sobre
os quais trabalharemos, é concebida dentro da morfologia lexical (Corbin
1987, Rio-Torto 1998).
Inicia-se o trabalho com a apresentação do quadro teórico que sustenta a
análise empreendida (1.). Proceder-se-á à exposição das linhas fundamentais
da morfologia lexical (1.1.), dentro da qual o trabalho se desenrola e dentro
da qual se realizaram trabalhos relevantes para o estudo do sufixo –ismo e que
simultaneamente serão expostos. Conclui-se a exposição do quadro teórico
com a dilucidação do conceito de significado que sustenta o trabalho e que foi
tomado da Semântica Cognitiva e da Semântica Conceptual (1.2.).
Segue-se uma exposição dos significados atestados dos nomes em -ismo
(2.), uma vez que esses dados servirão de base ao trabalho a realizar, e dos
tipos de base encontradas nesses nomes (3.) porque também eles fornecem
dados relevantes para o trabalho a realizar.
Por último, procede-se ao estudo da estrutura semântica de –ismo (4.),
entendido como unidade polissémica. Nesta medida, determinar-se-á o
significado central do sufixo (4.1.), bem como os significados periféricos
(4.2.), dados que permitem definir a estrutura semântica do sufixo (4.3.).
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1. Quadro teórico
1.1. O que se sabe sobre os nomes em –ismo
Os nomes em –ismo têm sido consensualmente associados à formação de
nomes de sistemas, crenças, princípios, doutrinas e fenómenos linguísticos (Piel 1940, Ali 1964, Câmara 1976). Mais recentemente o estudo deste
sufixo foi enquadrado no modelo associativista de formação de palavras e é
dentro desse modelo que se desenrola a análise do mecanismo genolexical
de –ismo. Ao adotar-se um modelo associativista do processo de formação
de palavras, deve manter-se em mente a sua complexidade e o contributo
prestado pelos vários intervenientes para a formação de novas palavras.
Corbin sintetiza do seguinte modo este modelo:
l’application d’une RCM associe intimement la construction d’une structure
morphologique et celle d’une structure sémantique: le mot construit se voit
attribuer un ensemble de propriétés d’ordre syntaxique, morphologique, formel, sémantique, par la RCM et l’opération morphologique qu’il subie. (Corbin
1987: 469)

Tomam-se, portanto, em consideração as prestações morfológicas
e semânticas do sufixo, da base e da regra que permitem gerar a palavra.
Desta forma se constroem as estruturas morfológica e semântica das palavras complexas. Esta proposta tem sido desenvolvida e aplicada à língua
portuguesa em trabalhos mais recentes que os já referidos. Em alguns desses trabalhos o sufixo –ismo é contemplado. Referimo-nos a Correia (1999
e 2004), Rio-Torto (1992 e 1998), Rio-Torto & Anastácio (2004) e Barbosa
(2012).
Nestes trabalhos procede-se ou recorre-se ao enquadramento dos afixos em paradigmas, as Regras de Formação de Palavras, RFP. Estabelecer
esse enquadramento possibilita a formalização de determinadas regularidades procedimentais, como as que dizem respeito ao tipo de operadores
afixais, à operação semântica realizada, à tipologia das bases, à categoria
gramatical do produto e ao seu significado. Nas palavras de Rio-Torto:
É, pois, da conjugação de determinado tipo semântico de base e de determinado afixo que decorrem significações convencionais que caracterizam os produtos de uma regra e as variantes que esta recobre. Só a consideração destes
dois factores permite reconhecer o estatuto das regularidades semânticas e/
ou das significações convencionais que os derivados apresentam. (Rio-Torto
1998: 123)
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Dentro deste quadro teórico, a autora enquadra o sufixo –ismo na RFP
ESSIV, a regra que permite gerar nomes essivos a partir de bases geralmente
adjetivais, mas que também podem ser “um nome (...), atributivamente
considerado” (Rio-Torto 1998: 122). Os nomes essivos “são parafraseáveis
por “o facto de ser x”, “propriedade/qualidade de ser x”” (Rio-Torto 1998:
122).
Numa leitura muito próxima, Correia enquadra os nomes em –ismo
nos nomes de qualidade, tendo por paráfrase “o facto de ser objectivamente
X” (Correia 2004: 294) e acoplando-se a bases adjetivais.
O trabalho de Barbosa (2012), devedor dos anteriores e que aqui será
seguido de perto, afasta-se deles ao considerar que “o fator que melhor permite descrever as bases de –ismo é de natureza semântica e que percorre
transversalmente as categorias de nome, adjetivo e verbo” (Barbosa 2012:
336) secundarizando a relevância do valor categorial das bases para o comportamento derivacional de –ismo.
Em suma, considera-se que as palavras construídas são estruturas formal e semanticamente complexas, devedoras de informações contidas nos
diversos intervenientes do processo genolexical. Neste quadro, o sufixo
–ismo é considerado como um dos sufixos formadores de nomes essivos
(Rio-Torto 1998) ou nomes de qualidade (Correia 1999, 2004).

1.2. Que signiﬁcado?
O trabalho dentro do modelo associativista de formação de palavras será
conciliado com a conceção de que a construção do significado das palavras
se reveste de contornos mais complexos do que os que a exposição supra
pode levar a supor. De facto,
temos que abandonar o princípio da composicionalidade (estrita). O significado de uma expressão complexa não é simplesmente nem necessariamente a
soma (função composicional) dos significados das suas partes mais as regras
de combinação que derivam directamente delas; isto é, uma estrutura pode
apresentar características não derivadas dos seus constituintes ou pode perder
características que estes possuem (Silva 2010: 359)

Ao longo deste trabalho, na linha da Semântica Cognitiva, o significado
é concebido como um constructo resultante de um processo de conceptualização, “Meaning is equated with conceptualization” (Langacker 2006: 30).
Desta forma, o significado de uma unidade decorre sempre da atividade
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mental dos indivíduos e não, exclusivamente, de fatores linguísticos. É precisamente este pressuposto que leva Jackendoff a apresentar a Semântica
Conceptual como “a theory of the information in a language user’s mind/
brain that is involved in understanding utterances, connecting them to
perceptual evidence, and making inferences” (Jackendoff 2010: 655). Neste
quadro, “Word meanings must be composite in order to encode relations
among word meanings and in order to state properly general rules of inference” (Jackendoff 2010: 657). O significado das unidades constrói-se por
fios informativos flexíveis e conceptualmente concebidos e articulados.
Deve então entender-se o significado como uma entidade dinâmica e
flexível que se alcança por mecanismos de conceptualização. Na realidade,
deve ser entendido não tanto como uma entidade mas sobretudo como um
processo de criação de sentido, “The tremendous flexibility that we observe
in lexical semantics suggests a procedural (or perhaps ‘processual’) rather
than a reified conception of meaning; instead of meanings as things, meaning as a process of sense creation would seem to become our primary focus
of attention” (Geeraerts 2006b: 137). Portanto, considera-se o significado
como um processo de criação de sentido, dinâmico e flexível, que se realiza
por meio de mecanismos conceptuais e de diversos fios informacionais.
Os trabalhos referidos para a conceção de significado centram-se principalmente no significado da palavra. Contudo, estas conceções podem ser
transpostas para o nível dos afixos que podem ser entendidos como unidades semanticamente complexas, “À semelhança de um item lexical, também
um sufixo derivacional tende a exibir um conjunto de sentidos conceptualmente relacionados entre si pelos mesmos mecanismos cognitivos” (Silva
2006: 241). Como se verá, o sufixo –ismo exemplifica bem o nível de complexidade semântica passível de ser encontrado nas unidades afixais.

2. Os dados: os signiﬁcados atestados dos nomes em –ismo
A análise semântica do sufixo –ismo que se empreende parte da observação dos significados encontrados nos nomes por ele derivados. Como referido, estes nomes não se constituem como o objeto de estudo do presente
trabalho, mas sim como o seu ponto de partida, fornecendo os dados iniciais para a análise a desenvolver. A observação das diferentes significações
atestadas nos nomes derivados fornecerá as informações necessárias para
a análise da configuração semântica de –ismo, sendo este o foco de estudo.
Como significados atestados nos nomes portugueses em –ismo encontramos os seguintes:
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Quadro 1: Signiﬁcados atestados dos nomes em –ismo
Exemplos

‘qualidade’

amadorismo, amorfismo, camaleonismo, catonismo,
poliglotismo

‘princípio epistemológico’

jacobinismo, luteranismo, molinismo, pancalismo, transformismo, vulcanismo

‘prática’

Significados

(1)

canibalismo, deambulismo, gregarismo, onanismo,
tabaquismo

‘práxis’

cateterismo, dialogismo, divisionismo, pontilhismo,
tantrismo

‘prática profissional’

faquirismo, funambulismo, ilusionismo, modelismo

‘prática desportiva’

alpinismo, hipismo, pára-quedismo

‘modo de vida’

bandoleirismo, inquilinismo, missionarismo, nomadismo

‘fenómeno’

‘atitude’

benfiquismo, companheirismo, eleitoralismo, estrelismo,
fanatismo, liberalismo, orientalismo, servilismo

(2)

endomorfismo, galvanismo, magmatismo, microbismo,
paralelismo

‘intoxicação’

alcalinismo, anilismo, barbiturismo, cantaridismo,
nicotinismo, saturnismo

‘fenómeno patológico’

adenóidismo, albinismo, ananismo, daltonismo, gigantismo, traumatismo, tromboembolismo, uterismo

‘locução’

brasileirismo, galicismo, grecismo, italianismo, latinismo

(1)(2)

Os significados apresentados no Quadro 1 tomam por referência o
estudo realizado em Barbosa (2012), trabalho onde se procedeu ao levantamento dos nomes em –ismo atestados na edição de 2006 do Dicionário
da Porto Editora complementados com fontes online avulsas. A análise da
significação de cada um dos nomes sustenta-se na informação dicionarística complementada e/ou corroborada com a informação fornecida pela
(1) Esta célula corresponde ao significado atestado ‘prática’ que surge em nomes como os exemplificados (canibalismo, deambulismo,...), tendo-se optado por não repetir a informação colocada
na célula vertical. Os significados atestados ‘prática profissional’, ‘prática desportiva’, ‘ modo de
vida’ e ‘práxis’ representam modalidades específicas de ‘prática’ (veja-se § 2.3.).
(2) Esta célula corresponde ao significado atestado ‘fenómeno’ que surge em nomes como os
exemplificados (endomorfismo, galvanismo,...), tendo-se optado por não repetir a informação
colocada na célula vertical. Os significados atestados ‘intoxicação’ e ‘fenómeno patológico’
representam modalidades específicas de ‘fenómeno’ (veja-se § 2.5.).
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observação da palavra em contextos de uso. Estes contextos foram significativamente fornecidos pelo CETEMPúblico e, sempre que este se revelou
insuficiente, por diversas outras fontes online.

2.1. Nomes de qualidade
O primeiro significado apresentado para os nomes em –ismo é o de ‘qualidade’. Nomes como os exemplificados no Quadro 1 são considerados
formas de denominação de uma qualidade porque “se caracterizam pelo
facto de serem substantivos predicativos, sincategoremáticos, não-contáveis, polissémicos, denominando entidades referencialmente dependentes
e com ocorrências múltiplas” (Correia 1999: 140). Efetivamente, as propriedades evocadas nesses nomes apenas são observáveis nas entidades que
as apresentam, pelo que não podem ser contadas e prestam-se a atualizar
valores semânticos além do de ‘qualidade’. Tome-se como exemplo camaleonismo, nome para o qual se encontram os seguintes significados: “zoologia faculdade de certos animais, entre eles o camaleão, de mudarem
bruscamente de pigmentação” (DPE 2006); “A justificação que dá para este
camaleonismo militante tem o mérito de não esconder nada” (CetemPúblico par=ext911942-nd-93b-2).
Neste nome, a entidade denominada, ‘a faculdade de mudar a cor da
pigmentação da pele de acordo com o ambiente circundante’, é observável
apenas nas suas ocorrências, dependendo delas para existir e ser observável, por conseguinte, apenas essas ocorrências, e não a faculdade em si,
são suscetíveis de ser contadas. A segunda citação apresentada mostra a
capacidade polissémica deste nome, que, partindo da denominação de uma
propriedade morfológica de certos animais, consegue passar para a denominação de um traço psicológico, a capacidade de mutação atitudinal e de
caráter aplicável a indivíduos caracterizáveis como humanos.
Seguindo a proposta de Rio-Torto (1998), estes nomes podem ser
enquadrados na RFP ESSIV, apresentando as seguintes paráfrases para o
seu significado: ‘o facto de ser x’ ou ‘propriedade/qualidade de ser x’ (Rio-Torto 1998: 122), sendo que x representa a base predicativa.
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2.2. Nomes de princípio epistemológico
Como segundo significado apresentado no Quadro 1, encontra-se o de
‘princípio epistemológico’. Esta designação procura cobrir aquele que, em
língua portuguesa, é provavelmente o significado mais imediatamente
associado aos nomes em –ismo, ou seja, aquele que permite fazer a denominação de sistemas, doutrinas, teorias, ideologias, conceções, escolas, correntes, movimentos, etc. Muitos dos nomes em –ismo que apresentam esta
significação são enquadráveis em linguagens técnicas e de especialidade,
comportando um significado que pode requerer conhecimentos específicos dentro da área do conhecimento em questão para ser cabalmente compreendido. Tome-se o nome vulcanismo como exemplo:
1 geologia conjunto de fenómenos vulcânicos; 2 geologia teoria que pretende explicar as causas das manifestações vulcânicas; 3 geologia hipótese
que atribui ao fogo a formação da primitiva crusta terrestre; 4 geologia
expulsão de lavas fundidas, fragmentos de lavas e gases, das partes profundas
da Terra; plutonismo; 5 [fig.] erupção calamitosa (DPE 2006)

2.3. Nomes de prática
Este significado comporta uma dimensão acional, isto é, os nomes de prática pressupõem a realização continuada de determinada ação, denominando “um hábito, um uso, um costume, uma atividade ou o estudo sobre
determinado assunto, uma vez que todos partilham precisamente a ideia
de realização ou prática regular de determinada ação” (Barbosa 2012: 210211). Apresenta-se como exemplo o nome canibalismo, isto é, a prática
recorrente do consumo de carne humana, como claramente se atesta na sua
definição: “1 hábito de comer carne humana; antropofagia; 2 acto de um
animal comer outro da mesma espécie” (DPE 2006).
O conceito de prática impõe a consideração das suas diferentes manifestações e realizações, resultantes em práticas específicas. Assim, é possível pensar numa prática sujeita a um modus operandi específico, numa
prática associada a um desporto, a uma atividade profissional ou mesmo
a um modo de vida. Ao considerar estas diferentes manifestações ou aceções de ‘prática’ definem-se subgrupos de nomes de prática que especificam
as variantes identificadas. Por esta via se reconhece a especificidade dos
nomes de práxis, dos nomes de prática profissional, dos nomes de prática
desportiva e dos nomes de modo de vida.
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2.3.1. Nomes de práxis
Estes nomes, enquadrando-se nos de prática mas apresentando especificidades, denominam um tipo de prática continuada que leva a ou requer o
desenvolvimento ou utilização de uma técnica, método ou procedimento
específicos. Trata-se de um tipo de prática para a realização do qual é necessário um desempenho específico e, de certa forma, regulamentado, pelo
que o seu exercício requer algum nível de aprendizagem, de formação, de
treino. Exemplifica este tipo de significado o nome tantrismo: “técnica de
coordenação subtil entre a mente e o corpo humanos inspirada nos livros
esotéricos hindus” (DPE 2006). Portanto, uma prática que só se alcançará
depois de alguma aprendizagem e treino. A prática de tantrismo requer um
conjunto de conhecimentos e treinos reiterados que levam à utilização de
determinadas práticas e técnicas. Estes requisitos permitem a diferenciação
do tantrismo relativamente a outras práticas de coordenação.
2.3.2. Nomes de prática proﬁssional
Também em língua portuguesa estes nomes identificam uma prática com
condicionantes específicas no que toca às suas finalidades, bem como no
que toca a modos, locais e momentos de execução. Deste facto decorre que
o exercício de determinada prática profissional só possa ser assegurado por
quem tenha desenvolvido as apetências necessárias à sua execução, isto é,
por um profissional. Estes nomes foram definidos como constituindo a:
atividade principal realizada por um indivíduo e que serve como sua principal
ou única fonte de rendimento, assumindo, por essa razão, um certo caráter de
obrigatoriedade. Este caráter obrigatório decorre da necessidade que o indivíduo tem de garantir uma fonte de rendimento. O exercício da atividade em
questão decorre de necessidades individuais, ainda que as normas desse exercício não sejam determinadas pelo próprio indivíduo mas antes resultem de uma
imposição externa. Outro aspeto que ajuda a definir estes nomes é o facto de
a ‘atividade profissional’ ser exercida não de forma permanente e continuada
ao longo do dia, mas em horário e/ou local previamente definido(s) (Barbosa
2012: 215)

Os nomes de prática profissional podem ser exemplificados através do
nome ilusionismo: “1 arte de produzir ilusões; 2 prática artística assente na
ligeireza dos movimentos (principalmente de mãos) capazes de fazer desaparecer ou deslocar objectos sem que o espectador dê por isso; prestidigita-
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ção” (DPE 2006). Esta atividade só poderá ser exercida por quem detiver os
conhecimentos necessários e em circunstâncias e local específicos.
2.3.3. Nomes de prática desportiva
Os nomes de prática desportiva denominam uma atividade “secundária
do indivíduo, praticada de livre vontade, ou seja, sem qualquer caráter de
obrigatoriedade ou de necessidade, além do que se assume de livre-vontade
e por lazer e que não é imposta ao indivíduo por qualquer causa externa”
(Barbosa 2012: 214-215). Tal como nos nomes de prática profissional, estas
práticas requerem apetências específicas. Diferem dos anteriores nomes
por apresentarem distinta finalidade, o lazer, e por serem praticadas sem
caráter de obrigatoriedade. Veja-se como exemplo o nome alpinismo: “desporto que consiste em ascensões às grandes altitudes” (DPE 2006), cuja prática não é sujeita a imposição e que se realiza de livre vontade.
2.3.4. Nomes de modo de vida
Por ‘modo de vida’, considera-se um conjunto de práticas voluntariamente
adotadas pelo indivíduo que definem e caracterizam a totalidade da sua
vivência, não podendo ser limitadas a circunstâncias ou momentos (pré-)
definidos. Deste modo, os nomes de modo de vida denominam um tipo de
vivência que permite definir um indivíduo e que condiciona todos os aspetos dessa vivência. Por exemplo, o nome nomadismo, “1 modo de vida dos
nómadas; 2 modo de vida de quem está sempre a mudar de habitação ou
ocupação; modo de vida de pessoa errante” (DPE 2006), denomina muito
mais do que uma atividade do indivíduo, denomina toda uma postura e
conjunto de opções que se infiltram e refletem em todos os aspetos da vida
desse indivíduo.

2.4. Nomes de atitude
Os nomes de atitude denominam uma postura afetiva e/ou intelectual assumida pelo indivíduo perante uma determinada circunstância. A ‘atitude’
reconhece-se por um conjunto de manifestações exteriores visíveis no comportamento, na postura, na maneira de ser do indivíduo. Há que sublinhar
o facto de estes nomes não denominarem uma ação, mas sim o que, de
inerente ao indivíduo, impele a essa ação. Insere-se neste grupo de nomes
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o nome companheirismo, cujo significado se pode entender pela leitura da
seguinte frase: “O conhecimento de África e dos africanos, o companheirismo existente entre combatentes brancos e negros era vacina mais do que
suficiente contra o racismo” (CETEMPúblico par=ext48608-nd-95a-1). A
‘atitude’ denominada constitui-se como algo subliminar, observável através
de um conjunto de comportamentos, posturas, gestos, etc. assumidos por
quem tem determinada atitude.

2.5. Nomes de fenómeno
Em Barbosa (2012) apresenta-se a seguinte explicação para o que se entende
por nomes de fenómeno: “Certos factos, acontecimentos e ações (voluntários ou não) resultam na transformação da entidade sobre a qual ocorrem.
Os nomes em –ismo que denominam um ‘fenómeno’ são então aqueles
que têm a capacidade de denominar o resultado ou consequência da ação
exercida.” (Barbosa 2012: 224). Estes fenómenos estão frequentemente
enquadrados em determinada área do conhecimento, veja-se o exemplo de
paralelismo:
1 geologia modificação da composição do magma, em resultado da assimilação de rochas provenientes do exterior ou de reacções com as rochas
encaixantes; 2 matemática transformação linear de um espaço vectorial
em si mesmo e, mais geralmente, um hemomorfismo de um conjunto (grupóide, grupo) em si mesmo (DPE 2006)

Nas suas diversas aceções, o nome é enquadrável em distintas áreas do
conhecimento apresentando, em cada uma delas, um ‘fenómeno’ específico,
cujo cabal entendimento requer um mais vasto conhecimento dentro dessa
mesma área.
Em suma, estes nomes denominam acontecimentos, transformações,
factos verificados e suscetíveis de ser observados, estudados.
Dentro dos nomes de fenómeno é possível recortar dois subgrupos,
definidos pela especificidade do fenómeno denominado, os nomes de intoxicação e os nomes de fenómeno patológico.
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2.5.1. Nomes de intoxicação
Destacando-se dos nomes de fenómeno, os nomes de intoxicação denominam a alteração do estado normal do indivíduo, com consequências negativas, desencadeada pela ação tóxica de determinada substância. Nestes
nomes encontra-se nicotinismo, “medicina intoxicação devida ao abuso do
tabaco; tabagismo” (DPE 2006); a denominação de todas as consequências
negativas ou prejudiciais à saúde associadas ao consumo de uma determinada substância.
2.5.2. Nomes de fenómeno patológico
Igualmente recortados dos nomes de fenómeno, os nomes de fenómeno
patológico denominam uma perturbação morfológica e/ou do regular
funcionamento do organismo, independentemente das manifestações que
apresenta e das suas causas. Ilustra este tipo de nomes o nome albinismo: “1
medicina anomalia orgânica que consiste na diminuição ou falta total de
pigmento em zonas superficiais do corpo” (DPE 2006).

2.6. Nomes de locução
O último valor semântico identificado nos nomes em –ismo é o de locução, ou seja, a capacidade destes nomes para denominarem uma palavra ou
expressão que apresenta relação com uma determinada região linguisticamente considerada. Neste grupo de nomes enquadra-se italianismo: “locução própria de Itália” (DPE 2006).
Em português, os nomes derivados por meio do sufixo –ismo apresentam uma enorme variedade semântica, de tal forma que a relação entre os
significados apresentados não é evidente. Por esta razão, o maior desafio
que os dados até aqui expostos colocam é o de compreender de que modo
os significados identificados e expostos estão relacionados com a mesma
unidade linguística, o sufixo –ismo. Tomou-se como ponto de partida a
consideração de que esses significados residem inicialmente no sufixo e
que será este a transportá-los para o nome derivado. A tarefa consiste, portanto, em compreender como esses significados se relacionam no interior
do sufixo.
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3. Os dados: as bases selecionadas por –ismo
Como anteriormente referido, o ponto central do presente trabalho não
consiste no estudo genolexical do sufixo –ismo, contudo, este mecanismo
não pode ser esquecido. Tal como preconizado pelo modelo associativista
adotado, a análise dos nomes em –ismo revelou que a dimensão semântica
das bases e do sufixo desempenha um papel determinante nos mecanismos
genolexicais de produção destes nomes. Em Barbosa (2012) demonstra-se precisamente a relevância da informação semântica presente nas bases
para determinar a sua seleção por –ismo. O trabalho referido, e cuja linha
de pensamento se adota, procura demonstrar que a informação semântica
presente na base é de tal modo relevante que tem capacidade de secundarizar outros habituais critérios de seleção de bases como o da classificação
categorial.
Ao articular a análise da significação dos nomes em –ismo com a significação das bases selecionadas foi possível determinar regularidades e traços
comuns às bases. Do ponto de vista categorial as bases revelaram-se heterogéneas, selecionando adjetivos, nomes, adjetivos/nomes(3) e verbos, mas
foi possível aferir regularidades semânticas. Assim, tal como demonstrado
em Barbosa (2012), independentemente da sua classificação categorial, a
base constitui-se por um conjunto de predicados/atributos/propriedades/
qualidades dos quais o sufixo selecionará o(s) que mais adequadamente se
presta(m) à construção do significado do nome derivado.
a base derivacional de –ismo pode definir-se como sendo semanticamente
complexa, na medida em que comporta um feixe de predicados/atributos/
qualidades/propriedades, habitualmente associados às categorias predicativas, mas que não podem ser considerados alheios do processo denominativo.
Categorialmente, e de modo não fundamentalmente relevante para o sufixo, as
bases podem apresentar-se como adjetivo ou nome. (Barbosa 2012: 193)
(3) Esta classificação para as bases é explicada do seguinte modo: “Formal e semanticamente, a
observação, fora de contexto, de absurdo e de tirano não nos possibilita uma determinação
inequívoca da sua categoria sintática, sendo necessária a criação de um contexto sintático
que nos viabilize, sem dúvidas, a sua categorização. O português apresenta muitas palavras
em situação idêntica, não sendo possível, ao nível da formação de palavras, determinar qual
a categoria sintática selecionada para base, sobretudo quando se trata, como é o caso, de um
sufixo capaz de se acoplar a bases que, de forma inequívoca, são enquadráveis em uma das
duas categorias em questão. Categorizar as palavras nesta situação como nomes ou como
adjetivos seria totalmente aleatório e, no que diz respeito ao processo derivacional em questão, não poderia ter qualquer fundamento. Como consequência, optou-se pela criação de um
grupo no qual se colocaram as palavras que se encontram em idêntica situação.” (Barbosa
2012: 109).
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Conclui-se então que a base de –ismo é selecionada por comportar um
predicado/atributo/propriedade/qualidade sobre a qual o sufixo aplicará
a sua instrução semântica. Se a base se caracteriza por considerável complexidade semântica, na medida em que é constituída por diversos feixes
informacionais, o sufixo tem de deter capacidade para selecionar apenas
o tipo de informação que a cada passo lhe é necessário para construir o
significado do produto. Desta operação resultará o significado do nome em
–ismo.
Contudo, a importância do valor predicativo da base não é igual para
todos os significados. Este valor é fundamental para formar nomes de
qualidade. A paráfrase de amadorismo será ‘propriedade/qualidade de ser
amador’, portanto os predicados/atributos/propriedades/qualidades que
constituem o semantismo da base são fundamentais para a construção do
significado do nome. O mesmo não acontece, por exemplo, com os nomes
de fenómeno patológico; em uterismo, a base não é tomada pelo seu valor
predicativo, mas pela sua capacidade referencial em relação a um órgão.
Apesar de a configuração da base como predicado/atributo/propriedade/qualidade não se revestir de igual importância para todos os significados de –ismo, devemos assumir este traço da base como o seu valor
fundamental para ser selecionada pelo sufixo. De facto, os nomes que se
comportam como uterismo são escassíssimos, sendo o comportamento
idêntico ao de amadorismo o que caracteriza a quase totalidade dos nomes.

4. Suﬁxo –ismo: uma unidade semanticamente complexa
Ao observar o significado dos nomes portugueses em –ismo encontra-se
uma considerável dispersão semântica na medida em que se recolhem
significações muito díspares e com graus de abstração muito distintos. O
desafio colocado por estes nomes consiste em compreender de que modo
o sufixo sustenta essa dispersão semântica, evitando uma desagregação/
desestruturação semântica que poderia levar a considerar a existência de
mais do que um sufixo; essas unidades afixais teriam de ser formalmente
idênticas mas semanticamente distintas.
O enquadramento do sufixo numa RFP contribui para prevenir a sua
desestruturação semântica mas não é suficiente. Apenas a consideração da
complexidade semântica de sufixo será capaz de explicar a sua capacidade
para produzir nomes portadores dos significados já apresentados. A ancoragem dos significados a uma unidade afixal implica que estejam conceptualmente relacionados.
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Nas secções anteriores verificou-se a grande variedade semântica encontrada nos nomes em –ismo e o facto de as suas bases se caracterizarem por
comportarem um determinado predicado/atributo/propriedade/qualidade
que se articulará com a informação semântica do sufixo para gerar o significado do nome derivado. A questão consiste agora, como se vem afirmando,
em determinar a origem da variedade semântica encontrada nesses nomes e
esta origem só pode residir no sufixo. Sendo assim, os significados encontrados nos nomes em –ismo estarão todos inscritos no sufixo, pelo que deverá
ser considerado uma unidade semanticamente complexa. Esta consideração
afasta-se de trabalhos como os de Rio-Torto (1992 e 1998) e Correia (1999 e
2004) que propõem que essa diversidade surja ao nível dos nomes em –ismo.(4)
Na sequência dos significados apurados para os nomes em –ismo, considera-se que o sufixo comporta os seguintes significados:
1.
2.
3.

‘qualidade’
‘princípio epistemológico’
‘prática’
3.1. ‘práxis’
3.2. ‘prática profissional’
3.3. ‘prática desportiva’
3.4. ‘modo de vida’
4. ‘atitude’
5. ‘fenómeno’
5.1. ‘intoxicação’
5.2. ‘fenómeno patológico’
6. ‘locução’
Esta variedade semântica sugere que os significados possam não ser
relacionáveis e essa impossibilidade de relacionamento semântico conduziria precisamente à desarticulação semântica que encaminharia, inevitavelmente, para a consideração de mais do que um sufixo –ismo. Tratar-se-ia,
então, de sufixos formalmente idênticos mas semanticamente distintos.
Contudo, e seguindo trabalhos como os de Rio-Torto (1998) ou Correia
(2004), rejeita-se a hipótese de mais do que um sufixo. Tal como as autoras,
(4) As autoras consideram que os nomes essivos ou nomes de qualidade, depois de formados,
sofrem inflexões semânticas que lhes permitem atualizar novos sentidos: Rio-Torto defende
que ao significado essencial do nome essivo acrescem, “Por metonímia (...) “atitude, acção de
quem é x(PRED)” (...) Por efeito de uma regra semântica de concreção (...) “aquilo que é A”
(...) “aquele que é A” (...) conjunto do que é (...)” (Rio-Torto 1998: 122).

Diacritica 281-Livro 1.indb 87

07-11-2014 07:48:40

88

Ana Vieira Barbosa

considera-se que um significado de base poderá, por diversos mecanismos,
sofrer inflexões. A análise que se faz diverge da das autoras por considerar
que essas inflexões ocorrem no interior do sufixo, o que lhe permitirá gerar
a diversidade semântica encontrada nos seus derivados.
Imputando a diversidade semântica dos nomes ao sufixo –ismo, assume-se que se trata de uma unidade semanticamente complexa e estruturada,
ou seja, uma unidade polissémica, entendendo-se a polissemia como
um fenómeno de motivação, que introduz uma certa redundância no léxico
mental, ao passo que a homonímia é um fenómeno acidental. O que daqui
se pode concluir é que polissemia e homonímia não constituem uma dicotomia estrita, mas antes fazem parte de um continuum de relação de sentidos. E
metodologicamente (...) uma análise polissémica será preferível a uma análise
homonímica sempre que se encontrarem factores de coerência semântica num
complexo de sentidos associados a uma mesma forma (Silva 2006: 49)

A citação apresentada pressupõe a capacidade de encontrar entre os
diferentes significados conexões lógicas, portanto, os significados de uma
unidade polissémica são relacionáveis. Efetivamente, “it is only with the
advent of prototype theory that contemporary linguistics developed a valid
model for the polysemy of lexical items” (Geeraerts 2006a: 144), modelo
que permitirá a organização dos diversos significados dentro de uma estrutura semântica complexa. Como se verá, os significados apresentados para
–ismo são relacionáveis, o que permite afirmar que o sufixo configura um
caso de polissemia. Este conceito é habitualmente aplicado no estudo do
significado de palavras, e não a unidades afixais, contudo “we should expect
the polysemy we find in affixes to be a proper subset of regular polysemy”
(Lehrer 2003: 217). Esta afirmação decorre do pressuposto assumido pela
autora de que “A study of derivational affixes in English will show that polysemy is the norm and that few affixes have only one sense.” (Lehrer 2000:
144). Acredita-se ser este o caso do sufixo –ismo, uma unidade afixal que
comporta distintos significados conceptualmente relacionados.
No interior da unidade polissémica, o peso relativo dos diversos traços
ou feixes informacionais difere: “categories with a prototype structure are
represented by a set of features. Unlike the classical features, however, these
do not constitute a set of necessary and sufficient criteria, except perhaps
for the prototype itself ” (Cruse 2004: 132). Por isso, ao assumir a polissemia
de –ismo, impõe-se explicar de que modo os significados encontrados coabitam e como se organizam. Explicar o modo de coabitação e organização
é fundamental para sustentar a polissemia do sufixo.
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Parte-se então do princípio de que, embora de modo não explícito na
significação dos nomes em –ismo, os significados atestados encontram
uma relação constante ao nível do sufixo. Esta relação entre os diferentes
significados decorre de mecanismos conceptuais, portanto o significado
do sufixo deve ser visto como complexo e organizado. A chave para esta
organização reside na noção de prototipicidade, isto é, no estabelecimento
de um significado central para a significação do sufixo e a partir do qual
se definem os restantes com maior ou menor grau de proximidade. Esta
conceção enquadra-se na teoria do protótipo, que prevê a existência de um
significado prototípico em relação ao qual os restantes se localizam numa
posição de maior ou menor proximidade ou saliência.
Para determinar a posição dos diferentes significados de –ismo, deve
ter-se presente que “The essence of the prototype theory lies in the fact that
it highlights the importance of flexibility (absence of clear demarcational
boundaries) and salience (differences in structural weight) in the semantic
structure of linguistic categories.” (Geeraerts 2006b: 74). Compreende-se a
importância do conceito de significado adotado, ao concebê-lo como um
processo que admite a fluidez entre diversos valores e se torna possível a
consideração de diferentes graus de saliência entre esses valores e, portanto,
do seu diferente peso para a estrutura semântica da unidade. Deste modo,
“a questão tem a ver com a identificação das diferenças de saliência e dos
efeitos de prototipicidade na estrutura do complexo polissémico. Quais os
sentidos prototípicos e como os determinar? Poderá uma palavra possuir
mais do que um centro prototípico?” (Silva 2006: 37).
Trabalhar o significado em termos de prototipicidade implica, em primeiro lugar, determinar o significado central (4.1.) a partir do qual, num
segundo momento, se pode definir a localização dos restantes (4.2.). Estes
dados permitirão estabelecer a estrutura semântica de –ismo (4.3.).

4.1. Suﬁxo –ismo: o signiﬁcado central
Para compreender qual o significado central do sufixo português –ismo,
levar-se-ão em linha de conta três critérios:
i) O grau de abstração dos significados do sufixo –ismo,(5) que surgirá
em grau mais elevado no significado central;
(5) O estudo empreendido em Barbosa (2012) revela que “o maior número de nomes em –ismo
se situa junto ao extremo máximo de abstração, os nomes de qualidade (14%), os nomes de
princípio epistemológico (35%) e os nomes de prática (16%) constituem 65% do nosso corpus.
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ii) As bases selecionadas pelo sufixo são-no em função do seu valor
predicativo, isto é, por comportarem um predicado/atributo/propriedade/
qualidade, seja qual for o significado atualizado pelo sufixo;
iii) O significado central será aquele a partir do qual se podem gerar os
restantes.(6)
Analise-se em primeiro lugar o valor de abstração do sufixo –ismo. Ao
observar o significado dos nomes em –ismo, destaca-se o facto de apresentarem graus de abstração significativamente distintos. Tal como Correia,
considera-se que o valor de abstração é “uma forma de dar conta da própria
polissemia dos substantivos em análise [nomes de qualidade]” (Correia
2004: 64). Como referido, contrariamente à posição da autora, acredita-se
que a variedade semântica encontrada nos nomes decorre da polissemia
do sufixo, portanto, o estudo que em seguida se empreende recai sobre a
polissemia de –ismo.
A abstração é então concebida numa perspetiva gradativa que vai do
mais abstrato ao menos abstrato:
a distinção entre substantivo concreto e substantivo abstracto não é tanto uma
distinção a estabelecer em termos de ser ou não ser, mas sim em termos de
graduação: há substantivos concretos usados de forma abstracta, tal como há
substantivos abstractos usados de forma concreta (...) há substantivos abstractos mais abstractos do que outros (Correia 2004: 80)

Quando inicialmente se expuseram os significados atestados dos
nomes em –ismo e os significados do próprio sufixo seguiu-se a ordem da
posição que estes nomes adotariam numa escala de abstração. Essa escala
revela que os nomes de qualidade ocupam o extremo máximo, sendo os mais
abstratos, enquanto os nomes de locução se encontram no extremo oposto,
sendo os menos abstratos. A localização dos nomes na escala de abstração
decorre da localização que os significados do sufixo assumem nessa mesma
escala. O Quadro 2 apresenta a localização dos significados de –ismo na
escala de abstração, bem como exemplos de nomes em que são atualizados.
Sublinhamos que o maior número de nomes em –ismo se situa junto ao extremo máximo de
abstração e não no extremo máximo da escala (que é constituído pelos nomes de qualidade e
que apenas representam 14% do corpus)” (Barbosa 2012: 297).
(6) “Two possibly more valid criteria are, first, the default meaning, that is, the one which comes
first to mind when one is confronted by the word out of context, and, second the reading from
which the others can most plausibly be derived by standard semantic processes. The latter
criterion is most reliable when there are more than two readings.” (Cruse 1998: 259).
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Quadro 2: Escala de abstração dos signiﬁcados de –ismo
e dos nomes que os atualizam
> abstração

< abstração

Qualidade

Pr. Ep.

Prática

Atitude

Fen./Loc.

Caráter categoremático

-

-

-

-

+

Pluralização/quantificação

-

-

-

-

+

Caráter material

-

-

+

+

+

+

+

Localização espácio-temporal
Exemplos

-

+

amadorismo
amorfismo
catonismo

luteranismo
pancalismo
vulcanismo

canibalismo estrelismo
hipismo
fanatismo
pontilhismo servilismo

+
ananismo
traumatismo
galicismo

Os critérios utilizados para determinar o grau de abstração dos significados em –ismo e elaborar o Quadro 2 foram expostos em detalhe em
Barbosa (2012). Apresenta-se aqui uma síntese.
O caráter categoremático, retirado de Correia (2004), é negativo nos
nomes abstratos, que são por isso nomes sincategoremáticos. Estes nomes
consideram-se sincategoremáticos uma vez que “A propriedade essencial
dos nomes abstractos reside na sua dependência ontológica: para poderem
referenciar necessitam de um suporte ou de um argumento” (Rio-Torto
& Anastácio 2004: 213), ou seja, a sua capacidade referencial depende da
manifestação da qualidade em determinada entidade. Já os nomes categoremáticos têm capacidade referencial (autónoma), como sucede com os
nomes de fenómeno ou de locução.
O critério da pluralização/quantificação diz respeito ao facto de os valores mais abstratos tenderem a refutar a pluralização ou a quantificação de
contagem(7) (*uns amorfismos, *uns luteranismos, *uns pontilhismos, *dois
fanatismos). Os significados mais concretos, como os de ‘fenómeno’ e ‘locução’, tendem a aceitar quer a pluralização quer a quantificação de contagem
(dois traumatismos). Poder-se-ia admitir a expressão dois fanatismos como
forma de referência ao fanatismo religioso e ao fanatismo clubístico, por
exemplo. Contudo, fanatismo religioso e fanatismo clubístico constituem duas
entidades conceptual e referencialmente distintas só reconhecíveis pela adjetivação que acompanha o nome fanatismo. O cerne de significado partilhado
(7) Considera-se a quantificação de contagem ancorada na “noção de quantidade «discreta», que
se aplica a domínios de objetos como as pessoas, os livros, as cadeiras ou os países” (Raposo,
Nascimento, Mota, Segura & Mendes 2013: 771)
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pelas duas entidades é o significado do nome de atitude fanatismo (obtido
por um processo genolexical) e este, por si só, sem acréscimo de informações
contextuais, tende a apresentar-se relutante à quantificação de contagem. O
mesmo sucede com a pluralização; a expressão todos os fanatismos pressupõe
diferentes manifestações de fanatismo, só discrimináveis por informações
contextuais. A pluralização recai sobre essas manifestações e não sobre o significado obtido por meio do processo genolexical. (8)
A distinção entre os valores de ‘prática’ e os de ‘atitude’, por um lado, e
os de ‘qualidade’ e os de ‘princípio epistemológico’, por outro, faz-se através
do critério da materialidade: “dizer de um substantivo que é concreto significa dizer que a entidade que ele representa é concreta e que é perceptível
por qualquer um dos sentidos” (Correia 2004: 65). Os valores de ‘prática’
e de ‘atitude’, enquanto entidades conceptuais, são observáveis, captáveis
pelos sentidos, através das suas concretizações.
A ancoragem espácio-temporal de um ‘princípio epistemológico’ ao
contexto histórico que o gera retira-lhe algum grau de abstração, afastando-o do grau máximo da escala de abstração. Pelo contrário, o valor
‘qualidade’ é totalmente independente destas duas coordenadas, o que lhe
confere maior grau de abstração.
Os dados expostos colocam o significado de ‘qualidade’ no grau
máximo de abstração. Esta posição permite assumir os restantes significados como formas de concreção desse significado mais abstrato. Assim, os
diferentes significados de –ismo podem ser relacionados na escala de abstração através de um elemento comum, o valor de ‘qualidade’, em relação ao
qual os restantes se situam a maior ou menor distância. Subliminarmente,
este valor encontra-se em todos os outros significados.
Há um outro fator, já abordado, que deve ser considerado e que concorre para a atribuição da posição central a ‘qualidade’: o tipo de bases
selecionadas pelo sufixo. Como referido, os nomes portugueses em –ismo
formam-se sobre uma base que comporta um predicado/atributo/propriedade/qualidade com o qual o sufixo se articulará para produzir o significado do nome derivado. Este tipo de base caracteriza os nomes essivos, “A
base «x» é um adjetivo ou um nome «atributivamente considerado»” (Rio-Torto 1998: 122) ou nomes de qualidade. Considerando a tipologia das
(8) Agradeço a leitura feita pelo Professor Doutor Rui Pedro Marques, alertando-me para a possibilidade de elaboração de enunciados como “todos os fanatismos devem ser combatidos” e
“o fanatismo religioso e o fanatismo clubístico são dois fanatismos diferentes, mas com traços
comuns”. Esta chamada de atenção permitiu-me clarificar a reflexão e desse modo responder
por antecipação a objeções que poderiam ser feitas à análise exposta.
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bases, deve-se, mais uma vez, conceder a posição central ao valor de ‘qualidade’, já que a tipologia de bases identificada para o sufixo –ismo corresponde à base característica dos nomes de qualidade. Deste modo, mesmo
os nomes em –ismo que não atualizam o valor de ‘qualidade’ apresentam o
tipo de base que permite gerar nomes de qualidade. A ser assim, ‘qualidade’
constitui-se, mais uma vez, como um valor subliminarmente presente nos
significados com menor grau de abstração.
O terceiro fator a levar em consideração para determinar que significado
ocupa o lugar central na estrutura semântica de –ismo consiste na identificação do significado que tem capacidade para gerar novos significados.
Observando o Quadro 2 à luz do exposto, e como já avançado, compreende-se que os significados situados à direita do de ‘qualidade’ possam
dele decorrer através de um mecanismo de perda de abstração. A obtenção
de significados por mecanismos de concreção é uma estratégia reconhecida, nomeadamente no que diz respeito aos nomes de qualidade:
Por médio de transferencias o extensiones semánticas, el sustantivo de cualidad puede expresar, en coexistência con el significado regular “cualidad de”,
otros significados derivados de él. Así, en una determinada dirección, del significado “propriedad/cualidad de (ser) A” se puede passar a los significados:
(5) a) “actitude de (quien es) A” [...]
b) “acción de (quien es) A” [...]
c) “acto proprio de (quien es) un S (Pena 2004: 10)

Ao articular a informação fornecida pelos dados expostos, é-se levado
a reconhecer a centralidade de ‘qualidade’. Esta capacidade de gerar novos
significados articula-se com o que se disse em relação à perda de valor de
abstração, tendo como referência um grau máximo de abstração representado por ‘qualidade’.
Assim, passar-se-á a considerar que em português o sufixo –ismo comporta como valor semântico central e subjacente o de qualidade. Este significado é detentor do mais elevado grau de abstração, requer uma base que
apresente um predicado/atributo/propriedade/qualidade e tem capacidade
para gerar os restantes significados. Estes dados levam à consideração de
que qualidade se encontra num nível subjacente da estrutura semântica
do sufixo, funcionando como um codificador genético suficientemente rico
e versátil para possibilitar as diferentes atualizações que se encontram atestadas nos nomes em –ismo: ‘qualidade’, ‘princípio epistemológico’, ‘prática’,
‘atitude’, ‘fenómeno’ e ‘locução’.
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4.2. Suﬁxo –ismo: os signiﬁcados periféricos
Uma vez estabelecido o significado prototípico de –ismo, é possível determinar que posição ocupam, em relação a ele, os restantes significados. Os
critérios que permitem definir o lugar ocupado por cada significado são os
mesmos que possibilitaram a identificação de qualidade como significado prototípico.
Mais uma vez, a compreensão de como o valor de abstração se comporta no interior do sufixo será esclarecedora para determinar a posição
desses significados, por isso, mais uma vez, recorremos ao Quadro 2.
O quadro apresenta os diferentes significados numa posição determinada pelo grau de abstração, apresentado à esquerda o significado com
maior grau de abstração e à direita o significado com menor grau de abstração. Os significados localizados à direita podem ser entendidos como formas de conceptualização, detentoras de maior ou menor grau de abstração,
que se elaboram sobre um determinado predicado/atributo/propriedade/
qualidade fornecido pela base. Estes significados comportam o valor de
qualidade como um codificador genético e apresentam, em relação a ele,
menor grau de abstração.
O comportamento das bases, como já referido, não é igual para todos
os significados do sufixo. O valor de predicado/atributo/propriedade/qualidade das bases é fundamental para gerar nomes de qualidade e, embora
se encontre nos nomes de fenómeno e de locução, não lhes é indispensável.
Verifica-se, portanto, que a escala que revela a perda do grau de abstração
coincide com uma escala que apresentaria perda do grau de importância do
valor de predicado/atributo/propriedade/qualidade para a seleção da base.
Para os significados à esquerda, os mais abstratos, esse valor é fundamental,
mas para os significados situados no extremo oposto, os menos abstratos,
esse significado pode não se configurar como imprescindível.
Em síntese, os significados ‘qualidade’, ‘princípio epistemológico’, ‘prática’, ‘atitude’, ‘fenómeno’ e ‘locução’ representam diferentes graus de especialização do significado prototípico de qualidade, que se encontra em
posição subjacente. Os diferentes graus de especialização alcançam-se por
mecanismos de concreção e por adequação da informação semântica do
sufixo e da base. Sendo assim, o significado ‘qualidade’ é o que se encontra
mais próximo do centro. Os restantes significados ‘princípio epistemológico’, ‘prática’ e ‘atitude’ vão-se afastando do centro até ao extremo mais
longínquo ocupado pelos significados ‘fenómeno’ e ‘locução’.
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4.3. Suﬁxo –ismo: determinação da estrutura semântica
Observou-se como os significados identificados nos nomes em –ismo se
configuram como instanciações mais concretas de um significado seminal
e com elevado grau de abstração, o de qualidade. Contudo, deve reconhecer-se a existência de constantes semânticas não imputáveis a esse valor
seminal.
A análise dos significados atestados leva-nos a identificar um segundo
valor que embora só possa residir a nível seminal, se revela fundamental
para a estrutura semântica de –ismo, o de sistematicidade. Este valor
também se constitui como um codificador genético de nível subjacente,
a par do de qualidade. É impossível não reconhecer a sua participação
como um dos feixes informativos para a construção de significados como
‘princípio epistemológico’, ‘prática’, ‘atitude’, ‘fenómeno’ e ‘locução’. Um
‘princípio epistemológico’ resulta da organização em sistema de determinados predicados/atributos/propriedades/qualidades da base, pelo que
contém em si em grau máximo o valor de sistematicidade. Os restantes
significados atestados também o apresentam, ainda que em grau variável.
Uma ‘prática’ requer que os predicados/atributos/propriedades/qualidades
da base sejam realizados de forma reiterada de acordo com um sistema
ou fórmula de regulamentação. Um ‘fenómeno’ implica que os predicados/
atributos/propriedades/qualidades que o caracterizam se manifestem de
forma sistemática. Por fim, também uma ‘locução’ requer que os predicados/atributos/propriedades/qualidades se enquadrem nos sistemas linguísticos de origem e de chegada.
O valor de sistematicidade tem revelado um comportamento idêntico ao de qualidade, mas difere dele por não ter a capacidade de se
constituir como significado atestado, ou seja, opera apenas a nível seminal, subjacente, não correspondendo a nenhum significado atestado nos
nomes em –ismo. Além disso, qualidade está seminalmente presente em
todos os significados atestados, ao contrário de sistematicidade que não
se encontra presente em ‘qualidade’.
Os dados expostos revelam a capacidade geratriz de sistematicidade,
contudo, este valor não satisfaz todos os requisitos necessários para ser considerado prototípico, o que acontece com o valor de qualidade. O facto
de sistematicidade falhar na possibilidade de produção do significado
atestado de ‘qualidade’ impede que seja considerado como valor prototípico.
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Embora apresentem diferente estatuto, sistematicidade e qualidade(9) residem num nível subjacente da estrutura semântica de –ismo,
como codificadores genéticos dos significados atestados.
Estão neste momento identificados os dois níveis da estrutura semântica do sufixo: um nível subjacente, que comporta os valores qualidade e
sistematicidade, capazes de gerar os diversos significados, e um nível de
superfície, onde se encontram os significados gerados e que surgem atestados nos nomes: ‘qualidade’, ‘princípio epistemológico’, ‘prática’, ‘atitude’,
‘fenómeno’ e ‘locução’.
Como referido, estes significados atestados apresentam diferentes graus
de saliência, ou seja, de proximidade em relação ao centro prototípico, “it
shows the various semantic applications that exist within the boundaries
of one particular category need not have the same structural weight within
that category” (Geeraerts 2006a: 75). Na secção anterior iniciou-se a reflexão sobre o modo como os diferentes significados atestados se organizam
em relação ao centro, essa reflexão irá agora ser consolidada.
Para determinar o grau de saliência dos significados atestados de –ismo
recorremos a um conjunto de critérios, retirados de Barbosa (2012):
i) grau de abstração: quanto mais abstrato o significado, mais saliente;
ii) frequência: quanto mais frequente o significado, mais saliente;
iii) contribuição semântica da base: quanto mais relevante o valor de
predicado/atributo/propriedade/qualidade da base, mais saliente o significado;
iv) sistematicidade: quanto mais forte for este valor, mais saliente o
significado.
Destes critérios, o único ainda não abordado foi o da frequência. Para a
avaliação deste critério tomam-se por referência os dados apresentados em
Barbosa (2012: 246). O Quadro 3 apresenta os valores percentuais para a
frequência dos diferentes significados dos nomes em –ismo.

(9) Representamos a negrito qualidade, valor prototípico, para o distinguir de sistematicidade.
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Quadro 3: Frequência dos signiﬁcados atestados em –ismo – valores percentuais

Como se pode verificar, os dados de frequência dos nomes em –ismo
e, portanto, dos significados do sufixo permitem elaborar uma escala que
colocará os significados por uma ordem muito idêntica à que se encontra no Quadro 2. A única exceção, e que contribuirá decisivamente para a
determinação do lugar ocupado por ‘qualidade’, reside nos nomes de qualidade que, apesar de detentores do maior grau de abstração, não são os mais
atestados.
Verifica-se que os significados mais frequentes (que satisfazem o critério ii), referente à frequência) são, em simultâneo, i) os mais abstratos,
iii) aqueles para os quais o traço predicativo da base tem um maior peso e
iv) aqueles que mais fortemente apresentam o valor de sistematicidade
(excluindo-se o significado de ‘qualidade’ que não o apresenta de todo). Os
valores mais frequentes, os que aparecem num maior número de nomes
derivados em –ismo, são os que reúnem as condições necessárias para ocuparem uma posição mais próxima do centro prototípico porque simultaneamente satisfazem os restantes critérios considerados. Recorde-se que
estes valores tomam por base o corpus recolhido numa fonte dicionarística
complementada com dados avulsos recolhidos online, tal como exposto em
Barbosa (2012), fornecendo os elementos necessários para o estudo geno-
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lexical dos nomes em –ismo, mas não adequados para uma análise de frequência de uso.
Estes dados permitem desenhar a estrutura semântica para o sufixo
-ismo que se apresenta na Figura 1. À esquerda, com sombreado mais
escuro, encontra-se o significado atestado mais próximo do significado
prototípico e à direita, com sombreado mais claro, o significado atestado
que mais se afasta do significado prototípico.

+ próximo
do protótipo

– próximo
do protótipo
Figura 1: Estrutura semântica de –ismo

A Figura 1 procura fornecer uma representação gráfica da estrutura
semântica de –ismo. Encontram-se a nível subjacente os valores de qualidade e sistematicidade, funcionando como codificadores genéticos
capazes de, por diferentes combinatórias, gerar os significados do nível de
superfície que se identificam nos nomes em –ismo.
No nível de superfície registam-se os significados atestados nos nomes.
A posição relativa que estes significados ocupam decorre da ponderação
dos quatro critérios apresentados e que serão seguidos na exposição que
se empreenderá. ‘Princípio epistemológico’ ocupa a posição mais próxima
do centro prototípico por i) deter elevado grau de abstração, ii) ser o significado mais atestado, iii) requerer uma base fortemente predicativa e iv)
deter em elevado grau o valor de sistematiciadade. Segue-se o significado ‘qualidade’; embora i) detentor do mais elevado grau de abstração e
de iii) requerer uma base fortemente predicativa, não pode colocar-se na
posição mais próxima do centro por ii) não ser o significado mais atestado
e por iv) não apresentar de todo o valor de sistematicidade. Os valores de
‘prática’, ‘atitude’, ‘fenómeno’ e ‘locução’ vão-se, gradativamente, afastando
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do centro na medida em que os critérios de i) abstração, ii) frequência e
iii) valor predicativo da base vão perdendo expressividade na sua construção. O valor sistematicidade é aquele que menos parece enfraquecer-se à
medida que nos afastamos do centro prototípico. A posição mais longínqua
é ocupada por ‘locução’: i) detentor de capacidade referencial, o seu valor
de abstração será residual, ii) como se verifica na Figura 1 apenas um reduzidíssimo número de nomes atesta este significado, iii) não impõe um forte
valor de predicatividade à sua base. Contudo, tal como os restantes significados deste nível, iv) comporta o valor de sistemacidade.
Ao assumir a possibilidade de o sufixo –ismo apresentar uma estrutura semântica complexa, imputa-se ao sufixo a total responsabilidade da
diversidade semântica encontrada ao nível dos nomes. Neste ponto, a proposta que se apresenta difere das anteriores porque, apesar de reconhecer
a atuação de mecanismos como os de metonímia e pressões de natureza
pragmática (“the combination of structure and use in the study of salience
phenomena is essentially also a combination of semantics and pragmatics:
semantics as the study of structure, and pragmatics as the study of use,
combine when salience is seen as the structural reflection of pragmatic phenomena.” (Geeraerts 2006b: 75), situa-os ao nível da formação do significado de –ismo e não num momento posterior ao da formação do nome.
Considera-se portanto que estes fatores atuam ao nível da construção do
significado do sufixo.

Conclusão
Ao longo do trabalho procurou-se demonstrar que, em língua portuguesa,
o sufixo –ismo, sendo uma unidade polissémica, apresenta uma estrutura
semântica complexa. Enquadrou-se esta análise numa conceção do significado como um processo dinâmico e flexível que se estabelece por mecanismos conceptuais, sustentando-se assim a complexidade semântica do
sufixo. Neste contexto foi possível analisar a estrutura do sufixo de acordo
com a teoria do protótipo.
Retirando informação do mecanismo genolexical que produz os nomes
em –ismo, foi possível compreender a sua estrutura semântica complexa,
organizada em dois níveis: um nível subjacente que comporta os valores
qualidade e sistematicidade que funcionam como codificadores genéticos e um nível de superfície que comporta os significados atestados nos
nomes: ‘princípio epistemológico’, ‘qualidade’, ‘prática’, ‘atitude’, ‘fenómeno’
e ‘locução’, atestados nos nomes em –ismo.
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Os significados de estrutura profunda detêm estatutos distintos. Ambos
se comportam como codificadores genéticos versáteis e flexíveis dos significados do nível de superfície. Contudo, apenas qualidade se constitui
como significado prototípico. Esta diferença deve-se ao facto de qualidade estar seminalmente presente em todos os significados atestados, ao
passo que sistematicidade falha um significado, ou seja, encontra-se atestado em todos os significados atestados exceto no de ‘qualidade’.
Os significados atestados obtêm-se através dos codificadores qualidade e sistematicidade em combinatórias distintas. A posição destes
significados relativamente ao núcleo foi definida através de quatro critérios, determinando-se ‘princípio epistemológico’ como o significado mais
próximo do núcleo, seguido por ‘qualidade’, ‘prática’, ‘atitude’, fenómeno’ e,
na posição mais distante, como significado mais afastado do centro prototípico, ‘locução’.
Com os dados expostos foi possível desenhar a estrutura semântica do
sufixo –ismo.
A construção do significado dos nomes em –ismo resulta da articulação
dos dados semânticos do sufixo, uma unidade afixal de estrutura semântica
complexa, com os da base, que se define por conter um conjunto de predicados/atributos/propriedades/qualidades dos quais será(ão) selecionado(s)
o(s) que se adequa(m) à construção do significado do produto.
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Debruça-se este trabalho sobre três obras fundamentais do Padre Joaquim Afonso
Gonçalves para o ensino-aprendizagem do chinês no Macau de inícios do século
XIX: a Arte China, o Diccionario Portuguez-China e o Diccionario China-Portuguez. Entre línguas que veiculavam, e veiculam, culturas, mundividências, religiões
e filosofias tão diversas, a preocupação de introduzir explicações interculturais está
bem patente no tríptico didáctico do Padre lazarista do Real Colégio de S. José
de Macau. Essas referências interculturais não são apenas do tipo directo, condenando a língua e a cultura à anquilosada e pouco operacional visão dicotómica
que tem reinado na didáctica das línguas; existe informação intercultural a vários
níveis, difusa, transportada pelos exemplos, pelos contextos, pelos apartes, pelas
mais diversas vias a que um excelente professor pode deitar mão e a que um exímio
lexicógrafo e gramático não tinha dificuldade em chegar.
Palavras-chave: Historiografia linguística em português e chinês, História da Língua portuguesa em Macau, Estudos interculturais português-chinês.
This work focuses on three key works of Father Joaquim Afonso Gonçalves for
the teaching and learning of Chinese in Macau early nineteenth century: the Arte
China, the Diccionario Portuguez-China and the Diccionario China-Portuguez.
Between two languages carrying cultures, worldviews, religions and philosophies as
diverse as Portuguese and Chinese, the concern of introducing intercultural explanations is very present in the teaching triptych written by this Portuguese Father
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of the Royal College of St. Joseph in Macau. These cross-cultural references are not
only the direct type, condemning the language and culture teaching and learning
to the ankylosed dichotomous vision that has reigned in language pedagogy, with
weak pedagogical results; intercultural references work at various levels, diffuse,
transported by the examples, the contexts, the heckling, the notes, the various ways
that a great teacher can lay hand and an expert grammarian and lexicographer had
no difficulty in following or in which he knows how to lead their students.
Keywords: Linguistic Historiography in Portuguese and Chinese, History of the
Portuguese Language in Macau, Portuguese-Chinese Intercultural Studies.

1. Introdução
Não é nosso objectivo neste trabalho demorarmo-nos sobre a biografia, a
bibliografia ou o reconhecimento histórico dos méritos de Joaquim Afonso
Gonçalves (1781-1841)(1), por um lado porque não cabe na economia de
um estudo centrado num tema específico como aquele que nos motiva,
quase três séculos depois ainda inexplorado, e que mais fácil e justamente
os fará ressaltar, e por outro lado porque, desde 2012, o fizemos já em várias
conferências plenárias e comunicações, cujos textos se acham em preparação, submetidos para publicação ou no prelo (2); podemos, contudo, apontar
resumidamente alguns dados preambulares.
(1) Levi (2007: 211) e Zwartjies (2011: 290) referem o ano de 1834.
(2) “A edição de manuscritos e impressos antigos de natureza lexicográfica e gramaticográfica:
desafios e objetivos”/”The edition of manuscripts and ancient printed works in the fields of
the bilingual lexicography and gramaticography (Portuguese-Chinese, etc.): difficulties and
challenges”, conferência plenária no Workshop O contributo português para a descrição do
chinês e outras línguas do Oriente (sécs. XVI-XIX), Universidade de Macau, China, 3 de Maio
de 2012; “A história da língua portuguesa através da lexicografia bilingue: lemas datados”.
Sessão plenária nos XVI Encontros Internacionais de Reflexão e Investigação, Universidade
de Trás-os-Montes e Alto-Douro, 8-9 de Maio de 2012; “Referências interculturais oitocentistas nas obras metalinguísticas em português e chinês do P.e Joaquim Gonçalves”, XVII
Encontro Internacional de Reflexão e Investigação (EIRI), Universidade de Trás-os-Montes
e Alto-Douro, Centro de Estudos em Letras, 17 de Abril de 2013. “Tesouro lexicográfico e
gramaticogrático do Oriente (TLGO) - Contributos portugueses para a descrição do chinês
e outras línguas asiáticas: Obras metalinguísticas bilingues e multilingues dos séculos XVI a
XIX em português e chinês”, Conferência plenária, Universidade de Estudos Estrangeiros de
Xangai, China, 8 de Junho de 2013; “Tesouro Lexicográfico e Gramaticográfico do Oriente:
Os estudos interculturais português-chinês”, Conferência plenária, Universidade de Pequim,
China, 14 de Junho de 2013; “O estudo contrastivo português-chinês em obras lexicográfi-

Diacritica 281-Livro 1.indb 104

07-11-2014 07:48:41

Referências interculturais oitocentistas nas obras metalinguísticas em português e chinês

105

Innocencio Francisco da Silva (1859: 57) oferece-nos a seguinte nota
biobibliográfica acerca do seu contemporâneo, à data já falecido:
P. JOAQUIM AFFONSO GONÇALVES, Presbytero da Congregação da Missão, e Professor no collegio de S. Joseph de Macau, onde passou os ultimos
trinta annos de sua vida. Além dos conhecimentos que possuia na Theologia
e Mathematica, e na arte da Musica, foi tido por habil mestre, não só das linguas europeas, mas do intrincado e difficilimo idioma chinez, a cujo estudo
se applicára ex professo, com incansavel trabalho, em beneficio das missões do
seu instituto. Da sciencia que adquiriu por este estudo deu provas exuberantes
nas obras que escreveu, e que vão descriptas no presente artigo. Foi Membro
da Real Sociedade Asiatica, e eleito Socio Correspondente da Academia R. das
Sciencias de Lisboa, em 18 de Novembro de 1840, cujo diploma não chegou
a receber, bem como o de Cavalleiro da Ordem de N. S. da Conceição de Villa-viçosa, que o Governo lhe conferira em attenção ao seu merecimento. – Foi
natural do Tojal, no concelho de Serva, da provincia de Traz-os-montes, e m.
no sobredito collegio de Macau, de febre maligna, a 3 de Outubro de 1841. – A
sua Necrologia sahiu no Diario do Governo, n.º 20, de 24 de Janeiro de 1842. – E.
1409) Grammatica latina, ad usum sinensium juvenum. Macau, in Collegio St.
Joseph Typis mandata 1828. 12.º - Diz Brunet, que este pequeno volume, não
valendo alias 12 francos, fôra pago por 50 na venda da livraria de Klaproth.
1410) Arte china, constante de alphabeto e grammatica, comprehendendo modelos
das differentes composições. Ibi, no mesmo Collegio 1829. 4.º de VIII-502-45 pag.
1411) Diccionario portuguez-china, no estylo vulgar mandarim, e classico geral.
Ibi, no mesmo Collegio 1831. 4.º - Foi, conforme Brunet, vendido por 60 francos um exemplar da referida livraria.

cas e gramaticográficas dos séculos XVI a XIX”, Conferência plenária, Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, China, 14 de Junho de 2013; “A inflexão erudita do português
clássico segundo fontes gramaticográficas e lexicográficas monolingues e multilingues”, 19º
Intercâmbio de Pesquisa em Linguística Aplicada/5º Seminário Internacional de Linguística
(INPLA-SIL), Simpósio História e discurso: análise de instrumentos linguísticos, Universidade
Cruzeiro do Sul, S. Paulo, Brasil, 11 de Outubro de 2013; “As obras metalinguísticas como
fonte de material histórico (sécs. XVI-XIX)”, Curso de Formação Avançada Memória e Testemunho: Metodologias de Análise de Oralidade, de Escrita e de Imagem (II), Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Braga, 9 de Maio de 2014. O texto do presente artigo
foi por mim redigido e apresentado no XVII Encontro Internacional de Reflexão e Investigação
(EIRI) a 17 de Abril de 2013, com vista a servir de exemplo às mestrandas que motivara a
realizar a sua dissertação sobre as fontes chinesas de Gonçalves. Embora tendo-lhes fornecido a transcrição portuguesa que efectuara de todo o texto da Arte China e dos dicionários
de Gonçalves, com anotações minhas relativas a aspectos culturais a investigar, considerei de
interesse fornecer alguns exemplos já organizados de contextos que convocam a contextualização intercultural, e que mais facilmente, aos olhos de um linguista ocidental, conduzem às
fontes escritas a investigar.

Diacritica 281-Livro 1.indb 105

07-11-2014 07:48:41

106

Anabela Leal de Barros

1412) Diccionario china-portuguez, no estilo vulgar mandarim e classico geral.
Ibi, 1833. 4.º - Tambem d’ este se vendeu um exemplar por 66 francos, na
mesma occasião.
1413) Vocabularium latino-sinicum, pronuntiatione mandarina latini litteras.
Ibi, 1837.
1414) Lexicon manuale latino-sinicum, continens omnia vocabula utilia et primitiva etiam scriptae sacrae. Ibi, 1839.
1415) Lexicon magnum latino-sinicum, ostendens etymologiam, prosodiam, et
constructionem vocabulorum. Ibi, 1841.
1416) Versão do Novo Testamento em lingua china. – Inedita.
1417) Diccionario sinico-latino. – Tambem inedito.
De todas as referidas obras impressas vieram para Lisboa alguns exemplares,
que estiveram em tempo á venda na loja do sr. Lavado, na rua Augusta.

A esta lista de obras impressas e manuscritas podemos acrescentar pelo
menos mais um caderno manuscrito do autor, igualmente de carácter metalinguístico e didáctico, em português e chinês, com que travei conhecimento
na Biblioteca Nacional de Portugal, e cuja edição crítica acabo de preparar
para publicação, com a colaboração de Ana Ng Cen para a fixação do chinês e o esclarecimento de aspectos relativos a esta língua, no momento de
dirimir certas dúvidas interlinguísticas na constituição do aparato crítico
e na transcrição da romanização dos caracteres chineses. Quanto às obras
acima mencionadas, foram em 2011 integradas, juntamente com outras, no
projecto Tesouro Lexicográfico e Gramaticográfico do Oriente – Contributos
portugueses para a descrição do chinês e de outras línguas asiáticas, que nessa
data tive ocasião de propor a Carlos Assunção, investigador do Centro de
Estudos em Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro, e que
tem, para além dos dois responsáveis pela parte portuguesa das obras elencadas no projecto (que tratarão da edição crítica ou reedição dos manuscritos e impressos dos séculos XVI a XIX, dos seus estudos introdutórios e da
orientação de estudos monográficos a elas respeitantes), responsáveis particulares para cada uma das línguas estrangeiras envolvidas. Nesse âmbito,
e no tocante a Joaquim Gonçalves, efectuei até esta data a fixação do texto
em português e preparei a reedição da Arte China e dos dois dicionários que
compõem o seu tríptico didáctico para ensino do chinês, para além da edição
crítica do caderno acima referido, todos a dar brevemente ao prelo. Tendo
desde 2011 incluído no programa da disciplina de Gramática Aplicada II, do
Mestrado em Estudos Interculturais Português-Chinês, para estudantes de
língua materna chinesa, a apresentação e o estudo das obras metalinguísticas
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em língua portuguesa descritivas do chinês(3), tem igualmente dado frutos
esse labor didáctico, tendo o primeiro deles sido a orientação da dissertação
de Tao Yang (2013), corajosa mestranda que aceitou o desafio de tratar o
tema por mim proposto, envolvendo português e chinês oitocentistas e um
número elevado de fontes chinesas impressas que o Padre Gonçalves conhecia bem, e de que aproveitou eloquentes exemplos para a construção das
suas obras, conforme veio a comprovar no seu trabalho pioneiro.
A acrescentar ao testemunho laudatório de Inocêncio da Silva (1859:
57), vários autores têm reconhecido a importância do trabalho de Gonçalves, logo desde a sua contemporaneidade. O britânico Thomas Francis
Wade, autor de diversas obras no âmbito do ensino do chinês, todas posteriores às do padre lazarista, menciona-o por duas vezes – e como o melhor
dos mestres cujas pisadas gostaria um dia de seguir – logo nas palavras
proemiais ao primeiro dos seus manuais para o ensino daquele a que chama
o “Peking dialect”, ራ⍕ᖅ The Hsin Ching Lu, or Book of Experiments; being
the first of a series of contributions to the study of chinese, escritas em Hong-Kong a 13 de Maio de 1859:
...for all our respect for the labours of Morrison, Gonçalves, and other (...)
To the desired end our elementary means are few. The best is perhaps
Gonçalves’ s Arte China, but it is written in Portuguese, a tongue few Englismen under age have cared to cultivate. If the writer’ s health ant strength be
spared him it is his purpose one day to produce a Student’ s Manual somewhat
in the style of the Arte. (Wade, 1859: [fl. 3 inumerado])

Jean-Pierre Abel-Rémusat, o fundador da Escola de Sinologia francesa,
dedicou-lhe alguns parágrafos bastante elogiosos no Journal des Savans, em
Setembro de 1831, colocando-o a par de precursores como Robert Morrison
(1782-1834), o primeiro missionário protestante na China, de cujas obras
em inglês e chinês o próprio Gonçalves (1831: i) se reconheceu devedor:
Le P. Gonçalvez, prêtre de la congrégation de Macao, et auteur du second
ouvrage dont nous avons inscrit le titre au commencement de cet article [a
primeira é a Notitia linguae sinicae, manuscrito de Prémare de 1828, editado
em 1831], s’ est proposé le même objet en publiant en portugais son Arte china.
(3) Desde o chamado Dicionário de Ricci e Ruggieri, obra quinhentista manuscrita de que, no
século XXI, não existe ainda senão a edição facsimilada de Witek (mas cujo texto português, latino, italiano e romanização do chinês fixei já em 2011 para publicação em edição
semidiplomática, tendo o Centro de Estudos em Letras, com Carlos Assunção, financiado a
transcrição do chinês desta e das três obras de Gonçalves, por alguns estudantes chineses de
Gramática Aplicada, unidade curricular de que sou responsável).
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Pour donner aux étudians tous les moyens d’ entrer dans la connoissance pratique de la langue chinoise tant parlée qu’ écrite, il a cru nécessaire de composer trois différens volumes qui feront suite l’ un à l’ autre; une grammaire,
un dictionnaire chinois-portugais, et un dictionnaire portugais-chinois (...) il
seroit injuste de n’ y pas reconnoître l’ oeuvre d’ un littérateur très-versé dans le
sujet qu’ il traite, bien qu’ on ait lieu de penser qu’ il ignore absolument l’ existence de tout travail antérieur relatif à ce sujet; et l’ on doit avouer que son premier volume, qui sera vraisemblablement suivi des deux autres qu’ il annonce,
suffit pour lui assurer une place honorable à côté de Varo, de Prémare, et des
docteurs Marsleman et Morrison. (Rémusat, 1831: 543-545)

Recentemente, António Aresta, que cita Rémusat numa tradução portuguesa com algumas liberdades (Aresta, 681-682), reconhece logo no início do seu breve mas eloquente artigo o valor de Gonçalves e a urgência de
fazer justiça a este incontornável autor no Macau oitocentista, estudando,
editando os seus manuscritos e reeditando as suas obras impressas:
Joaquim Afonso Gonçalves é uma figura de capital importância no contexto
das relações culturais entre Portugal, Macau e a China no século XIX. Fora
do círculo erudito da sinologia portuguesa, a memória da vida e da obra deste
transmontano ilustre encontra-se injustamente esquecida, delida por um
tempo apressado que cura pouco dos valores da espiritualidade e da cultura.
Afora algumas referências circunstanciais (...), é tempo de esta personalidade
ser convenientemente estudada.

No que mais de perto interessa a este trabalho, sublinha ainda o autor
a admirável abertura de espírito de Gonçalves – bem patente em toda a
sua obra, como adiante confirmaremos: “Será interessante reflectir no facto
de um homem formado numa matriz civilizacional latina e cristã se abrir
compreensivamente a uma mundivivência civilizacional outra, tão diferenciada e contrastiva, sem complexos eurocêntricos e etnocêntricos” (Aresta,
2000: 680).
Num artigo posterior, Joseph Abraham Levi (2007) anuncia de imediato o carácter inovador da obra portuguesa logo no título do seu trabalho,
em seguida no seu resumo, e por último no corpo e conclusões do seu texto,
que se detém a descrever detalhadamente a Arte, mas sem que se centre
no assunto de que nos ocupamos no presente trabalho: “Padre Joaquim
Afonso Gonçalves (1781-1834) and the Arte China (1829): an innovative
linguistic approach to teaching chinese grammar”.
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2. O tríptico metalinguístico e didáctico de Joaquim Gonçalves
em português e chinês oitocentistas
De 1829 a 1833, o Padre Joaquim Afonso Gonçalves lançou ao prelo no
Colégio de S. José, em Macau, onde residia e leccionava desde 1813, um
tríptico para o ensino do chinês composto por uma gramática e dois dicionários que formavam um conjunto pedagógico indissociável e incontornável, nas suas 2596 páginas de estudo detalhado e contrastivo:
1.
2.
3.

⌅᮷ᆇ╒(4) Arte China / constante de / Alphabeto e Grammatica / Comprehendendo Modelos das Differentes Composiçoens (Gonçalves, 1829)
ᖉᆇਸ╒⌻ Diccionario / Portuguez-China / No estilo vulgar Mandarim e
Classico Geral (Gonçalves, 1831)(5)
ᖉᆇਸ⌻╒ Diccionario / China-Portuguez (Gonçalves, 1833)

O próprio autor explica o seu método integrado no Pròlogo à Arte
China (Gonçalves, 1829: I):
Sendo o meu intento dar ao Estudante da Lingua China todos os meios, para
entrar no seu conhecimento, e pratica, tanto na falla, como na escrita; foi-me
necessario fazer tres differentes volumes que devem andar juntos, por fazer
hum todo combinado, e necessario: combinado, para não engrossar os volumes: necessario; porque ficão as suas partes dependentes, e o Estudante nam
obtera o seu fim sem a posse de todas ellas: assim he, que a Arte he necessaria
tanto por ensinar a ler, traduzir, e compor, como por dar ideas, que facilitam o
uso, e intelligencia dos Diccionarios: o Diccionario China-Portuguez he necessario ao Portuguez-China para a pronuncia, e uso das letras neste indicadas.

Sendo obras reconhecidamente pioneiras no que toca a uma abordagem comunicativa e contrastiva do chinês como língua estrangeira (ainda
que ancorada em muita tradução), atentas à adaptação contextual e à variação diafásica e diastrática na produção e recepção linguísticas, em estilo
“vulgar” como em estilo “elevado”, nas vertentes coloquial e escrita, reve(4) No que toca à colocação dos caracteres chineses, é didáctica aquela que adopta o mestre lazarista, e não a tradicional, como ele mesmo explica nas advertências ao Diccionario Portuguez-China: “3. Escrevo as letras Chinas em linha horizontal para a direita, em conformidade com
o Portuguez; porem a ordem natural dellas he em linhas verticaes, correndo para a esquerda; e
quando em linha horizontal, tambem se tem para a esquerda: assim no frontispicio do Diccionario se lê primeiro ⌻, e logo ╒” (Gonçalves, 1831: I). Nos modelos de composições, na Arte
China (Gonçalves, 1829: Cap. VIII), o autor reproduz, contudo, a orientação característica da
escrita chinesa.
(5) Levi (2007: 213) e Zwartjies (2011: 290) referem o ano de 1821.
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lam um posicionamento intercultural não menos inovador. São frequentes
e ricas as referências culturais que, transportadas pela própria língua que
se explica (e não meramente evocadas pelo autor, ou pelo professor, como
peças soltas retiradas de uma “arca” turística de factos de cultura e sociedade, numa anquilosada perspetiva dicotómica ainda hoje tão repisada de
“língua e cultura”), desembocam na explicação breve das peculiaridades do
mundo e do homem chinês, em contraste com o português e ocidental. Tais
informações culturais, sem as quais a decodificação de uma língua nunca se
faz em pleno, revelando-se hoje datadas, inscritas na história e em grande
parte arredadas da contemporaneidade sino-portuguesa, continuam a valer
pela visão que oferecem do outro e que revelam do próprio, enquanto indivíduo e enquanto representante de um povo.
Para além das referências interculturais directas, existe ainda outra
dimensão notável e extremamente actual nestas obras, e em particular na
Arte China: a introdução equilibrada de exemplos, textos, diálogos, representando a mundividência sínica ao lado da lusa, colocando em diálogo
real as diferentes religiões, raças, mentalidades, filosofias, experiências e
visões do mundo em presença no palco de conciliação que era (e é) Macau,
às portas da China de oitocentos.
Nos últimos dois séculos, não tenho notícia de que algum investigador
tenha recenseado, coligido e estudado essas referências, bem como as implicações e intenções pedagógicas e linguísticas desse harmonioso diálogo
intercultural, em obras a tal ponto compendiosas e reflexivas que conjugam
a linguística contrastiva com as culturas, literaturas, filosofias e religiões
comparadas. E tudo isto num (simples) método de ensino-aprendizagem
do chinês: o do Padre Joaquim Gonçalves, lazarista, sacerdote da Congregação da Missão, muito diretamente dirigido aos seus alunos, e precisamente por isso sem contar com as muitas explicações que certamente lhes
forneceria no decurso das aulas, apesar da sua natureza enciclopédica e da
notável organização e profundidade dos conteúdos gramaticais e lexicais.

2.1. Das referências interculturais na Arte China
Logo no início do Prólogo à Arte China, apresentando os principais méritos
do seu método para aprendizagem tanto da língua escrita como da oral,
Gonçalves introduz a comparação didáctica, interlinguística e cultural para
explicar a peculiaridade da escrita chinesa, com recurso ao símile dos algarismos árabes (Gonçalves, 1829: I):
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Sendo as suas letras na sua origem geroglificos, como ainda hoje muitas o mostrão v. g. ਓ c’ ou boca, 䮰 men porta, indicam palavras, bem como os nossos
algarismos, e sam, como elles igualmente entendidos, mas differentemente
pronunciados nos differentes dialectos; mas poucas sam simplices como elles,
sendo as mais compostas de elementos, como as nossas palavras o sam de
letras, v. g.  ven perguntar; sem com tudo sacar huma pronuncia composta
da dos elementos; mas hum monosyllabo; e isto faz ver logo a maior difficuldade da escrita China, á semelhança das linguas, que se nam escrevem, como
se pronunciam.

Ora, diante das dificuldades que entende oferecer, a nativos e a estrangeiros, a aprendizagem da língua chinesa, considera o próprio Gonçalves
inovador e mais eficiente o seu método ao apresentar os caracteres chineses
decompostos nos seus elementos mínimos, a contrapelo do método tradicional na China, de tratamento dos vocábulos como um todo:
Ainda que as letras sejam compostas de elementos, como temos visto, os Chinas principiam por ensinar a ler as palavras, que encontram em qualquer livro,
sem ensinar os seus elementos, que vale o mesmo, que ensinar a ler, sem ensinar primeiro o A B C (1829: I)

Para justificar estas diferentes perspectivas didácticas, buscando-lhes
raízes culturais e históricas, refere-se o P.e Joaquim Gonçalves ao carácter
muito estruturado do pensamento chinês, no âmbito do qual já poucas
novidades se considerava poderem vir a surgir, pois já tudo teria sido feito,
e às qualidades (embora podendo redundar em defeito) da humildade, acomodação e obediência relativamente ao amplo legado tradicional e histórico com que não poderia deixar de contar-se, numa civilização de tamanha
antiguidade (ibid.: I):
Tem-se dito com bastante razam, que os Chinas fizeram ponto em artes, e
sciencias: ainda que presunçosos, estam geralmente persuadidos, que nada
podem adiantar, ao que os seus maiores descobriram, e ainda se julgam mui
avantajados, quando pensam ter chegado tam longe, como elles; daqui vem
huma aversam (maiore que em outros paizes) que tem principalmente o
Governo, a tudo, o que he mudança, sem examinar se he boa, ou ma. Bem
conhecem elles a vantagem, por exemplo, da arte da navegaçam, e ainda se
nam resolvem a aprende-la, aprendendo antes as linguas europeas, em que ella
se ensina; porque he huma innovaçam.
Bem poderião tambem conhecer a falta de methodo nas escolas da propria
lingua, e remedia-la: mas nam o fazem.
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Todavia, existem igualmente, e com muito maior frequência, referências interculturais diluídas como exemplos no interior dos capítulos e secções. Se muitos desses contextos são tão consensuais, humanos e universais
que dificilmente precisariam de provir de uma fonte escrita específica, chinesa ou portuguesa (por ex., “Em tôda a parte ha homens sisudos ࠖ
ൠᯩᴹ↓㏃ⲴӪ”, ibid., 93, para contextualizar as frases vulgares de letras
de sete rasgos), e se outra parte deles tem como principal intuito a simples
e directa ilustração do aspecto linguístico em causa (“Dôze homens batêrão
em vinte mulheres ॱҼњӪᢃҶҼॱњྣӪ”, ibid., 90, para exemplificar
as frases de letras de cinco rasgos em estilo vulgar), outros há em que claramente o autor pretende, não só ilustrar o facto gramatical pretendido, mas
ainda fornecer aos seus alunos, os seus primeiros leitores, maioritariamente
ocidentais, informações socioculturais e históricas do país e das gentes cuja
língua se dedicam a estudar. Veja-se um exemplo (Gonçalves, 1829: 90):
Os indígenas do paiz não podem passar sem amas de leite. ᵜൠӪቁнҶ⇽

Esses contextos interculturais convivem muito equilibradamente no
seu manual, que chega, não raro, a casar numa mesma frase culturas, religiões, histórias da China e de Portugal, da Europa, de Ocidente e Oriente.
Em Joaquim Gonçalves parece sobressair mais o professor do que o padre,
o humanista do que o evangelizador, o gramático e lexicógrafo curioso do
que o religioso (ibid., 124):
Se os Santos realmente podem ajudar o ceo, e terra na creação, porque não cortão as coisas compridas, e supprem as
curtas; para que condigão todas, e não sejão desiguaes?
Ah! terrivel verdade da desigualdade da natureza, ainda
que os Santos, e Genios se encarrèguem disto, parece não
poderão fazer tudo igual.

㤕֯㚆Ӫ᷌㜭ᴯཙൠѻॆ㛢
օнሷ㩜⢙ᡚ䮧㼌⸝ԕᗇ
⁓䝽❑㠣৳ᐞнㅹ
ఊબཙൠн啺ѻ⨶ভᴹ㚆䌒
Ԅ㛙ᱟԫऒн㜭ᗇަᒣ

Mas desde logo, uma visão justa e equilibrada do outro começa com
o reconhecimento da sua diferença e o respeito do direito à mesma; a testemunhar a verificação destas condições nas obras de Joaquim Gonçalves,
temos no Capítulo IV (Syntaxe) um dos exemplos de ablativo antes do
verbo (ibid., 148):
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ѝ഻о㾯⌻付؇н਼ᇞѝ㨟ѻ付؇∄о
㾯⌻ᴹ⮠Ǆ

É a aceitação dessas diferenças que leva este padre e evangelizador português na China a admitir ou mesmo criar para a sua gramática e dicionários inúmeros exemplos ou contextos que equilibradamente oferecem uma
panorâmica igualitária e quase sempre imparcial tanto da cultura e da visão
do mundo chinesas como das ocidentais e portuguesas, não edulcorando
ou cerceando a História por motivos evangelizadores ou que poderiam até
ser da ordem da sobrevivência pacífica em terras da China imperial (ibid.,
95, entre os exemplos de frases vulgares de letras de 8 rasgos):
...eu iro me porque minha mulher, filhos, e avô ᡁ⭏≓ഐ⛪ᡁᆀ⾆ྣހ⡦ޘᱟཙ
paterno são christãos; denunciei os ao corregeѫᮉᡁくҶ⸕ᓌԆн⨶ᡁ
dor da cidade, e não fêz caso.

Os excertos discursivos que apresenta, coloquiais ou de fonte escrita,
não se restringem ao que é católico, canónico, euro-centrado (ibid., 90):
A gente em todo o mundo pela maior parte he ma. ц⭼кⲴӪབྷаॺнྭ

Isto embora, naturalmente, tampouco sejam incomuns os contextos ou
exemplos mais morigeradores e mesmo catequizantes:
Reforma-te e reformaràs os mais. ↓ᐡ↓ӪǄ(ibid., 91, nos exemplos de frases sublimes de letras de 5 rasgos):
Elle tem remédios abortivos, e veneno?
Não; elle he hum bom homem, naõ tem estes
destructivos da vida humana. (ibid., diálogos, 268)

Ԇҏᴹᢃ㛾Ⲵ㰕ǃ৺∂㰕Ѹ
⋂ᴹԆᱟњྭӪ⋂ᴹ蠲Ӌ
ۧᇣӪᙗભⲴᶡ㾯

Muitas vezes, porém, essa catequização ou evangelização do leitor é
delicada e segue um princípio de descentramento extremamente inteligente
e humano, pois que feita através da selecção de textos e exemplos do outro
– o autor prega princípios que são também os católicos ou cristãos, mas
eleitos e citados de entre os clássicos da literatura, da filosofia, da religião
e da cultura transportados pela língua estrangeira em estudo. Veja-se, por
exemplo, no capítulo VIII, entre os modelos de composições, o início e o
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final daquele que se oferece como modelo da Segunda oraçaõ periodica
(atente-se igualmente nas constantes explicações culturais e linguísticas por
parte de Gonçalves, quer em nota de rodapé, quer no correr do texto de
Mâncio, ibid., 441-445):
Segunda Oraçaõ Periodica. Por Iu-cham-ch’ am.
❑䚅ཛᆀ؎䮧(6)
Naõ resistas ao marido. [a] Mom-çu.
[a] (He preceito dado por huma fidalga a sua filha, que ia casar, referido por
Mom-çu.)
A virtude da mulher he naõ resistir, grande preceito; mas huma mulher poderá
resistir? quanto mais ao marido? tal he o preceito, que a mãi da a filha, o ponto
consiste nisto, e em mais nada. Haverá quem diga, que nesta vida he infelicidade ser mulher; neste mundo o que custa mais a dizer, he o que pertence
aos casados; o que he necessario, he esforçar-te a conservar a uniaõ, para naõ
ficares para sempre mal comigo: agora que vas principiar a atar o cinto, (ornato
da noiva,) usarei de reserva, e naõ te fallarei? Apartando-te de teus pais, e indo
para tua casa, nenhum dos senhores parentes, te torna a ver; quem te importa,
he so o marido, e mais ninguem (...) o homem naturalmente he altivo, e deixar-se-ha elle abater por muito tempo? naõ te fies no seu amor; fiando-te no amor,
[tomarás liberdades,] perderas a graça; posto que o marido talvez releve, no
principio releva por affecto, e depois se ira contra ti: o favor do homem he mui
delicado, e naõ terás cuidado? este he o emprego de toda a tua vida: (...) tudo
isto digo por propria experiencia, por isso ao puxar-te pela manga, e vestido,
(para partir), fallo-te com miudeza: saõ chegados os coches, cantaõ os patos
mandarins, vai, contenta o teu noivo, vivei como irmaõs, e naõ sejas a desgraça
de teus pais.

Esse equilíbrio e imparcialidade nos temas e opiniões representados
perdem-se raramente, mesmo em temas como o religioso, todavia, existem
alguns testemunhos de tomada de posição em favor da doutrina cristã, por
exemplo, na questão, célebre, dos ritos. O diálogo XLIV, Religiaõ (ㆄഋ
ॱഋ ᮉ), entre um ocidental ou português e um chinês, presumivelmente,

(6) Ao contrário do que acontece no restante texto chinês da Arte China, que por motivos didácticos surge escrito na horizontal e da esquerda para a direita, à semelhança do texto ocidental
(já que a aprendentes portugueses e outros europeus se destina), os modelos de composições,
de que este é o segundo, surgem com a apresentação clássica, na vertical e da direita para a
esquerda. Devido ao corte da última linha (da costura, à esquerda) na reprodução do original
consultada, não se reproduz o texto chinês, remetendo-se para o impresso (Gonçalves, 1829:
441-445).
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dá conta dessa convivência menos pacífica de religiões, quando se entra na
dimensão quotidiana e prática (ibid., 299-301):
De que Religiaõ es tu?

ᱟ䛓аᮉ䮰

Naõ tenho assentado ainda: ha quem diga, que a
religiaõ Christã he o mesmo, que a de Fo, a dos
Letrados, a da Sociedade do ceo, e terra, a da
Branca flôr de trate, a da Razaõ do Ceo; que todas
naõ fazem mais, que ensinar o bem.
Sendo assim naõ ha heresias.

ᡁ䚴⋂ᴹᇊӪ䃚ཙѫᮉ਼
ᮉ݂ᮉཙൠᴳⲭ㬞ᮉཙ⨶ᮉ
а⁓н䙾  䜭ᱟनӪᆨྭ
䙉⁓⋂ᴹ⮠ㄟ

Certo que ha, naõ podem ser todas verdadeiras; аᇊᴹǃн㜭䜭ᱟⵎⲴࡠᓅ
mas eu naõ tenho tempo para examina-las bem. 亗нᗇሏ㘳᰾ⲭ
(...) No dia do anno bom queimar ramos de 䗷ᒤⲴᱲㇰ⠂ᶮ᷿᷍ހ䮰
pinho, e acipreste, espetar na porta alguns pés de к㣍㭤ᾧހ᰾ᑦḱസ
gergelim, na terceira Lua trazer huma coroa de ހㄟॸᑦ㢮䜭ᱟ㲋Ⲵٷ
salgueiro, (pelos defuntos), aos cinco da quinta
Lua trazer artimisia, tudo saõ ceremonias vãs.
(...) Dar o anno bom, e os pêsames saõ tambem ㎖ӪᤌᒤᆍҏᱟݽнҶⲴ⽬
ceremonias necessarias.
Que he hoam da cidade, e deoses penates?

Ӱ哭䲽ǃ൏ൠ

Saõ coisas sem fundamento.

䙉Ӌ䜭ᱟ⋂ᴹֶ⨶Ⲵһ

(...) Escolher por hum calendário hum dia afor- аᵜᱲ២ᴨ᧰ྭᰕᆀ
tunado, observar o bom lugar, e adevinhar por ⴻ付≤ᆇ䜭ᴹӰѸウㄏ
letras, que fundamento tem?
Tudo isto saõ modos de apanhar dinheiro.

䙉Ӌ䜭ᱟ偉Ӫ䥒Ⲵ⌅ᆀ

Em alguns excertos quase que podemos surpreender um instante de uma
aula do P.e Joaquim Gonçalves, providencialmente dialógico, pois que saído
do capítulo dos Diálogos, em contextos muito específicos; e quiçá se harmonizassem aqui as práticas magistrais do Ocidente ao Oriente (ibid., 231):
Tu tens penna, tinta, e tinteiro?

ㅶ໘⺟ਠ䜭ᴹҶѸ

Nada disso tenho.

䜭⋂ᴹ

Pois então levarás seis palmatoadas.

ᰓ❦ྲ↔㾱ᢃޝњᶯᆀ

(7)

(7) Por falta do carácter antigo presente no original ( ), inclui-se a sua variante tradicional mais
aproximada.
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Um dos aspectos pioneiros da sua obra e do seu método de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira é a constante preocupação, de
excelente professor que certamente seria, em representar tanto a língua oral
como a escrita, quer a formal quer a informal, em ampla variedade de contextos, quando necessário, reais, e não somente de fontes literárias:
Sendo indespensavel, que o Estudante aprenda os dois estilos, de fallar, e escrever, e sendo geralmente as regras as mesmas; na Grammat[ic]a, posta a regra,
ponho cada exemplo nos dois estilos, com o que abreviei, e com huma vista se
nota facilmente a differença delles (p. inumerada, precedendo a 128)

Logo no Prólogo da parte relativa à Grammatica, o próprio autor alerta
para a necessidade que teve de incluir quer diálogos, ou seja, fontes orais,
contextos inventados ou reproduzidos (já que as fontes escritas não passariam de sucedâneos para o estudo da língua falada ou vulgar), quer igualmente exemplos históricos e literários, para ilustrar a vertente formal da
língua, alguns de fontes escritas, mas outros certamente de sua autoria,
já que referem circunstâncias da sua época e contexto social, geográfico e
situacional:
Ainda que procurei incluir todos os torneios mais avessos a nossa lingua na
Grammatica, foi necessario para o exercicio do estilo vulgar multiplicar os dialogos, pela falta de livros neste estilo; e para a intelligencia do sublime, dar
noticia da Historia, e differentes Composições Chinas (p. inumerada anterior
à 128)

Devido a esse facto, são muito abundantes, embora ocasionais, as referências históricas nos exemplos gramaticais e lexicográficos, capazes de
conceder profundidade e pormenor ao espaço temporal e físico durante o
qual e no qual o autor construiu as suas obras. No capítulo III, de morfologia, entre os exemplos de gerúndios, figura a primeira referência directa à
cidade onde vivia, escrevia e aplicava os seus exercícios e livros (ibid., 139;
140):
Em Macao naõ ha arrôz para vender. ൘ྕ䮰⋑ᴹ㊣䌓ᇞሺǤǤǤሻ
Sendo imperador Kia-Kim a religião Christã foi mui perseguida. హឦ㼑ཙ
ѫᮉӪབྷト䴓Ҷ
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ᖼֶԆՠ䟿ཙѫᮉӪѢ਼䛓
Ӌ䋺ᡰԕࠪҶભᢺԆف䟽ʹ
Ⲵ࣐ࡁ⌅Ԇާف㛼ᮉⲴ㎀
㤕ᱟԆفн㛟ᇊйཙ㤕н
᭪ᢺԆف㎎↫н㾱䛚ᮉ൘ѝ
഻榽Ҷṩᆀ

Abundam igualmente na sua Arte da Gramática valiosas referências às
cidades chinesas tal como seriam na época, aos produtos comercializados,
a episódios históricos mais ou menos importantes e passíveis ou não de
se acharem registados ou mais directamente explicados em obras literárias
chinesas (ibid., 121):
Vmcê donde he? Eu sou oriundo de Xànsí; ㌽䋤㲅Ǆᡁᱟ䲍[iQ㾯Ӫ
porem ha mais de dez annos, que ando por ࡠᓅᴹॱᒮᒤ൘ཆ九䋧䌓
fora a negociar.
Em que negoceia?

Ӱ哭⭏

Negoceio conforme a terra, onde vou.

䎠ӰѸൠᯩቡӰѸ䋧䌓

Peço por favôr me conte miudamente, qual 䚴㾱➙㌽㎖ᡁ㍠јⲴ
he o comércio de cada terra, para saber, o 䅋ൠᯩⲴ⭏㾱⸕䚃
ൠᯩࠪӰѸ䋘⢙
que cada huma produz.
Cantão exporta entena, pao amarello (buxo) ᔓᶡࠪᵹ[DQᵘǃ哴⛿ᵘ
e prêto: Coamsì produz trigo, arroz, milho ᔓ㾯ࠪ哕㊣ばFXᆀ⁓Ⲵ⬧  ಀ
miudo, e toda a qualidade de louça: de Jun- 䴢ইࠪ䢰ᆀ䠁ᆀ
nan sahe prata, e ouro.
Donde vem o ninho de pássaro?

⠅ネᗎ䛓㼑ֶⲴ

He coisa marítima, que vem nos navios.

ᱟ⎧㼑九㡩кֶⲴ

E o ópio?

匹⡷Ǆ

Parece, que queres sacar de mim, se eu faço ⴻ䎧ֶ㾱ⴔ
ᡁ䋙䌓䙉аぞ⿱䋘ǃнᱟ
este contrabando, não he assim?
Nem tal me vinha à cabeça: que exporta а悧ҏ⋂ᴹ䙉њᙍǄ⊏ইࠪ
Nankim?
Tinta, pennas, as melhores mòs, excellente ӰѸǄࠪ໘ǃㅶǃ⼘⸣ᴰྭⲴǃ㏯
PLHQ
㣡ᐳࠪㅹⲴ䚴ᴹ❑ᮠⲴᶡ㾯
ganga, e innumeràveis outras coisas.
Ha-as aqui para vender? Ha. Ainda melhor.

䙉㼑ᴹⲴ䌓ѸǄᴹǄ䙉њ䎺

ྭ

(8)

(8) No original figura um carácter antigo indisponível nos sistemas de escrita de imprensa chinesa.
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Em contextos culturais novos, também as palavras evidenciam a sua
flexibilidade e continuam a adaptar-se semanticamente, como já acontecera
também ao transitarem, no nosso caso, para a zona noroeste da Hispânia,
onde vieram engrossar o caudal lexical da língua a que veio a chamar-se
galego-português. Veja-se, a título ilustrativo, o caso de calamidade, etimologicamente um cataclismo económico, que afectava a sobrevivência, resultante da destruição dos caules (< calămum) do trigo, das searas, mas na
China naturalmente aplicado à destruição dos casulos dos bichos da seda,
nesse início do século XIX, algures na cidade de Xuntien; Gonçalves, o linguista, é um tradutor requintado, conhecedor de etimologia (ibid., 126):
Em que jurisdicção está esta terra?

䙉њൠᯩ䕴䛓њ㑓

Na da comarca da Cidade de Xuntien.

ᱟ丶ཙᓌ㇑䕴

Ha aqui casulos?

䙉㼑ᴹ㳅㒝ѸǄ

Antes havia quem criasse bicho da seda, 九㼑ᴹӪ伺㳅㲛ᖼֶᴹޥ俜൘䙉а
depois hum exército se acampou por aqui, ހ㠯⠏ᢺ㹦⁃䜭༎Ҷ
que destruiu as salas do bicho, e levou os ᡰᴹⲴ㒝㎢䜭ᥚൠᯩᱟњབྷᛓ䴓
casulos: foi huma grande calamidade

Em todos os casos até agora referidos, as referências culturais e interculturais poderão ser da responsabilidade do autor ou apenas por ele admitidas e traduzidas de fontes chinesas, que deverão naturalmente ser primeiro
identificadas e estudadas no seu conjunto, de forma que possamos avaliar
que tipo de tratamento lhes deu o P.e Joaquim Gonçalves(9). Existe, porém,
outro tipo de referências que não é possível estudar do ponto de vista chinês, já que delas não existe versão chinesa nestas obras bilingues; trata-se de
explicações contextuais, diante de um vocábulo, colocação, idiomatismo,
exemplo ou versão portuguesa previsivelmente difíceis de compreender
por estudantes ocidentais ainda pouco familiarizados com a China. Nestes
casos, somente a identificação, colecção e categorização prévias de todas as
referências, na Arte China, no Diccionario Portuguez-China e no Diccionario China-Portuguez, por parte de um investigador que conheça a língua
portuguesa oitocentista, tornarão possível uma colaboração futura com
investigadores da língua e cultura chinesas do século XIX a fim de tratar e
analisar no seu conjunto essa informação, retirando conclusões históricas,
(9) Para a realização deste estudo desafiei vários investigadores chineses, mas somente a supramencionada mestranda Tao Yang (2013) se atreveu a enfrentar a dificuldade da investigação
em toda a literatura chinesa. Embora este meu trabalho seja anterior ao seu, que orientei,
deixo aqui a nota, por ser de toda a justiça fazer-lhe menção.
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sociais, culturais com interesse para o estudo das relações luso-chinesas,
da linguística contrastiva e da didáctica das línguas estrangeiras (em particular da relação indissociável entre língua e cultura, pois achando-se a
cultura já representada e imbricada na própria língua, é pouco produtivo,
senão mesmo empobrecedor, o princípio do tradicional “ensino da cultura”,
dissociada da própria linguística, que por vezes se pretende impor como
medida positiva).
Vejam-se, por exemplo, as seguintes passagens da Arte China, a primeira representando o conjunto das eventuais traduções de fontes escritas
chinesas, enquanto as restantes são parte de diálogos extremamente vívidos, imitativos ou colhidos em contexto real (ibid., 198; 241-242; 268):
Ja he dia claro, a sombra vem a travez da janella. (As casas Chinas olhão para
o sul.) ཙᐢབྷӞᰕᖡₛッཙӞᐢབྷッₛᰕᖡ
XIX. DIALOGO.

Vestir-se

Faze-me trazer huma camisa lavada.

ㆄॱҍク㺓㼣
Ӫ㎖ᡁаԦ⍇Ⲵ⊇㽏ހŮ⊇㺛

Esta està bem lavada: tambem queres o teu rou- 䙉аԦ⍇ⲴҮ␘ҏ㾱Ⲵ㽀㺛
Ѹ
pão?
Sim, e tambem as minhas mêas. Quais? as de 㾱ǃҏ㾱ᡁⲴ㾚ᆀǄ䛓аৼ㍜
㐰Ⲵᡆ㖺∋Ⲵ䛓аৼ
seda, ou as de lã?
Melhóres serão as de linho; porque são mais frescas. 㭤ᐳⲴྭഐ⡢߹ᘛ
Melhores são as de ganga (a) (As mêas Chinas ㏯㣡ᐳⲴᴤྭ
não são de malha.) da-me as ligas; ata-mas. (...)
XXXVI. DIALOGO, Doente.

㥵йॱ⯵ ޝӪ

Estou doente; vai chamar o médico. Ja vou. (...)

ᡁᴹ⯵䃻ཚཛ৫Ǆቡ৫

Peço, que va a minha casa visitar hum doente; 䃻ࡠ⭏ݸᡁᇦ㼑৫ⴻ⯵Ӫ
porque Vmce. tem grande fama. He honra, que ഐ蚾⭏ݸ儈Ǆ䉸ᮒ
me quer fazer.
Que tem Vmc.e? (a) (Os medicos Chinas raras ᴹӰѸǄᡁнྭ
vezes fazem estas perguntas.) Não estou bom.
Bem o mostra logo na cara.

᷌❦䶒кቡⴻᗇ㾻

Embora o P.e Gonçalves não forneça habitualmente amplas explicações
e comentários descritivos na sua gramática e manual de ensino do chinês, já
que ele mesmo se encarregaria de os fazer diante dos estudantes – os primeiros leitores a quem se destinavam os seus livros impressos (veja-se como se
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dirige ao aluno, tuteando-o sempre ao longo das três obras referidas, para o
aconselhar a ir ler ou estudar alguma passagem de interesse) –, surgem por
vezes esclarecimentos, que podem ser de natureza intercultural; leia-se, por
exemplo, a nota informativa que acrescenta para justificar, no Capítulo V, a
longa secção dos Provérbios (ibid., 308):
PROVERBIOS (a) (Pela leitura deste capitulo se formará huma idea da
moral dos Chinas, que da sua Mythologia fallão pouco, segundo o exemplo,
e conselho de Confucio.) ؇䃎

Quanto ao Capítulo VII da sua gramática e manual de Chinês, intitulado HISTORIA, E FABULA, a que frequentemente se allude no discurso, é
na íntegra um riquíssimo acervo de informação cultural, importante para
a compreensão global de uma língua de família tão diferente e de ubicação
física e enraizamento sociocultural e histórico tão distantes da portuguesa.
Logo no seu início, a propósito das figuras dos reis chineses, anota
(ibid., 327):
Fu-hi riscou os 8 diagrammas. (a) (A Historia China regeita, como fabuloso,
tudo, o que se escreve, anterior a estes reis.) Կ㗢晼ޛখ
Xen-num inventou o arado. ⾎䗢㙂㙌
Hoam-ti inventou os barcos, e carros. 2696. A. C. (b) (Os annos antes de
Christo mostraõ o principio da Dynastia, que serve de epoca: os Chinas
naõ tem certeza desta data, e muito menos de outras antecedentes: ve...) 哳
ᑍࢥ㡏䓺

Mais adiante, no §. 11. Extractos da Historia, e Fabula, a que frequentemente se allude nas Composições Chinas (ibid., 343), alinham-se centenas
de figuras habitualmente mencionadas nos textos em língua chinesa, e para
os quais o estudante estrangeiro necessita de uma “chave intercultural”, fornecida pelo docente ou autor da gramática. Separando na primeira secção as figuras da História e na segunda as que costumam destacar-se como
pertencendo ao domínio da fábula, Gonçalves vai acrescentando sintéticas
indicações culturais:
HISTORIA. (a) (Ainda que huma parte he fabula, (como o Estudante poderá
observar), naõ he tida por tal nos livros Chinas...)
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No extracto ou explicação histórica número 23, em que se explicam as
figuras que ficaram histórica e literariamente conhecidas como “Os bons
sócios”, regista-se mais um caso de mediação intercultural (ibid., 348):
啺Ǆ㇑Ԣǃ凁⢉Os Bons socios: negociavaõ ambos, ainda que o primeiro
gastava mais, por ser pobre: havendo revoluçaõ no reino, o primeiro fugiu com
o infante, e o segundo com o principe; sendo estes procurados por morte de seu
pai, voltaraõ ao reino, e encontrando-se, contenderaõ sobre a coroa: atirando
o infante huma setta, que deo na pedra do cinto do principe, e encolhendo-se
este, entendeo ter cahido morto; dormiu por tanto descançado aquella noite;
mas sabendo pela manhã, que seu irmaõ estava rei, se retirou a hum reino visinho com Cuon Chum, seu guarda, como para logo o executar, mas realmente
para empregar os seus talentos no seu serviço: voltado este, foi feito ao mesmo
tempo ministro, e general, e a elle se deve naõ invadirem a China os barbaros
de Noroeste, de cabello cortado, e aba do vestido para a esquerda: (o China
abotoa da esquerda para a direita.)

O extracto número 128, em que a compreensão de um idiomatismo
implica o conhecimento ou estudo de todo um episódio, lenda ou história
factual, é um bom exemplo de como a aquisição integral de uma língua se
acha dependente de factos da história e da cultura, como todo este capítulo
aliás evidencia (ibid., 372):
ᨊ䳽՟ Iam-hium-po O Semeador de perolas: encontrou hum desconhecido
em hum caminho, o qual lhe deo humas sementes, que naõ conhecia, dizendo-lhe ao mesmo tempo, que as fosse semear na sua terra, por que lhe haviaõ
de ser uteis; voltando elle, as semeou no seu campo Azul (?)(10) e pertendendo
depois casar com huma bella menina, cuja mãi exigia por ella duas pedras preciosas, que elle naõ tinha, depois de pensar muito, foi cavar no campo Azul, e
em lugar de duas achou dez, que deo pela menina; por isso hoje o passar as
arras se chama semear pedras no campo Azul.

No extracto 188, mais uma referência cultural necessária ao entendimento ocidental da língua (ibid., 385):
ằኡ՟ǃ⾍㤡ਠ O Saudoso morto: sendo dois condiscipulos mui intimos,
nunca o primeiro soube, que o segundo era rapariga; se bem ella lhe dizia algumas gracinhas, naõ entendia: para se livrar de toques, por onde fosse conhecida, naõ queria brincar, e se brincavaõ com ella, propunha sempre algum jogo,
em que se perdia papel de comprimento de hum homem, (a folha China he
(10) Forma ilegível, por apagamento da tinta no exemplar consultado e que se preparou para reedição.
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comprida,) o que os outros naõ queriaõ; acabados 3 annos de escola, recolhendo-se a casa, disse Chu-im-t’ ai ao companheiro, que fosse a sua casa, que
lhe queria dar huma irmã em casamento; indo elle depois a sua casa, veio a
saber, que a irmã promettida era ella mesma; mas que por desgraça, estava ja
ajustada por sua mãi, para casar com outro; voltou por tanto para casa com
grande sentimento, que cresceo tanto, que delle morreo; casada a menina, foi
hum dia visitar a sepultura do seu condiscipulo, e a terra se abriu, e a enterrou
com elle.

Em §. III. Allusoẽs á Historia, e Fabula, o próprio autor apresenta
numerosos contextos chineses, começando sempre pela tradução portuguesa, contendo cada qual uma referência histórica ou fabulosa contida
nos extractos de História ou de Fábula anteriormente explicados; o mestre tornava assim evidente, portanto, a importância do seu conhecimento
e estudo. Essa contextualização literária exige, em alguns casos, informação cultural suplementar, que o “tradutor” acrescenta no lugar apropriado,
entre parênteses rectos, respeitando o original na sua tradução, embora não
dê habitualmente conta das suas fontes nem refira estar a traduzir (ibid.,
402):

Desejo, que algum dia andes de bordaõ no paço [80 annos],
e no reino [70 annos he a idade para dentro do reino 予Ԇᰕᶆᵍᶆ഻㌰㣡
andar de bordaõ,] e que a tua idade corra o cyclo, como ⭢ѻྲ⫠
huma argola sem acabar.

No início do capítulo XVIII, dedicado às Composições Chinas, no seu §.
I. Regras de Rhetorica, e Partes da Oraçaõ, o próprio mestre dá testemunho
de como pretendia a sua Arte China bem enraizada, não esquecendo o contexto cultural, as referências literárias, históricas, folclóricas, sem as quais
os elementos linguísticos isolados, as formas, não sobrevivem em língua
alguma, ou seja, deixando clara a posição, muito inovadora, de que entre
língua e cultura não existe qualquer divórcio (ibid., 422):
Devendo comprehender tantas materias em hum so volume, naõ me posso
estender em todas ellas: neste artigo pois vou apresentar em resumo as leis, e
ornatos Rhetoricos na ordem costumada dos Chinas...
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Para os tempos modernos, recordarei um simples exemplo ilustrativo:
um estudante de português como língua materna só compreenderá o que se
pretende, no âmbito da cozinha, quando se pede um salazar caso conheça
a história de Portugal e do ditador Oliveira Salazar, que, segundo a vox
populi, terá rapado os bens ao povo do mesmo modo que esse raspador
há-de arrancar os restos da massa do bolo agarrados à tigela. Não se trata de
ensinar ou aprender História em partes estanques da aula em que se explora
a “mala dos factos e tradições folclóricas dos países de língua portuguesa”,
trata-se de estudar Linguística e língua, já que são sempre as próprias unidades e combinatórias lexicais a transportar no seu interior essa “bagagem
de factos históricos e socioculturais”.
Os referidos modelos de composição chinesa encerram igualmente
informações culturais de utilidade para o falante estrangeiro; veja-se o início do modelo de Edital (ibid., 467, a versão portuguesa; 468, o texto chinês):
A prohibir as mulheres de ir aos pagodes, a offerecer incensos. Por Hoam-leu-hum.
䤩⨎⤛ℍ⺇䅺楁䣢
(Publica-se este) para prohibir a propagaçaõ da luxuria, e ruina da boa moral, e
reformar os costumes. Consta, que he da recta razaõ, cuidarem as mulheres em
estar recolhidas no seu repartimento, (as mulheres moraõ à parte)...
䁢♜䤩⭋㶓 ⊾ˤẍ㬋桐ḳˤ䄏⼿⨎Ṣ⤛⫸ˤ嫡⬰敐攨ˤ䎮ᷳ㬋ḇˤ

2.2. Das referências interculturais no Diccionario Portuguez-China
No Diccionario Portuguez-China (1831), Joaquim Gonçalves inclui entre
as Advertencias essa noção de que os equivalentes linguísticos, enformados
por distintas culturas e em diferentes pontos geográficos, não são, muitas
vezes, coincidentes, mas apenas aproximados (Gonçalves, 1831, II):
8. Sendo as vezes em climas taõ distantes as coisas naturaes mui differentes das
nossas, muito mais o saõ as instituições humanas; assim quando traduzo v. g.
Rabeca 㜑⩤ naõ pense o estudante, que este instrumento China he inteiramente como o nosso.
9. Algumas coisas ha na Europa, que nem por semelhança ha na China, e as
avessas; neste caso ponho algumas vezes o som da palavra Portugueza em
letras Chinas, ou as avessas: outras vezes as omitto inteiramente: muitos destes sons estando ja corrompidos pelo uso, pensei melhor seguir o costume, e
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assim escrevi, v. g. Ginsaõ, se bem que em China Mandarim soa Jen xen: logo
se conhece, que a palavra naõ he classica, quando tem a prenuncia tirada do
China.

Ao referir a importância do estudo contextual do léxico (na estrutura,
na frase) – contextualização que alarga, na gramática, à prática da língua em
contextos reais, admiravelmente coloquiais no português do século XIX, quer
formais quer informais ou vulgares –, bem como a relevância do seu enraizamento cultural (ideias inovadoras para a época num dicionário bilingue), o
autor justifica ainda a sua isenção, ou intencionalidade linguística não judicativa, diante da inclusão, como faria qualquer lexicógrafo leigo, de entradas
pouco “católicas” (por exemplo, abôrto, procurar abôrto, etc.):
10. Considerando, que ha grande difficuldade em traduzir muitas frases, e que
o sentido, e uso de huma palavra se naõ pode algumas vezes exprimir bem
senaõ por huma sentença; demais disto, que seria util algumas vezes mostrar a doutrina singular do China sobre algum assumpto (sem a approvar),
sobrecarreguei (ao parecer) o Diccionario de frases. (ibidem)

Apresento de seguida o inventário de algumas das referências culturais mais relevantes oferecidas no Diccionario China-Portuguez (1831), cujo
estudo futuro para determinação de eventuais fontes em ambas as línguas
poderá trazer alguma luz sobre o material utilizado por Joaquim Gonçalves para a construção do seu método de ensino-aprendizagem do Chinês e
sobre a bibliografia chinesa conhecida em Macau entre os missionários de
oitocentos.
Frequentemente, ao fornecer um equivalente português para um lema,
ou expressão que o contém, e diante da sua correspondência imperfeita ou
indutora em erro, por não coincidência dos conceitos, o lexicógrafo alerta
o utilizador através de informações socioculturais:
ABRAÇAR ᣡǄᠧᣡ
– pelo pescoço ᣡ㞖㺻ᇞӔ乨ᝋ
– pela cintura ᣡ㞠 Naõ se pratica.
BOTAÕ 䡅ᆀǄᢓᆀ
– de pao dourado ㋈䠁ᵘᢓ
Casa do – 䡅 O China usa de Alamares
(...)
– do barrete Ve INSIGNIA
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RIO аọ⋣
(Rios da China) Amarello, e Kiam 哳⋣Ǆ⌻ᆀ⊏Ǆ⊏
3 deoses do – й≤ᓌ
Da outra banda do – Kiam ൘⊏䛓а䗩ᇞҾ⊏ѻཆ
Para a parte de cima do – ൘к≤ᇞትк⍱
Á direita, e esquerda do – Kiam ⊏ᐖਣ
Á esquerda do – ൘⋣ᐖ䗩Ǆትл⍱ѻᐖ (O China volta-se segundo a corrente.)
SEMANA гᰕˊањѫᰕ
De dez dias аᰜ 
(11)

Como o próprio autor referia no início do seu trabalho, no tocante à
lexicografia bilingue é comum não existirem perfeitos equivalentes; quando
ocorre uma flagrante falta de correspondência, que pode atingir o inverso
do termo “traduzido”, entra o autor com as suas explicações culturais:
CASTIÇAL 㹏㠪ᇞ⠝ྤ
– do candieiro ⟸㠪Ů⃐
Boca do – 㹏㠪㇑ᆀǄ㹏㉭ᆀ O China espeta a vela em hum prego
DIREITA ਣǄਣ
Dar a – (na China he a esquerda) 䃻Ӫ൘ᐖ䚺Ǆ䃻к
ESPORA (usa-se chicote) ䷝ᆀᇞㆆ

A informação fornecida no lema direita para aclarar o equivalente chinês é noutras entradas complementarmente oferecida no exemplo, como
reforço didáctico, que é preocupação de qualquer bom professor:
HONRADO Ӫ䟽 ሺ䋤ⲴǄ┯㟹ⲴǄᗇᱲᇞԔӪⅭԠ
Homem – нཡ䀰ⲴǄᘐؑⲴǄ↓㏃Ӫ
Na Europa a direita he a mais – ᇞ㾯൏ԕਣ⡢ሺ

Em outros casos, a informação sociocultural e histórica é directamente
transmitida pelos próprios exemplos seleccionados ou criados, e facilmente esta sua criação ou selecção pode dar informação sobre o autor e
o(s) mundo(s) em que se move (um palco chinês onde se movimenta como
português):
(11) Sendo a semana um conceito ocidental, em chinês temos como correspondente sociolinguístico-cultural a unidade de dez dias, um mês a dividir por três: primeiros dez dias, segundos dez
dias e terceiros dez dias.
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NAVIO བྷ㡩Ǆⲭ㢊㡩ᇞ⌻㢈
– de guerra ޥŮᡠ㡩Ǆᑕ㡩
– de pôr fogo ⚛㡩
– cruzeiro ᐑ㡩
– mercante 䋘㡩ᇞ୶㡦Ǆ㏃⠏ѻ㡏
Os – mercantes saõ originalmente navios dos embaixadores occidentaes
୶㡦ѳ 㾯⌻  䋒 㡚
PORTUGUÊZ བྷ㾯⌻Ⲵ
Os – vieraõ a China no reinado de Van-li da dynastia Mim ᰾㩜↧䯃㾯⌻
Ӫޕѝ൏
RECONHECER 䂽ᇞ䂽Ǆ䆈
(...)
Naõ reconheço senaõ o rei de Portugal 㾯⌻䕴нࡕ഻䕴ᇞ੮ᜏ䂽㾯⌻⦻
CABELLO аṩ九儞ᇞ∛儞
(...)
Do – fazem hum rabo de mais de hum covado para traz ԕ儚㍞аቮ䮧ቪ
佈ᖼ
NAÕ нƸᵚǄ䶎ǄᕇǄ❑Ǆ㧛Ǆ㖄ǄӑǄ䶑Ǆ⇻Ǆग़Ǆᗞ
(...)
Teria Confucio a Fó por santo? certamente – ᆄᆀа⡢㚆ǃᗵн❦ҏ
MULTIPLICAÇAÕ ⭘҈⌅㇇Ǆ҈ᮨǄ࣐ؽ
A –, e divisaõ principiou na figura Lo-xu ҈䲔ࠪᯬ⍋ᴨ
PORCELANA ⻱ಘǄ⻱Ů⬧
Famosa fabrica de –, na villa Fu-Leam 䥖ᗧ䧞䲦ǃ൘⎞ằ㑓
RONDAR ᐑ㹼
O vigia da matraca ronda as ruas ᇞᵘ䩨ᖷҾ䚃䐟
DECENTE ᚠ⮦ˈㄟᯩǄᇌǄਸᔿǄ⤐ਟԕⲴǄнཡփ㎡
Naõ nos he – correr na rua ᡁف൘㺇к䐁нྭⴻᇞҾ㺇྄нᇌᇞ䐁䐟䟌ⴞ
PROHIBIR ⾱→ᇞ⾱Ǆᡂ
(...)
As leis prohibem o vinho ഻⌅⾱䞂
RESPEITO ᮜǄⴻᗇ䟽ᇞᮜ⭿Ǆᗳ㲄Ǆ䃐ᗳᮜ⭿
(...)
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Isto escrevi com --, lavando as maõs ᇞⴕᮜᴨ
Isto escrevi com --, purificando o corpo ᇞ➿⋀ᮜᴨ

Ou então, surge na contextualização do lema, ou nas restrições e âmbitos de uso:
PRÉGÁR 䅋䚃⨶ᇞᇓॆ
– o Decreto (instrucçaõ) imperial todos os mezes do 10 ate aos 16 da lua
䅋㚆䄝⇿ᴸࡍ а৺ॱӄᰕ
–, os pobres fabulas na rua 䅋ਔŮᴨ

Tendo em conta que a inscrição da língua numa cultura e num tempo
histórico a condiciona directamente, o dicionário é um repositório de
numerosos termos e combinatórias lexicais que já transportam e exigem
semanticamente toda a informação cultural e histórica que o lexicógrafo se
vê na necessidade de acrescentar, na forma de sub-entradas, as quais marcam necessariamente uma época, na qual estão ou estiveram vigentes exactamente desse modo. Se é muitas vezes preciso contar a história e traduzir a
cultura que a língua exige, também é possível, inversamente, reunir e enriquecer a história com a informação muitas vezes contida nas palavras, em
obras de natureza metalinguística. As de Gonçalves são obras enciclopédicas interculturais que impuseram certamente notável esforço de pesquisa e
sistematização. Vejam-se as seguintes entradas:
ARTE 㰍ǄᢰǄ⌅ᆀᇞ䀸ㆆ
(...)
As seis – ޝ㰍
(que saõ) Ritos, Musica, Arco, Coche, Escritura, e Arithmetica ǃ′ǃ
ሴǃᗑǃᴨǃ ᮨ
CONSELHO ѫǄᴳŮޜ䆠Ǆ㚊ᴳᇞ䝼䆠Ůྚ
(...)
Os 6 conselhos ޝ䜘
– de estado
ਿ䜘
– da fazenda
ᡦ<
– dos ritos
<
– da guerra
<ޥ
– da justiça
ࡁ<
– das fabricas ᐕ<
– grande (dos 6 presidentes, e 3 ministros) ҍযᴳ䆠Ǆ䜘䲒啺䳶
– privado da guerra 䓽བྷ㠓Ǆ৲䌺䓽
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CRIME 㖚Ǆ㖚䗷Ǆ⣟⌅ᇞ᜶Ǆા䗌Ǆ䄀Ǆ䶎Ǆᡮ
(...)
Os 10 – irremissiveis ॱᜑн䎖
Ruina do throno 䄰৽
Ruina de coisas reaes 䄰བྷ䘶
Deserçaõ 䄰
Parricidio ᜑ䘶
Extincçaõ de huma familia ❑䚃
Roubo de templo, ou paço, e Fazer sello, ou moeda falsa བྷнᮜ
Naõ honrar os pais нᆍ
Desordem com os parentes нⶖ
Morte de magistrado, e incesto н㗙
DESCANÇO ᆹ䙨Ǆᆹ䶌Ǆ᭮ᗳᇞオ䯂
(...)
Tres tempos de – й佈
Noite, Inverno, e Chuva ᰕѻ佈Ǆ↢ѻ佈ǄᲤѻ佈
DRAMA ᡟᴢǄ㨟᷇ᡟ
4 especies de --, Tragico, Comico, Repartido, e Unido ᛢǃ↑ǃ䴒ǃਸ
FALTA 䙾ཡǄнᱟŮ৺Ǆ䥟㲅Ǆᛎᵜ࠶Ǆ㕪ቁᇞ⅐Ů㕪
(...)
As 4 faltas: de palavra, de paciencia, de honra, de moderaçaõ ഋཡǄཡ
ਓǃཡ㢢ǃ
ཡ䓛ǃ ཡㇰ
INSÍGNIA փ䶒Ǆ串ᡤᇞ㺓串Ǆ㍣㺯Ǆᴹ૱ѻ㺓
– na maõ ㄿǄ⨭Ǆ㐹㍣
Nota. A – da nobreza China, que na dynastia presente se reduz aos empregados, principalmente consiste no remate do barrete, como se segue
A primeira, e segunda ordem tem remate de pedra preciosa vermelha (o da
segunda mais pequeno) аҼ૱⭘㌵ሦ⸣串ᡤ
A terceira, e quarta de pedra azul йഋ૱⭘㯽ሦ⸣串
A quinta de cristal, ou vidro claro ӄ૱⭘≤Ღ৺᰾⧫⪳串ނ
A sexta de jaspe, ou vidro baço ޝ૱⭘⺘⼢৺⎵⧫⪳串ᡤ
A setima, oitava, e nona, de ouro lavrado гޛҍ૱⭘䎧㣡䠁串ނ
(em resumo) аҼ૱ᴹ㌵串ނǄйഋ૱ᴹ㯽串ނǄӄޝ૱ᴹⲭ串ނǄ
гޛҍ૱
ᴹ䠁串ނ
JURAMENTO 䃃ǄⲬⲴ䃃ᇞ᰾ᗳ
(...)
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(Formas de --) Hum raio me mate ཙᢃ䴧ࢸ
Se engano, morra aqui 㤕ᡁᱟٷᗳ・↫൘䐏ࡽ
O ceo me mate, e a terra me aniquile ཙ䂵ൠ⓵
(Ceremonias de –) degollar gallinha ᯜ䴎九
Tocar o dragaõ azul ᪙䶂喽
– a tigela(12) ⻇ (No Norte naõ ha estas tres.)
Com sangue proprio nos beiços ᣩ㹰㎀ⴏᇞⅳ㹰⛪ⴏ
POÉMAа俆䂙ǄаᖻŮㄐ䂙
6 especies de – (3 especies de assumpto, e 3 de estillo) ޝ㗙
Povo, Rei, Pagode; Directo, Metaphorico, e Alusivo 付ǃ䳵ǃ丼Ǆ䌖ǃ
∄ǃ㠸
POVO ⲮဃǄᓦ≁Ǆ≁ᇞ哾≁Ǆ唄俆Ǆ≃ᓦǄ≁ݶ
(...)
4 classes de – ഋ≁
Estudante, Lavrador, Artista, Mercador ༛ǃ䗢ǃᐕǃ୶
PRIVILÉGIO

ݽǄṬཆⲴᚙǄ⿱ሣ

Os 8 privilegios ޛ䆠
(Que saõ:) – de infante, de valido, de benemerito, de virtude, de valor, de
industria, de nobreza, de sangue real 䆠㿚ǃ䆠᭵ǃ䆠࣏ǃ䆠䌒ǃ䆠㜭ǃ
䆠औǃ䆠䋤ǃ䆠ሣ
PROVÍNCIA ⴱ
As 18 provincias da China ѝ഻ॱⴱޛ
PROVINCIAS DA CHINA, E SUAS METROPOLIS. [seguem-se os seus
nomes]
SACRIFÍCIO ⾝⥞
(4 sacrificios do imperador) Ao ceo, a terra, aos montes e rios, aos deoses do
tempo e searas ⾝ཙǃൠǃኡᐍǃ⽮で
– a Ceo, e terra 㹼䛺⽮ѻ⽬
– de cha aos defunctos ྐ㥦к⾝ŮǄᢃ䟞 Ve FESTA
– aos defunctos desamparados ᯭ伏ܰ
(...)
Sacrificios humanos (pelos regulos de Sum, e Siamᆻ㽴˅ᾊ䵸
SÉITA ⮠ㄟǄ䛚ᮉǄн↓㏃Ⲵᮉᇞᐖ䚃Ǆᯱ䮰⮠㺃 Ve RELIGIAÕ
(12) Existe em chinês o idiomatismo atirar a tigela, atiro a tigela, bebendo o vinho e partindo a
tigela para selar o juramento e oferecer garantia daquilo que se jura.
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(...)
3 seitas (da China, approvadas) йᮉ
– dos Letrados, – de Fó, – de Tau. ݂ᮉǃ䟻ᮉǃ䚃ᮉ
– (tollerada) Mehometana എᮉ
– (prohibidas:) A Religiaõ Christã, a seita dos Trez, a do Ceo e Terra, a da flor
de Trate branca ཙѫᮉǃйਸᴳǃཙൠᴳǃⲭ㬞ᮉ
SOCIAL ӪֶᖰǄӪоŮӔǄӔ᧕ᑨᛵ Ve ORDEM
As 5 relações sociaes ӄٛ
Que saõ: Do rei e vassallo, do pai e filho, dos consortes, dos irmaõs, e dos amigos
ੋ㠓ǃ⡦ᆀǃ ཛ႖ǃᰶᕏǃᴻ৻

Por vezes, a informação interlinguística parece coincidir, servindo a
observação do lexicógrafo para chamar a atenção do utilizador ou estudante diante de discrepâncias pragmáticas (neste caso, o costume chinês
torna o termo redundante):
INCLUSIVAMENTE ൘ޗǄҏ㇇Ԇᇞ൘ަѝ
Desde a primeira ate a quarta Lua – ᇞ↓ᴸ䎧㠣ഋᴸᓅ→
(O China sempre conta inclusivamente.)

Noutros casos, apenas se acrescenta informação histórica ou sociocultural que vem a propósito do lema e o completa, sem que esteja necessariamente implicada qualquer divergência de tipo linguístico entre o termo de
partida e o seu equivalente e/ou significado.
ALGODAÕ (introduzido no seculo 13) ㏯㣡Ǆ㏯㣡゠Ǆ㍛㏯Ǆ⮚㌵㏯
㍇Ǆᯁ᷍㣡
– bengalim 㝊㏯㣡
IMPRENSA ঠᶯᇞ⁑Ǆঠᴨᡯ
– de apertar ᴨᶯǄᆀŮᶯ
Taboas da --, gravadas ঠᶯ
(Auctor da – anno, 220) ᕥԢᲟ
(O ministro protector da –) 俞䚃
SÊLLO ൃᴨǄൃ䁈Ůㄐ
– de empregado ঠǄঠؑᇞㅖㇰŮ⫭
– do imperio ⦹⫭
Tirar os – dos edictos Ỵ⇰ࡦᴨঠؑ
Nota. O sello naõ consta senaõ do nome do[s] officiaes em letra antiga
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TISANA (de que o China usa muito no veraõ) 㥹≤Ǆ哪≱Ů㥦Ǆ䉶≱ނ㋕

Sendo um dicionário também, necessariamente, uma obra ideológica,
existe por vezes nos exemplos apresentados curiosa informação datada, de
valor filosófico, religioso e sociocultural, que somente através de uma aturada pesquisa de fontes se poderá determinar a que ambiente, código de
conduta e língua diz respeito, numa obra bilingue ou multilingue:
DEMANDA ᇈਨŮ䁏Ǆаຢᇈਨᇞ⡝䁏ѻһǄ⣰һ億
(...)
No mundo naõ ha coisa, que arruine mais a fazenda, e a casa, que crie mais
inimigos, e queixas, do que as demandas ᇞц䯃ᨽ䋑ᇦ㎀ӷᡀᙘ㧛⭊ᯬ
⡝䁏
MINISTRO ֽսᇞֽڤǄ㚭Ӫᤷ֯ⲴǄᖵભ Ve MAGISTRADO
(...)
Fóm-tan foi – de cinco dynastias succesivas 俞䚃↧ӄᵍ
A casa do – he a corte celeste do mundo ཙк⾎ԉᓌǃӪ䯃ᇠᇦ
O – firme he recto, e o que condescende por temor, he lisongeiro (valido) ᇞ
㠓ว ⨶нቸ㘵ⴤ㠓ҏ⭿ေ丶ᰘ㘵֎㠓ҏ
O rei he o ponteiro, e o – a sombra; move-se o ponteiro, e a sombra segue-o
ᇞੋ㺘ǃ 㠓ᖡǃ㺘अࡷᖡ䳘
SEVEROⲴǄ㇑Ⲵ㏺ᇞᇫֽӪǄ㦺ԕ㦵ѻ
A rainha de Cham era taõ severa, e prudente, que elrei de Leam (marido)
tinha medo della ᇞᕥਾᲪằѫᮜ៊ѻ

A proveniência de exemplos mais marcadamente literários, como é o
caso destes últimos, suscita a curiosidade quanto às obras chinesas conhecidas e aproveitadas por Joaquim Gonçalves, e ainda quanto ao valor proverbial e idiomático de certas construções passíveis apenas de sofrer uma
transposição explicativa na língua portuguesa, sem equivalente ou com
equivalentes que não foram (ainda) determinados. Terão alguns contextos
ou expressões fonte chinesa ou ocidental? É natural que, para o ensino do
chinês como língua estrangeira, um professor não nativo e autor de obras
metalinguísticas se socorra essencialmente de fontes autênticas e locais,
maioritariamente escritas, clássicas e populares. Provirão outros do senso
comum, farão parte das convicções portuguesas, chinesas ou especificamente de Macau? Considerem-se, por exemplo, os seguintes:
MIÓLOS 㞖ᆀǄ串ᗳᇞ儃⎧ǄӪѻཙҏ
Naõ se devem comer os – dos animaes ⦨㞖ᆀнਟ伏
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MUNDO цǄц⭼Ǆл⭼ǄཙлǄཙൠǄҮඔǄ⫠ᆷѻѝǄᆷᇉޗǄ
ޝਸѻѝ
(...)
Quem quer conhecer o --, deve ler a historia antiga 㾱⸕ཙлһǃ丸䆰ਔ
Ӫᴨ
As coisas do – saõ mudaveis, e indignas de affeiçaõ ᇞц䯃㩜һ丸㠮༹⓵
н䏣㖞㜨ѝ
(...)
Este mundo he so huma hospedaria ᇞӺцн䙾аᇒሃ㙣
(...)
O homem he hum pequeno – ӪᱟњሿཙൠᇞӪѳԕሿཙ
NAMORAR 䃯ᡢǄ⿱䃈Ǆमᕅ
(...)
O – por palavras, e gestos he peccado de 50 graos ᇞԕ䀰㢢䃯ᡢӄॱ䙾
POESIA 䂙ᆨ Ve a ARTE
A – move o Ceo, e a terra, e commove os espiritos ᇞ䂙अཙൠǃᝏ公⾎
A – nasce do gosto, e a musica da poesia 䂙ࠪѾᘇ㘵ҏ′ࠪѾ䂙㘵ҏ
Dar-se à --, para temperar o genio ᇞ䄧䂐䂙ԕ䃯ަᙗǄ乼䂙ԕᛵ
REPUTAÇAÕ 㚢Ǆᇞ㚎Ǆ㟹䶒ᇞ乿
(...)
A mulher, perdida a –, se enforca, e acaba ᇞ႖❑乿ᣅ㒟㠚ⴑ
SERÊA ⎧ྣǄ㣡ŮӪ冊
O osso de – he bom para parir(13) ᇞᴹ⎧ྣᣅ᱃⭏лނ
SERPENTE 䮧㲛ᇞ㳷Ǆ㥹喽
A – he agouro de rapariga 㳷⛪ྣᆀѻ⾕

Um dos raros autores que se depreende facilmente haver constituído
fonte dos seus trabalhos, e cuja obra não será estéril pesquisar (tendo em
conta as vezes que o cita e a raridade com que menciona obras ou nomes de
outros), é Confúcio:
RENUNCIAR ᯝ㎅ǄỴ㎅Ǆ䴒ỴǄ䗝Ǆᦀᣲ
(...)
Confucio renunciava 4 coisas: a vontade, prevençaõ, teima, e egoismo ᆄᆀ
㎅ഋǃ⇻ǃ ⇻ᗵǃ⇻പǃ⇻ᡁ
(13) Neste caso, a frase em chinês desfaz a perplexidade e conduz o estudante à medicina tradicional chinesa: trata-se da cartilagem de cavalo-marinho.
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Falta igualmente determinar a que contexto específico (de Macau, da
China continental?) se referem as explicações contextuais acrescentadas em
certos lemas:
MOEDA 䥒Ǆᆄᯩݴᇞ䶂㳘
(Naõ ha senaõ a de cobre, que responde ao real: a prata se usa em barras
com cunho) Ve PRATA

Em outros casos, a própria entrada ou combinatória lexical a ela subordinada oferecem de imediato informação histórica e sociocultural, que
seria interessante desenvolver para fins didácticos – e com as quais o P.e
Joaquim Gonçalves não tinha necessidade de engrossar as suas já monumentais obras, tendo em conta que, durante as suas aulas, poderia explicar,
e certamente explicava, desenvolvidamente cada aspecto aos mesmos alunos para quem as tinha redigido ou publicado. Assim, por exemplo, após o
lema Infante não existe uma entrada Infanticídio, mas sim, muito culturalmente marcada, a que a seguir se lê:
INFANTICÍDIO das meninas ᇞ⓪ྣ
ESCALER ᘛ㡷ǄйᶯƸ㡤㡻
(...)
– de meretrizes 㣡㡷
JALEIA(14) 㟐Ǆ㞿
– de corno de veado 咯䀂㟐
– de vompite 哳Ⳟ㞿
MÃI ⇽㿚Ǆ⭏⇽ᇞ⇽Ǆ၈
–, primeira mulher do pai ѫ⇽Ǆᄑ⇽
–, concubina do pai ᓦ⇽Ǆ⅑⇽
NAVEGAR 㹼≤䐟Ǆ仴⌻䙾⎧ᇞ⌋㡏Ǆ≾⎧Ǆ㡚⎧Ǆ倅Ů㹼㡩Ǆ個㡩
– por terra (brinco do imperador) [Suiyang]˄䲻➜ᑍ˅䲨ൠ㹼㡏
(14) O autor inclui variantes fonéticas como lemas, podendo haver variação não só nos equivalentes, mas também nas colocações integradas em cada uma delas. Vd. Gonçalves, 1831, s.v. gelea
e jaleia (este acima), em que o equivalente é um só e a segunda colocação surge unicamente
sob o lema gelea:
GELEA 㟐
– de corno de veado咯䀂㟐
– de pe de vacca⢋䑴㟐
– de vompite 哳Ⳟ㞿
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NINHO ベ
(...)
– de passaro (comestivel) ⠅ベ
SEPULTURA ໃᇞຌǄຌǄ༉Ǆݶฏ Ve GRADUAÇAÕ
(...)
Ficar sem – ↫ᯬ䚃䐟ᇞỴ㘼нຏǄቨ⁚Ҿ䚃
Visita as – (a 5 de Abril) кǄ⾝ᦳ Ve FESTA
Por papeis nas – ㍉䥒
TÔRRE ຄǄຄ⁃Ǆаᓗ儈ຄ
– de 9 andares (dedicados a outros tantos deoses) ҍኔ䯓Ǆ ҍ㍊⎞ነ
(...)
Ultimo andar da --, dedicado ao supremo ⦹ⲷ䯓

Uma nota curiosa nos suscita a existência dos lemas pataca e patacoada; as unidades monetárias, tal como as de peso e medida, podem
caracterizar uma época e um lugar, e pataca remete de imediato para o
território de Macau; contudo, patacoada revela um valor etimológico ainda
sem a evolução semântica posteriormente verificada:
PATACA а㣡䥒Ǆ䢰аൃ
A – vale 7 mazes, e 2 condrins а㣡䥒ᨋг䥒Ҽ࠶
PATACOADA 兗ᷦᆀ Ve OSTENTAÇAÕ

Algumas expressões sob um lema que não impõe(m) qualquer dificuldade ou discrepância lexical interlinguística podem simplesmente invocar
informação histórica e cultural cuja investigação e aclaramento se deixam
por completo à iniciativa do utilizador, e que será útil compilar e acrescentar a uma nova edição destas obras, devidamente modernizada e anotada
para uso didáctico (projecto em curso):
FORCA йᵘᷦǄ㎎↫ӪⲴᷦᇞ㎎‱
Praça da – ↫Ů⌅ຢᇞᐲᴩ
–em Pekim 㨌ᐲਓ
INTÉRPRETE 䙊һǄ㒉䂡ⲴǄۣᇞ㒉䆟㘵
Junta dos 4 – ᴳ਼ഋ䆟㡈
LAGO ⒆Ǆ≤⭠ᆀǄ⊐
Os 5 – ӄ⒆
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O – Po-iam 䝡䲭⒆
LIVRARIA ᴨᡯŮ啻
– imperial ᕈ᮷㡈ǄⅭᇊ
Catalogo das 4 – imperiaes Ⅽᇊഋᓛޘᴨ㑭ⴞ
MÉDICO 、ޗǄབྷཛǄ䟛⭏
(...)
(4 celebres --) ԢᲟᕥǄᆸⵎࢹݳ㍐ǄᶡීᵾᶢǄѩⓚᵡ䴷Ә
MONTE аᓗŮ倅ኡᇞኡᏭǄᏪ
Os 5 –ӄᏭ

São abundantíssimos os exemplos e combinatórias lexicais capazes de
suscitar a curiosidade do leitor ou do linguista, pela ausência de uma informação contextual que se faz necessária, mas que falta investigar. Veja-se
este lema, a título de exemplo:
PEGAR ǄᢺǄտǄᨑ൘㼑ᇞᤸǄਆǄ᧚Ǆᦖ Ve PRENDER
– o vicio 䙾ҶԆⲴ∋⯵ǄӪ䏅ҶԆᆨᇞۣḃҾӪ
– se-lhe o vicio ḃҶӪⲴ∋⯵
– nelle ҶԆᇞѻ
– a orelha cortada ⑮ਸ㙣

3. Conclusão
Aproveitando o projecto já em curso de reedição e edição crítica das obras
do Padre Joaquim Gonçalves, tanto manuscritas como impressas (fora do
mercado e com deficiências tipográficas várias), teria, a meu ver, especial
interesse que investigadores especializados em estudos linguísticos e interculturais português-chinês, com amplo conhecimento da cultura e da história da China, em colaboração com investigadores do âmbito da História
da Língua Portuguesa, da ecdótica e da historiografia linguística, aprofundassem o estudo destas referências e as completassem, determinando as
suas fontes e enraizando-as na literatura chinesa, para uso contemporâneo
no âmbito do ensino-aprendizagem do chinês por aprendentes estrangeiros, mas também do estudo contrastivo do português por estudantes de
língua materna chinesa, já que esses serão aspectos susceptíveis de colocar
entraves a uma aquisição ampla de qualquer um desses idiomas enquanto
língua estrangeira ou segunda.
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Por outro lado, constituem estas obras um campo de estudo riquíssimo
do imaginário chinês e português em contacto, da construção da imagem
do outro, da apreensão cruzada de culturas, das consequências quotidianas,
locais, da experiência portuguesa dos Descobrimentos em terras orientais.
Transcrevo, a encerrar este trabalho, e como símbolo do convívio harmonioso de línguas, culturas e povos, e do mais que nele se procurou significar,
um dos diálogos didácticos de Joaquim Gonçalves (1829: 252-254), admirável no seu recorte coloquial, sublimemente enraizado no contexto de que
se fala, a Macau oitocentista, e sempre acompanhado das explicações do
mestre, para um melhor entendimento intercultural:
XXV. DIALOGO. Hum Europeo visita hum ㆄҼॱӄ㾯⌻Ӫᤌᵋ
ѝ഻Ӫ
China.
V.S.ª está bom? Bom, e Vmc.e como està?

㘱⡪ྭǄྭǃ㌽ҏྭǄ

Bem para servir a V. S.ª: perdoe, não sair a ྭᢈ䌤㘱⡪Ⲵᚙǃཡ䗾䉸ᮒ
receber a V. S.ª. He obséquio, que me faz.
Queira subir. Não posso, queira Vmc.e subir.

䃻к৫Ǆ䉸ᮒǃ䃻㌽к৫

Prostrado venero a V. S.ª (dentro de casa.) ㎖㘱⡪⼅九Ǆнᮒ⮦Ǆ៹⮦
Não mereço tanta honra. He meu devêr.
Correspondo á honra, que me faz (pros- ഈ㌽ⲴǄ㩜ј⮦н䎧
trando-se). Isso naõ pode ser.
Peço a Vmc.e, que suba para o seu lugar. Não 䃻㌽кǄнᮒǃ㘱⡪䂢кǄ
deve ser, V. S.ª deve tomar o primeiro lugar. 䉸ᴹ↔⨶ǃ䃻к
Isso he huma desordem: suba para o seu lugar.
Obedeço; obedeço a V. S.ª: ha muito suspirava ཹભǃ㚬㘱⡪ⲴભǃѶԠǄѶច
pela presença de V. S.ª (se nunca se virão.)
E eu anhelava á sua vista.
(...)
V. S.ª, que idade tem?

䃻㘱⡪䋤ᓊ

Tenho 32 annos de idade.

ӺᒤйॱҼ↢

V. S.ª ha quantos annos partiu do seu reino?

㘱⡪䴒䋤Ůᵜ഻ᴹᒮᒤ

Ha quatro annos. Em que anno partiu?

ᴹǃഋᒤǄ㘱⡪䛓аᒤ䎧Ҷ䓛

Parti no anno 16 de Kia Kim (1811.)

ᡁᱟహឦॱޝᒤ䎧Ⲵ䓛

V. S.ª veio por mar, ou por terra?

㘱⡪ᱟ䙾⎧Ů≤䐟ֶⲴ

Vim por mar até o seu reino.

ᱟ┲⌻ֶⲴࡠ䋤഻

Ha quantos annos chegou à China?

ᴹᒮᒤࡠҶѝ഻

Ha dois annos, que cheguei.

ᡁࡠҶᴹҼᒤ
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Quantos Senhores vierão com V. S.ª[?]

਼㘱⡪ᴹᒮսֶⲴ

Vierão cinco.

ᴹӄњӪ

Todos os cinco chegarão á China?

ӄս䜭ࡠѝ഻ֶҶѸ
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Todos, à excepção de hum, que morreo na 䲔Ҷањ൘䐟к↫ҶⲴ ࡛Ⲵ䜭ࡠ
Ҷ
viàgem: como se chama Vmce.?
Chamo-me Cham, seu criado.

㌽䋤ဃǄ䌔ဃᕥ

Quantos annos tem de idade? Tenho 85.

ᴹཊབྷᒤ㌰Ǆᴹॱޛӄ↢

He huma grande idade. Estou velho, não ྭ儈༰Ǆᡁ㘱Ҷнѝ⭘
presto para nada.
De que reino he Vmce, he China, ou Tártaro? ㌽䋤഻ǃ㌽ᱟ╒Ӫ䚴ᱟᰇӪǄ
Sou China.

ᡁᱟ╒Ӫ

De que província he Vmce.?

䋤ⴱŮᱟ䛓аⴱⲴ

Sou da província de Peichelì: sou de Suchoan. ᮍⴱेⴤ䳨ǃᡁᱟഋᐍӪ
De que cidade he Vmce.? Sou de Xuntien.

ᱟ䛓аᓌǄᡁᱟ丶ཙᓌ

He da metrópoli? Não.

ᱟ㼑ⲴӪǄнᱟ

Vmce. he da villa, ou he aldeão?

൘㑓㼑൘䜹л

Sou aldeão.

ᡁտ൘䜹лǄ

Como se chama a sua aldêa? Chama-se 䋤ᶁӰѸ 䎧ਓǄ䴒㑓㼑ᴹᒮ
䟼䐟
Ki-c’ ou. Quanto dista da villa?
Cincoenta lís: meio dia de caminho.

ᴹӄॱ䟼䐟ǃᴹॺཙ䐟

Quantas pessoas ha na sua aldêa?

൘ᶁŮᒴ㼑ᴹཊቁӪ

Entre grandes, e pequenos, homens, e mulhe- བྷሿ⭧ྣᐞнཊаⲮњӪ
res ha humas 100 pessoas.
Tambem ha ricos?

ҏᴹ⮦䋤ⲴѸ

Qual he a aldea, em que ha ricos?

൘䜹л䛓㼑ᴹᇼ䋤Ӫ

Não lhe quero tirar o tempo: vou-me indo.

ᡁ㾱എ৫Ҷǃᡁ䎠Ҷ

Ainda he cêdo. Eu vou-me recolhendo: a Deos. 䚴ᰙǄᡁ䏅⵰ജ৫㖧ǃ䃻Ҷ
Estou muito occupado estes dias, para lhe ᡁ䙉ᒮཙሖ൘ᘉн㜭എᤌ
pagar a visita.
Não se incomóde: a Deos. A Deos.
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Este artigo apresenta os resultados de um estudo que investigou a perceção
e a produção das vogais anteriores do inglês (/i/, /ܼ/, /ܭ/, /æ/) por um grupo
de 18 falantes nativos de português europeu. A perceção das vogais-alvo
foi testada com uma tarefa de identificação e os dados de produção de fala
foram analisados acusticamente. Os resultados mostram que os ouvintes
portugueses tendem a discriminar as duas vogais-alvo do par /i/-/ܼ/ com
acuidade, mas produzem-nas com alguma sobreposição. Relativamente às
vogais baixas, /æ/ foi produzida mais alta e mais posterior do que /ܭ/, com
considerável sobreposição, e os resultados do teste de perceção relativos a
este par indicam que /æ/ foi maioritariamente identificada como /ܭ/. Considerando que o /ܭ/ inglês é mais baixo do que o /ܭ/ português (Escudero
et al., 2009), ambas as vogais inglesas /ܭ/ e /æ/ foram percebidas como baixas o suficiente para serem identificadas como /æ/. Os resultados também
sugerem que a perceção precede a produção das vogais altas, uma vez que
as taxas de correção elevadas relativas à identificação de /i/ e /ܼ/ não corresponderam a uma produção com distância euclidiana suficiente entre essas
categorias no espaço acústico. Relativamente às vogais baixas, os participantes tenderam a perceber ambas as vogais como baixas o suficiente para
serem consideradas /æ/, mas produziram-nas altas o suficiente para serem
consideradas /ܭ/.
Palavras-chaveDSUHQGL]DJHPIRQROyJLFDQmRQDWLYDYRJDLVGRLQJOrVSHUFHomR
SURGXomR
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This paper presents the results of a study that investigated the perception
and production of the English front vowels (/i/, /ܼ/, /ܭ/, /æ/) by a group of
18 native speakers of European Portuguese. Perception of the target vowels was tested with an identification test, while production data were analyzed acoustically. The results show that the Portuguese listeners tended to
discriminate the two target vowels of the /i/-/ܼ/ pair accurately, but produced them with some overlap. As regards the low vowels, /æ/ was produced slightly higher and further back than /ܭ/, with considerable overlap,
and the results of the perception test for this pair indicated that /æ/ was
mostly identified as /ܭ/. Considering that English /ܭ/ is lower than Portuguese /ܭ/ (Escudero et al., 2009), both English /ܭ/ and /æ/ were perceived as
low enough to be identified as /æ/. The results also suggest that perception
precedes production of the high vowels, since the high accurate scores in
the perception of /i/ and /ܼ/ did not mean that the two categories were produced with enough euclidean distance in the acoustic space. As for the low
vowels, the participants tended to perceive both vowels as low enough to be
considered /æ/, but produced both high enough to be considered /ܭ/.
KeywordsQRQQDWLYHSKRQRORJLFDOOHDUQLQJ(QJOLVKYRZHOVSHUFHSWLRQSURGXFWLRQ

1. Cross-language speech perception and production
It is widely acknowledged that second/foreign language (L2) speech learning is a challenge to adult learners in terms of articulation and perception of non-native phonetic contrasts, that is, L2 speech sounds that do
not exist in the native language (L1) or are not phonologically distinctive
in the L1. Adult L2 learners are, thus, frequently characterized as having
not only a foreign pronunciation but also “accented” perception (Strange,
1995: 2). Difficulties to recognize and produce some non-native segments
and suprasegments result from the interaction of different factors. On the
one hand, there are the aspects related to the phonological similarities and
differences between L1 and L2 phonetic inventories. On the other hand,
there are various interrelated learner variables that include age of L2 learning, quantity and quality of L2 input, amount of L1 and L2 use over time,
L2 formal instruction, and other individual differences such as motivation
and language learning aptitude (Munro & Bohn, 2007; Piske, 2007; Sebastian-Gallés, 2005).
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Studies have revealed that “difficulties in perception of non-native
vowel contrasts are a significant part of the problems many L2 learners have
in mastering the L2 phonology” (Strange, 2007: 36). Therefore, although
this fact has been attested by a large number of studies that have investigated the cross-language perception and production of non-native vowels
by learners with various L1 backgrounds, to our knowledge, the learning
of L2 English vowel contrasts by European Portuguese learners has not yet
been examined. Therefore, the purpose of this paper is to investigate the
identification and production of English front vowels by adult native speakers of European Portuguese and examine whether learners’ perceptual and
productive competences are interrelated.
Several theoretical models explain how non-native sounds are perceived by L2 learners, but we will only focus on the Perceptual Assimilation
Model (PAM and PAM-L2) (Best, 1995; Best & Tyler, 2007) and the Speech
Learning Model (SLM) (Flege, 1995). Both models depart from cross-language (L1 and L2) phonetic similarity to predict learners’ success or failure
in the acquisition of non-native segmental contrasts.
The PAM predicts the occurrence of three main patterns in the perceptual assimilation of L2 contrasts. If non-native sounds are similar to
native segments, (i) they can be perceived as good or bad exemplars of an
L1 phonetic category (the higher the degree of similarity between L2 and
L1 phonetic categories, the poorer the perceptual discrimination). If an L2
segment is very dissimilar from any L1 category, that is, if it is a sound
category non-existing in the L1, (ii) it can be uncategorizable in the L1 system (uncategorized speech sounds) or (iii) perceived as non-speech sounds
(non-assimilable).
The SLM also hypothesizes that the acquisition of L2 phonetic categories depends on the perceived similarity of L1 and L2 sounds. Flege (1987,
1995) claims that if an L2 sound is perceived as new, i.e., sufficiently dissimilar from L1 categories, the learner’s tendency is to establish a new category
for that sound. However, if it is perceived as identical or similar, i.e., as an
allophone of an L1 sound perceptually equivalent to an L1 phoneme, the
learner fails to create a new category for that segment. Thus, the smaller the
perceived cross-linguistic distance between L1 and L2 sounds, the higher
the chances of perceiving an L2 sound as an allophone of an L1 sound;
conversely, the greater the perceived phonetic dissimilarity between L1
and L2 sounds, the more likely it is that phonetic differences between the
sounds will be perceived and a new category will be created. According to
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the author, this process of perceptual equivalence classification helps determine L2 learners’ production accuracy.
The relation between perception and production of non-native sounds
has been extensively discussed in the field of L2 speech learning, and several studies have provided consistent empirical evidence for a link between
learners’ perceptual and productive abilities. We will briefly review some
of the literature on the relation between perception and production of
non-native vowel contrasts.
Rochet (1995) analyzed Portuguese and English speakers’ perception
and production of the French vowels /u/, /i/ and /y/ and found a correlation
between inaccurate perception and production of the vowel /y/. When /y/
was produced incorrectly, Portuguese speakers tended to produce it more
like /i/, whereas English speakers produced it more like /u/. In perceptual
identification tests, Portuguese and English speakers also performed differently from native French speakers. Portuguese speakers identified /y/ as
/i/ and English speakers as /u/, which followed the same pattern as that
observed in production.
Flege, Bohn and Jang (1997) investigated the effect of L2 experience
in the perception and production of the English front vowels /i/, /ܼ/, /ܭ/,
and /æ/ by 80 native speakers of German, Spanish, Mandarin and Korean.
Significant differences between experienced and inexperienced non-native speakers of English were found in terms of production and perception accuracy, with both dimensions being related. Differences in degrees
of accuracy in producing and perceiving the English vowels depended on
L1 background, possibly because of the differences in the perceived relation
between the L1 and L2 vowel inventories.
Another study by Flege, Mackay and Meador (1999) assessed the relation between perception and production of a larger set of English vowels
by native Italian speakers, whose age of arrival (AOA) in Canada differed.
As in Flege et al. (1997), the results showed that L2 experience influenced
both production and perception, since speakers’ accuracy in producing and
perceiving English vowels diminished as AOA increased. Moreover, a correlation between L2 vowel production and perception was found, and the
authors concluded that L2 vowel production accuracy was limited by how
accurately they were perceived.
Rauber, Rato and Silva (2010) carried out two experiments to test perception and production of English front vowels by native speakers of Mandarin.
The findings showed that perception accuracy outperformed production in
the case of vowels /ܼ/ and /æ/, which were better identified than produced.
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They found that perception and production are related: Higher identification accuracy rates were related to better production results, whereas lower
identification rates were related to poorer production.
Considering the cross-language similarity between European and Brazilian Portuguese, the results of three studies on English vowel perception
and production by Brazilian learners of English as a foreign language (EFL)
will be reported. Rauber, Escudero, Bion and Baptista (2005) investigated
the identification and production of English vowels, and their findings confirmed that inaccurate production was related to poor categorical discrimination. Bion, Escudero, Rauber and Baptista (2006) further investigated
this relation by examining the perception and production of a smaller subset of English front vowels (/i/, /ܼ/, /ܭ/, /æ/) and provided further evidence
for a strong link between perception and production, since greater discrimination in the perception test was related to better production results.
Rauber (2010) also examined whether there was a correlation between the
perception and production of (/i/, /ܼܭ, /æ/, /u/, /ݜ/) by proficient English
learners. Her findings showed that the rate of accurate perception of L2
vowels was higher than that of production, indicating that vowels which
were better perceived were also the ones produced more accurately by L2
learners, thus confirming the interrelation between perceptual and productive abilities.
A number of studies have also demonstrated that L2 learners who are
able to recognize and produce non-native vowel contrasts may accomplish
the task in a different way than native speakers do, that is, their selective
perceptual strategies may differ. We will now refer to two studies that investigated the weighting of acoustic cues used to differentiate non-native vowel
contrasts, whether or not they are used in L2 learners’ native languages.
Both studies assessed the weighting of temporal (i.e., vowel duration) and
spectral (i.e., degree of openness and frontness/backness of the vowel) cues
in English lax-tense vowel contrasts.
For instance, Bohn and Flege (1990) investigated the perception of the
English front vowels /i/, /ܼܭ/, and /æ/ by adult native speakers of German,
and observed that the German speakers used duration as the acoustic cue
to distinguish the English /ܭ/-/æ/ contrast, instead of the spectral cue native
speakers use. In the synthetic continua (beat-bit, bet-bat), in which vowel
formants and duration varied, German speakers of English perceived the
similar English contrast /ܼ/ and /i/ as native speakers did, and both groups
of speakers used spectral cues to do so. Thus, it seems that German speakers use the same perceptual cues used by English speakers to distinguish
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both vowels. However, in the continuum involving the “new” vowel /æ/,
German speakers used durational cues, whereas native English speakers
used spectral cues.
Cebrian (2006) assessed the relative weighting of quality and duration
cues in the identification of the English lax-tense vowel contrast by adult
Catalan speakers, whose L1 has no durational contrasts. This was evaluated
by means of an identification test with a synthetic vowel continuum from /i/
to /ܼ/ to ܭ/. Results showed that L2 learners made a greater use of temporal
cues than did native English speakers.
This perceptual strategy used by L2 learners is explained by Bohn
(1995) as the desensitization hypothesis. This principle states that “whenever
spectral differences are insufficient to differentiate vowel contrasts because
previous linguistic experience did not sensitize listeners to these spectral
differences, duration differences will be used to differentiate the non-native
vowel contrast” (Bohn, 1995: 294-5).
Finally, numerous studies investigating the effects of perceptual training on both L2 speech perception and production have also provided robust
evidence on the interrelation between perceptual and productive abilities
by showing that learning focused exclusively on perceptual identification
and discrimination tasks can transfer to improvement in production (e.g.,
Aliaga-Garcia, 2013; Iverson, Pinet & Evans, 2012; Nobre-Oliveira, 2007;
Pereira & Hazan, 2013).

2. The present study
In this study, we investigated how Portuguese EFL learners identify and
produce two non-native vowel contrasts evenly distributed in the front area
of the acoustic vowel space.
The European Portuguese phoneme inventory comprises three front
vowels (/i, e, ܭ/), which differ only in spectral quality, whereas the American English vowel system includes four monophthongs (/i, ܼ ܭæ/) and one
homogenous diphthong or semi-diphthong (/e/), and these vowels differ
both in quality and length.
The high-front English vowel pair (/i-ܼ/) and the low-front vowel pair
(/ܭ-æ/) differ both in terms of spectral quality and duration. The frequency
of the first formant, which is the acoustic parameter of vowel height, is
lower in /i/ than in /ܼ/, and also lower in / ܭthan in /æ/. In terms of duration, /i/ is longer than /ܼ/, and /æ/ is longer than /ܭ/.
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Thus, based on the results of the studies reported in the previous section, this study aims at answering the following questions:
1. Are perceptual and productive abilities interrelated, i.e., is accurate
perception related to accurate production of the target segments in L2 learners (Bion et al., 2006; Flege, Bohn, & Jang, 1997; Flege, Mackay, & Meador,
1999; Rato, Rauber, & Silva, 2010, Rauber et al., 2005; Rauber, 2010)?
2. Do native speakers of European Portuguese make use of both temporal and spectral cues to produce the English front vowels /i/, /ܼܭ/, /æ/
(Bohn & Flege, 1990; Cebrian, 2006)?
In order to answer these research questions, two experiments were
elaborated: a perception test and a production test. Information about the
participants, tests and analyses will be provided in the next subsections.

2.1. Participants
Eighteen students enrolled in the second semester of the European Languages and Literatures undergraduate course of a Portuguese university
participated in this study, eight were women (ages ranging from 19 to 31
years, mean = 23.0, standard deviation (SD) = 4.9) and 10 were men (ages
ranging from 18 to 29 years, mean = 20.7, SD = 3.3). Participants started
learning English at school at the age of 10 years (age of learning (AOL)
ranging from 6 to 10 years, mean = 9.6, SD = 1.2), and had been exposed
to English mainly through formal classroom instruction in a Foreign Language (FL) context for seven years (length of formal instruction (LFI) ranging from 6 to 9 years, mean = 7.3, SD = 1.1). The number of weekly hours of
formal English instruction in a monolingual Portuguese classroom ranged
from two hours between the first and sixth grades to four hours between
the seventh and twelfth grades. According to English proficiency tests
taken at regular English classes at the university, all had an intermediate
level of English proficiency, or B1 level (Common European Framework
of Reference for Languages). The participants were born in Braga or in
neighboring cities in the Minho region, Portugal, and had never lived in an
English-speaking country. All reported to have no hearing impairment and
participated as volunteers.
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2.2. Production and perception tests
Two experiments were designed to test the participants’ production and
perception of the target vowels. The production test consisted of the reading of the carrier phrase “CVC. Say CVC now” (C = consonant, V = vowel).
The CVC words used in this experiment were the same as those in Hagiwara (1997) and Rauber et al. (2010) and are presented in Table 1.
Table 1. Words read by the participants to elicit the production of the
target vowels
/i/

/ܼ/

/ܭ/

/æ/

b_t

beat

bit

bet

bat

h_d

heed

hit

head

had

t_k

teak

tick

tech

tack

The participants read the carrier sentence twice, totaling 432 productions (4 vowels x 3 phonological contexts x 2 repetitions x 18 participants).
Each carrier sentence containing a target word was presented in isolation
on a computer screen. The sentences were randomly organized to avoid
ordering effects. To minimize the influence of orthography, before each carrier sentence, a picture representing a CVC word containing one of the four
target vowels was presented (pictures of a bee (/i/), a pig (/ܼ/), an egg (/ܭ/),
and a cat (/æ/)), and the participants were asked to read this word aloud
and keep in mind that the sound of the vowel of the word in the picture
should rhyme with the vowel of the target word in the sentence. Thus, for
example, the participants would (1) see the picture of a bee; (2) say the word
“bee”; (3) the experimenter would click on the screen and the carrier sentence “Say beat now” would be displayed so that (4) the participants could
read it aloud.
The participants’ productions were recorded in a silent room of the
Portuguese university with a digital Roland Edirol R-09HR recorder and an
Edirol CS-15 unidirectional condenser microphone, at 44,100 Hz, 16 bit,
mono. However, to save space in computer memory, the recordings were
later downsampled to 22,050 Hz. Each recording session lasted approximately 15 minutes.
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The same perception test used by Rauber et al. (2010) was used in the
present study and consisted of an identification test with natural stimuli
designed in the software Praat (Boersma & Weenink, 2012). The stimuli
were recorded by four native speakers of American English, two men and
two women, all from the state of California. The stimuli were normalized
according to peak amplitude to keep the volume constant and included
CVC words containing one of the vowels /i, ܼ ܭ, æ, ݞ, u, ݜ/ within two
consonants that could be voiceless stops or fricatives or the voiced stop /b/
(e.g., beat, book, sit, Pete, cat, but, boot, see Appendix for the complete list).
The participants heard each word in isolation four times, twice recorded by
a woman, and twice recorded by a man. The exposure to different voices
aimed at encouraging participants to ignore audible (voice quality) differences and focus on phonetically relevant differences in terms of category
variation. The total number of stimuli was 168 (7 vowels x 6 contexts x 2
genders (every word was recorded once by a men and once by a woman)
x 2 repetitions of the whole set). Figure 1 shows the identification test
screen. After adjusting the volume to a comfortable level, the participants
were instructed to choose one of the seven options displayed on the screen.
Although only the results of the front vowels will be discussed in this paper,
the experiment tested the perception of four front vowels (/i, ܼܭ, æ/), one
central vowel (/ݞ/), and two back vowels (/u, ݜ/). Since the students had
not had any phonetics class by the date of the data collection, besides the
phonetic symbol, a word whose stressed vowel contained one of the target segments was also included in the response buttons. The participants
were instructed to hear a word and click on the button that contained the
option that most resembled the stressed vowel of the stimulus. After choosing an option, the participant had to click on the OK button to hear the
next stimulus. In case of doubt, it was possible to click on the Replay button to hear the stimulus again, but repetition was restricted to three times,
i.e., after repeating the stimulus for the third time, the Replay button was
automatically disabled. If after clicking OK and hearing the next stimulus
participants noticed that they had made a mistake in the response to the
previous stimulus, they could click on the “oops” button, which would then
eliminate the previous answer and replay the previous stimulus, thus allowing participants to proceed in the test after having corrected a mistake. The
“oops” button was rarely used. The perception test was administered in a
computer lab of the Portuguese university, and the data collection session
lasted approximately 30 minutes.
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Figure 1. Identification test screen in Praat

2.3. Data analysis
As regards the production data, the target vowels were analyzed in terms
of spectral quality (first two formants: F1 and F2) and duration in Praat.
The vowels were manually segmented at zero crossings, i.e., when the wave
crosses the zero amplitude line. The beginning of the vowel was considered the first periodic pulse on the waveform that had considerable amplitude, while the end point of the vowel was the last periodic pulse with some
amplitude and that still resembled the vowel period. The darker areas showing the formants in the spectrogram were also important to help determine
the vowel start and end points. After segmentation and labeling of the vowels, a Praat script (same used in Rauber, 2010) was run to measure (1) total
duration of the segmentation, and (2) the mean F1 and F2 values at the 40%
central part of the segmentation, which is expected to be the most stable
portion of the vowel, less affected by the articulation of the previous and
following segments.
In order to have comparable vowel spaces, the data of the Portuguese
participants were normalized according to the minimum and maximum
formant values of the vowels produced by the American participants (see
Rauber, 2010: 90-92, for a detailed explanation about the normalization
procedure). After normalizing the formant values, we calculated the Euclidean distance between the two vowels of each pair. The Euclidean distance
is the space in Hertz (Hz) between /i/-/ܼ/, and /ܭ/-/æ/ in terms of F1 and F2
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values (for details on Euclidean distance, see Bion et al., 2006: 1364). This
procedure allowed the comparison between the Euclidean distance of the
vowels produced by the Portuguese and the American participants, i.e., we
were not interested in the comparison of absolute values between the two
groups, but of the space between the vowels of each pair. All the measures
were then exported to IBM SPSS v. 17 for statistical analysis.
The perception data were analyzed after extracting the results from
Praat’s experiment files. The percentage of correct and incorrect identifications was organized in confusion matrices for comparisons and the data
was also statistically analyzed in IBM SPSS.
The following sections will report the results obtained in the production and perception tests, respectively.

2.4. Production results
The results of the production test are organized according to gender. Table
2 presents duration, F1 and F2 values of the vowels produced by the Portuguese L2 participants, as well as the relevant acoustic measures of the
vowels produced by American monolinguals. To facilitate comparisons, the
data about the male American English monolinguals are those published by
Rauber (2010), and the female American monolingual data are those published by Rauber et al. (2010). These two studies will be our main references
for English vowel duration and formant values because their data collection
procedures were exactly the same as those in the present study. Figure 2
shows the plot with the formant measures of the L2 participants.
Table 2. Mean duration and formant values measured in the present study
(standard deviation in parentheses), American monolinguals’ values from Rauber
(2010, male participants), and Rauber et al. (2010, female participants)
Portuguese L2 speakers
Duration
F

F1

F2

M

F

M

F

M

i

114 (39)

100 (25.3)

396 (34.8)

289 (31.1)

2795 (144.2)

2381 (132.0)

ܼ

97 (28)

103 (33.1)

432 (52.0)

334 (54.5)

2718 (177.2)

2309 (180.6)

ܭ

130 (34)

103 (28.0)

787 (54.7)

649 (48.7)

2297 (108.7)

1955 (131.8)

æ

143 (39)

100 (23.1)

799 (55.7)

680 (45.4)

2270 (125.7)

1946 (92.9)
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American monolinguals
i

134 (14.4)

140 (24.4)

393 (29.4)

276 (21.2)

2744 (146.5)

2332 (171.7)

ܼ

82 (16.4)

118 (20.3)

565 (32.1)

403 (48.2)

2228 (154.5)

1860 (181.2)

ܭ

104 (18.0)

134 (25.6)

713 (15.7)

538 (71.2)

1968 (79.1)

1732 (143.9)

æ

154 (23.3)

179 (29.3)

816 (27.8)

642 (86.4)

1998 (97.1)

1664 (130.2)

Figure 2. F1 and F2 values of the Portuguese learners (black) and the American monolinguals
(grey), the ellipses represent standard deviation; women’s results on the left, and men’s
results on the right.

As can be observed in Table 2 and Figure 2, there is partial overlap in
the production of the high front vowel pair and almost complete overlap of
the low front vowel pair by both female and male Portuguese L2 speakers.
Table 3 shows the Euclidean distance means between the vowels produced
by both the Portuguese learners and the American monolinguals. Since the
data was not normally distributed, the non-parametric Mann-Whitney test
was run, and the results revealed that both female and male L2 participants produced vowels with a Euclidean distance significantly smaller than
that of American monolinguals (women /i- ܼ/: Z= -3.06, p = .002, /ܭ-æ/: Z=
-1.96, p = .05; men /i-ܼ/: Z= -3.24, p = .001,/ܭ-æ/: Z= -2.78, p = .005).
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Table 3. Euclidean distance values (in Hertz) between the vowels of the two
pairs by the Portuguese L2 learners and the American monolinguals (US mono),
standard deviation within parentheses

Vowel pair
/i-ܼ/
/ܭ-æ/

Group

ED (SD)
Women

Men

L2 learners

114 (63)

104 (66)

US mono

580 (81)

490 (55)

L2 learners

62 (35)

65 (49)

US mono

129 (42)

126 (39)

As regards duration, Table 1 and Figure 3 show the participants’ mean
values. In the group of Portuguese women, Mann-Whitney tests revealed
that the duration values of the vowels produced by the L2 learners were
significantly greater than those produced by the American monolinguals
for the vowels /ܼ/ (Z = -2.12, p = .033) and /ܭ/ (Z = -3.88, p < .001). No
significant difference in duration was found for /i/ (Z = -1.90, p = .057)
and /æ/ (Z = -1.24, p = .22). Differently, the male L2 speakers produced all
vowels with duration values significantly smaller than their English counterparts (/i/: Z = -7.54, p < .001; /ܼ/: Z = -2.83, p = .005; /ܭ/: Z = -5.82, p <
.001; /æ/: Z = -9.50, p < .001). In order to analyze the duration differences
within groups, Wilcoxon tests were run for the L2 participants. Significant
differences were only found in the group of women, showing that they produced the vowels /ae/ and /i/ longer than /ܭ/ (Z = -2,708, p = .007) and /ܼ/
(Z= -3,629, p < .001), respectively. This indicates that only the female participants used the duration cue to distinguish the vowels of each pair.
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Figure 3. Mean duration values (in milliseconds) of the vowels produced by the female and male
L2 learners and American monolinguals (US)

2.5. Perception results
The vowel identification rates of the group of L2 female participants are
reported in Table 4. The first column shows the vowels heard and the first
line shows the vowels selected in the response buttons, i.e., the vowel categories they could map the sound heard to. Since the data was not normally
distributed, all statistical tests run to analyze perception data were non-parametric. We can observe that the highest rate of correct recognition was for
/æ/ (86.81%) and that, according to the result of a Wilcoxon test, the vowel
/ܭ/ was identified significantly less accurately (36.11%) than its counterpart
(Z = -2.21, p = .027). The low rates for the correct identification of /ܭ/ might
be explained by the fact that, according to Escudero et al. (2009), the F1
value of this vowel produced by Portuguese speakers from Lisbon is 511 Hz,
while the F1 of American English (Rauber et al., 2010) is 713 Hz. Thus, the
English /ܭ/ is so much lower than the Portuguese /ܭ/ that the participants
might have categorized it as /æ/. As for the vowels /i/ and /ܼ/, both had
around 70% of correct responses and no significant difference (Z = -1.09, p
= .28) was found in the accurate perception of this pair. We can observe that
the main confusion was between themselves, that is, /i/ was consistently
misidentified as /ܼ/ and vice versa.
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Table 4. Confusion matrix with the mean percentage rates of category
recognition by the L2 female participants
Identified vowels

Vowels
heard

/æ/

/ܭ/

/æ/

86,81

6,94

/ܭ/

59,73

36,11

/i/

0,69

0,69

/ܼ/

1,39

2,09

/i/

/ܼ/

/u/

0,69

0,69

70,14

25,70

0,69

22,22

73,61

/ݜ/

/ȁ/

0,69

5,56

0,69

2,09
2,09
0,69

The results of the L2 male participants follow the same trend as that
of the females. Table 5 shows that /æ/ was accurately identified 93.75% of
the times, i.e., significantly more accurately than /ܭ/ (53.34%), as revealed
by the Wilcoxon test (Z = -2.81, p = .005). Although the Portuguese men
confused /ܭ/ with other vowels more often than did the women, when misidentified, this vowel was frequently confused with /æ/. According to Escudero et al. (2009), the F1 value of /ܭ/ produced by Portuguese monolinguals
from Lisbon is 455 Hz, considerably lower than the English /ܭ/ (538 Hz).
Thus, similarly to the female participants, the male L2 speakers might have
considered the English /ܭ/ so low that they often identified it as /æ/. No significant difference was found between the correct identification rates for /i/
(66.24%) and /ܼ/ (70.83%), as shown by the results of the Wilcoxon test (Z
= -.53, p = .59). The perceptual confusion in the identification of these two
vowel categories shows evidence that they have not been fully established in
the participants’ phonological system.
Table 5. Confusion matrix with the mean percentage rates of category
recognition by the L2 male participants
Identified vowels

Vowels
heard

/æ/

/ܭ/

/i/

/æ/

93.75

3.75

1.67

/ܭ/

39.17

53.34

2.08

3.33

0.83

0.83

0.42

66.24

32.5

0.42

0.42

6.25

21.25

70.83

/i/
/ܼ/
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3. Discussion and conclusions
In this paper, we aimed at investigating how native speakers of European
Portuguese perceive and produce English front vowels, and whether their
production was based on both temporal and spectral acoustic cues. The
production and perception data provided evidence that the vowel contrasts
/i/-/ܼ/ and /ܭ/-/æ/ are not well established in the L2 learners’ phonological
system: The degree of overlap in production is greater for the pair of low
vowels, but also occurs in the pair of high vowels. Interestingly, the English /ܭ/ produced by the Portuguese participants was much lower than their
L1 /ܭ/. Thus, instead of producing /æ/ higher than the American monolinguals, the Portuguese participants lowered the /ܭ/ so much that almost no
distinction can be made between the vowels of this pair in production. The
Euclidean distance between the high vowels is somewhat more visible in
the L2 data, but the partial overlap in production can be easily understood
by the perception results, namely the considerable confusion in the identification of /i/ and /ܼ/.
The results of vowel duration show that only the female L2 speakers
used this acoustic cue to make distinctions between the vowels of the two
contrasts, but still the values for the lax vowels /ܼ/ and /ܭ/ were significantly
greater than those for the Americans. Thus, the L2 female participants
made use of both temporal and spectral cues to produce the English vowels, but this use was still quite different from the American monolinguals’
cue weighting, corroborating previous studies (e.g., Bohn & Flege, 1990;
Cebrian, 2006).
The findings provide further evidence for the interrelation between
perception and production. The pair of high vowels was produced with
some Euclidean distance, and the confusion in perception was smaller than
that of the low vowels, which were produced with almost complete overlap.
Furthermore, these results support the predictions of both L2 speech learning models (PAM-L2 and SLM) and previous studies that investigated the
interrelation between perception and production of L2 vowels (e.g., Bion et
al., 2006; Flege et al., 1997, 1999; Rauber et al., 2005, 2010; Rochet, 1995).
Participants were not able to establish phonetic categories for non-native
sounds that, although differing acoustically from corresponding vowels in
the L1, are perceptually similar to native sounds. The high degree of perceived similarity between L2 and L1 front vowels led to the merging of two
distinct L2 vowel categories into one L1 category. This could be observed
both in the production and perception of the low-front contrast and, to
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a lesser extent, of the high-front contrast. The study of other non-native
vowel contrasts is needed to further understand this interrelation between
perceptual and productive abilities in the learning of L2 phonetic segments.
Moreover, follow-up studies are necessary to investigate whether perceptual categorization and production accuracy can be attained by means of
phonetic training, focused on raising L2 learners’ awareness of perceptual
differences between L1 and L2 phonological inventories.
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Appendix
Stimuli used in the perception test
/i/

/ܼ/

/ܭ/

/æ/

/ȁ/

/ݜ/

/u/

beat

bit

bet

bat

but

book

boot

keep

kit

kept

cat

cut

cook

coot

Pete

pit

pet

pat

putt

put

poop

seat

sit

set

sat

shut

soot

suit

teak

tick

tech

tack

tuck

took

toot

teat

tit

tet

tat

tut

took

tuke
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ENUNCIADOS DO TIPO INJUNTIVO EM GÉNEROS
DE TEXTO PUBLICITÁRIOS SOBRE O VINHO
INJUNTIVE UTTERANCES ON ADVERTISING TEXTUAL
GENRES ABOUT WINE
Carla Teixeira
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A partir de um corpus de géneros de texto publicitários, rótulos e contrarrótulos
de garrafa de vinho e anúncios sobre o vinho, neste trabalho, serão analisados os
enunciados injuntivos em ocorrência para averiguar as relações que se estabelecem
entre marcas comerciais e consumidores, o tipo de informação veiculada e as representações linguisticamente construídas destes sujeitos.
Situando-se no âmbito da Teoria do Texto e combinando patamares de análise linguística com a dimensão social, esta investigação convoca ainda o Interacionismo
Sociodiscursivo que defende uma perspetiva ontogenética da linguagem, consentânea com uma abordagem discursivo-textual da Linguística.
A análise dos dados indica que os domínios sociais ou as atividades envolvidas,
publicitária e de produção e de comercialização do vinho, preconizam imagens do
consumidor ideal de vinho no que diz respeito à prova de vinho, a um comportamento socialmente adequado e sobre as boas propriedades do vinho.
Palavras-chave: Teoria do Texto, Interacionismo Sociodiscursivo, géneros de texto
publicitários, injunção, competência.
In this paper, we will analyse the occurrence of injunctive utterances in a corpus of
genres such as advertising texts, labels and back labels in wine bottles and also advertisements about wine. The purpose of this research is to investigate the relations
established between commercial brands and consumers, as well as the type of information conveyed and the linguistically constructed representations of these subjects.
Within the framework of Text Theory and combining linguistic analysis levels with
the social dimension, this research also calls upon Socio-Discursive Interactionism,
which defends an ontogenetic perspective of language, consistent with a discursive
and textual approach to Linguistics.
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Data analysis shows that the social domains or the activities involved, namely those
of advertising, production and commercialization of wine, support the images
of the ideal wine consumer, on what concerns wine tasting, appropriate social
behaviour and good properties of the wine.
Keywords: Text Theory, Socio-Discursive Interactionism, advertisement text
genres, injunction, competence.

1. Introdução (1)
O presente trabalho(2) é realizado no âmbito da Teoria do Texto, campo
linguístico que convoca outros saberes para uma compreensão mais conseguida das noções de género de texto e de texto. Considerados ontológica
e praxiologicamente codependentes, o género de texto é entendido como
uma configuração comunicativa cuja manifestação física é o texto, um
objeto complexo construído em vários patamares linguísticos e encaixado
num contexto social.
Nesse sentido, a orientação teórica assumida coincide com a do Interacionismo Sociodiscursivo (doravante, ISD; Bronckart, 2003, 2008), um
quadro epistemológico que dimensiona a produção de textos perante os
modelos e no exercício das atividades sociais.
Embora se aponte o género de texto e o texto como objetos de estudo
privilegiados, neste estudo, o objeto de investigação evidenciado focaliza os
enunciados injuntivos que ocorrem num corpus de géneros publicitários,
nomeadamente, rótulos e contrarrótulos de garrafa de vinho e anúncios
sobre o vinho.
Sendo caraterístico dos géneros publicitários a presença de enunciados do tipo injuntivo e a formulação de atos ilocutórios diretivos, refletirei
sobre a presença destes enunciados no corpus já identificado, respondendo
às seguintes questões:
— como é que as marcas comerciais que representam os produtos se
relacionam com os consumidores?
— que tipo de informação relevante as marcas comerciais expressam
para convencer o consumidor a adquirir o produto?
(1) Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT-Fundação para a Ciência e
Tecnologia no âmbito do projeto PEst-OE/LIN/UI13213/2014.
(2) As citações de textos anteriores à adoção do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de
1990, em vigor desde 2009, são mantidas de acordo com o original.
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— que representações linguísticas do interlocutor configuram estes
enunciados inseridos nos géneros de texto em que ocorrem?
Neste contexto, relacionarei a noção de injunção com as noções de
competência textual e de cortesia verbal e farei uso do dispositivo interacionista conhecido como tipos de discurso para efeitos de análise, destacando
o valor modal presente nos enunciados do corpus.

2. Enquadramento teórico
Esta investigação inscreve-se na perspetiva da Teoria do Texto como disciplina linguística que descreve e carateriza os géneros de textos, observando-os como objetos localizados dos pontos de vista social, histórico e
geográfico, e considerando-os testemunhos das vivências dos sujeitos em
sociedade.
Entende-se, assim, a Teoria do Texto como uma ciência da área da Linguística de “abertura interdisciplinar” (Coutinho, 2003: 28) que coopera
com outros campos confluentes para uma melhor descrição de aspetos relevantes no texto, dos quais se destacam, tendo em vista o presente trabalho,
os aspetos enunciativos e os aspetos pragmáticos. Evidencia-se, também,
um entendimento da Teoria do Texto de “um ponto de vista globalizante”
(Coutinho, 2003: 29) que, ao invés de outras opções mais delimitadas ou
focadas da Linguística, postula uma abordagem metodológica e uma abordagem linguística em vários patamares de análise:
Elle [a Linguística] affronte alors des problèmes d’une autre échelle, en vraie
grandeur pourrait-on dire. Elle n’abandonne pas pour autant son domaine de
prédilection, la phrase, mais au contraire se prépare à y faire retour d’une façon
nouvelle, dans la mesure où le global détermine le local. Si l’on ne peut réduire
un texte où elle figure des déterminations inoubliables, jusque sur sa syntaxe,
voire sa phonétique. (Rastier, 1996: 11)

Tomando um objeto de estudo dual, o género textual e o texto, em que
a única via de acesso do género é realizada por intermédio do texto, este
último é motivo de observação devido aos elementos que o compõem e
que se revelam significativos para a compreensão de uma mensagem global.
Procurando uma descrição mais minuciosa do objeto de estudo género
de texto entre os vários níveis de análise, neste trabalho, combinarei, a Teoria do Texto com outras áreas linguísticas, nomeadamente, conhecimentos de base pragmática e de análise microlinguística. Convocarei, ainda, o
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Interacionismo Sociodiscursivo, que passarei a caraterizar sumariamente,
devido à forma como reflete sobre a relação entre linguagem e sujeitos no
espaço social ou, por outras palavras, sobre a dimensão logocêntrica da linguagem.
Para Jean-Paul Bronckart (2003: 42), “a tese central do interacionismo
sócio-discursivo é que a ação constitui o resultado da apropriação, pelo
organismo humano, das propriedades da atividade social mediada pela linguagem.” Neste sentido, a linguagem é considerada um recurso ontogenético do ser humano na integração em sociedade, em detrimento de outras
perspetivas bio-cognitivistas que atribuem à linguagem um modesto papel
filogenético (Bronckart, 2008: 6).
Ao cooperar no desenvolvimento de uma ciência do humano por meio
de colaborações entre várias esferas científicas, das quais se privilegia a
Sociologia, a Psicologia e a Linguística, o ISD atribui aos géneros de texto e
aos textos um papel de destaque como objetos de estudo preferenciais das
interações entre os sujeitos em sociedade.
Esta perspetiva dialógica da linguagem no ISD é assente no pensamento
de Valentin Voloshinov que, de acordo com Bronckart, foi o primeiro a afirmar nos seus escritos a importância do contexto de comunicação:
les textes ne pouvaient être interprétés qu’en tenant compte des divers paramètres du contexte de communication, mais il a souligné surtout que ce contexte
ne pouvait être considéré comme une force qui exercerait un effet mécanique
sur la teneur des énoncés; pour lui, contexte et énoncé sont dans un rapport de
co-construction (Bronckart, 2010, 157).

Com base no programa metodológico apoiado no dialogismo de
Voloshinov, preconiza-se, então, a utilização de uma abordagem de lógica
descendente nos textos em que a análise destes objetos é contextualizada,
isto é, integrada nas atividades sociais e nos géneros mobilizados nas interações. Deste modo, a observação linguística é orientada em função da
atividade (ou domínio social), um patamar de análise extralinguístico(3).
Num momento posterior, a análise progride para os níveis designadamente
linguísticos, o género de texto e o texto. Nesse âmbito, assumindo um ponto

(3) Sem espaço para ser convocado além da nota de rodapé, um outro autor que contribuiu
para a formação dos princípios epistemológicos do ISD e para esta investigação foi Leontiev,
na defesa do estudo do ser humano (atividade e psiquismo) em interação com a sociedade
(Leontiev, 2004: 169) ou em definir a linguagem como “aquilo através do qual se generaliza e
se transmite a experiência da prática sócio-histórica” (Leontiev, 2004: 184).
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de vista enunciativo de análise dos discursos e coincidente com a posição
de Voloshinov (Bronckart, 2010: 157), o ISD apresenta os tipos de discurso:
como formas lingüísticas que são identificáveis nos textos e que traduzem a
criação de mundos discursivos específicos, sendo esses tipos articulados entre
si por mecanismos de textualização e por mecanismos enunciativos que conferem ao todo textual sua coerência seqüêncial e configuracional. (Bronckart,
2003: 149)

Os tipos de discurso são, assim, semiotizações decorrentes de uma
língua natural com propriedades morfossintáticas e semânticas estáveis e
regulares; estes resultam, ainda, de quatro mundos discursivos ou arquétipos psicológicos sem semantização particular aos quais correspondem os
mencionados tipos de discurso como construtos identificados a partir das
entradas da temporalidade e da atorialidade(4). O quadro 1 expõe de modo
sintético os quatro tipos de discurso, a saber, discurso interativo, discurso
teórico, pertencentes à ordem do expor, e relato interativo e narração, integrados na ordem do narrar, podendo também dizer-se que correspondem a
modos de enunciação, como já mencionado.

Quadro 1. Os tipos de discurso
(traduzido de Bronckart, 2008: 71 apud Coutinho, 2010: 197)

Organização temporal

Organização
atorial

Conjunção

Disjunção

EXPOR

CONTAR

Implicação

Discurso
interativo

Relato
interativo

Autonomia

Discurso
teórico

Narração

(4) Para um melhor entendimento e caraterização dos tipos de discurso, cf. Bronckart (2003: 137216) e Miranda (2010: 136-143).
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Embora os tipos de discurso sejam configurações semióticas de estatuto intermédio que se relacionam tanto com o género como com o texto,
a verdade é que os géneros tendem a mostrar uma certa regularidade nos
tipos de discurso selecionados, bem como de alguns subconjuntos de caraterísticas linguísticas.
Com uma intenção meramente exemplificativa, é modificado o quadro
anterior, na tentativa de ilustrar a ocorrência (ou ocorrência predominante)
de um tipo de discurso num determinado género de texto, a par de eventuais caraterísticas microlinguísticas.

Quadro 2. Exempliﬁcação da relação entre géneros de texto e tipos de discurso

Organização temporal

Implicação

Organização
atorial

Autonomia
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Conjunção

Disjunção

EXPOR

CONTAR

Exemplo de discurso
interativo: entrevista
(pr. pessoais referentes
aos sujeitos em interação,
deíticos,
formas verbais no presente
do indicativo).

Exemplo de relato

Exemplo de discurso teórico: entrada de dicionário
(apagamento enunciativo
do sujeito, formas verbais
no presente do indicativo
com valor genérico).

Exemplo de narração:
romance
(personagens identificadas
através de nomes próprios,
implicitamente, por uma
voz, expressões temporais
disjuntas relativamente
ao momento da produção
textual, formas verbais no
pretérito imperfeito/
perfeito do indicativo).

interativo: intervenção
política oral (referências ao
produtor textual, expressões temporais disjuntas
relativamente ao momento
da enunciação, formas verbais no pretérito imperfeito
do indicativo).
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Destaca-se, então, no contexto interacionista, o uso de discurso como
afeto aos tipos de discurso, por contraposição a outras utilizações correntes
nos estudos do texto e do discurso que se referem a práticas linguísticas ou
a regularidades descontextualizadas.
Tendo sublinhado que a Teoria do Texto é uma disciplina linguística
que incorpora vários patamares de análise linguística e que estabelece parcerias com outras áreas, evidenciei uma ligação com o ISD no estudo do
género textual e do texto, focando a relação que se estabelece entre a dimensão social e a materialização do género textual. De seguida, convocarei mais
algumas noções teóricas relevantes para a consecução deste trabalho.

3. Considerações teóricas sobre a competência textual,
a cortesia verbal e a injunção
Sendo o contexto situacional fundamental para a compreensão dos textos,
é de observar as condutas sociais entre os sujeitos, ou, neste caso, a maneira
como as marcas representantes dos produtos se relacionam com os consumidores. Dado que estas práticas sociais se encontram legitimadas com
implicações discursivas e textuais, considera-se relevante recuperar a noção
de competência.
Num primeiro momento, a noção competência pode associar-se à
Linguística Generativista, nomeadamente, o termo competência linguística, como uma aptidão inata ou biologicamente determinada da espécie
humana.
De facto, tal como Vítor Aguiar e Silva (1977: 106-132) demonstrou,
houve um primeiro momento de transposição da noção de competência
para o campo da Literatura, tendo sido tentada a formulação do conceito de
competência literária. Duas das tentativas realizadas foram feitas por Manfred Bierwisch e por Teun van Dijk que, individualmente, tentaram adaptar
o modelo de Chomsky à Literatura, postulando a existência de uma capacidade humana específica (human ability) que possibilitasse a produção e o
reconhecimento de estruturas poéticas a partir de uma internalized literary
text grammar. À semelhança da competência linguística, a competência
literária, podendo ser expandida, seria dependente de uma gramática literária à qual corresponderia uma realidade mental.
Na opinião de Aguiar e Silva, estes projetos tinham limitações de formulação, pois as propriedades dos textos literários necessitam de algum
tipo de aprendizagem formal, ao contrário do que é defendido pela hipó-
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tese inatista. Na opinião do autor, a competência literária é uma espécie de
competência secundária derivada ou uma subcompetência para linguagens
específicas (tais como os textos literários) da competência primária (linguística). Ou seja, ainda que dependente do conhecimento do falante sobre
a língua, a competência literária seria de natureza sociocultural.
Do mesmo modo, os estudos realizados sobre o texto e na área da
Didática referem-se à competência textual como uma técnica ou uma capacidade prática com um potencial de desenvolvimento pelo sujeito. Como
afirma Coutinho (2003: 126), “um desempenho textual eficaz” deve-se à
articulação das questões discursivas, de género e de texto, pelo que é de
considerar os domínios tanto da escrita como da leitura. A competência
textual é, então, uma proficiência do sujeito em produzir e reconhecer os
modelos e interpretar os respetivos textos.
Em consonância com Coutinho e salientando a complexidade dos elementos em causa para uma definição de cortesia, Rodrigues (2003: 15-16)
considera que esta é uma competência discursivo-textual que conjuga
“conhecimentos e saberes de natureza psicossocial e sociocultural diversos, por um lado e da natureza linguística, paralinguística e metalinguística,
por outro.” Além de identificar os campos linguísticos textual e discursivo
como aqueles que estudam este tipo de manifestações, esta competência
designa, igualmente, “os fenómenos verbais de cortesia e as suas regras,
como, pela sua ausência ou negação, os de descortesia.” (Rodrigues, 2003:
15-18) Dependendo de elementos como o locutor, o interlocutor, o espaço
e o tempo da situação específica de produção e o contexto social, a cortesia inclui múltiplos elementos na sua configuração, sendo, por isso, ainda
segundo o mesmo autor, de natureza escalar.
É observando uma diversidade de formas e de construções que a injunção se pode expressar como uma ordem, um pedido, um conselho, uma
exortação ou uma simples instrução, em função de uma gradação injuntiva
mais ou menos forte, de acordo com Duarte (2006: 155-156). Em termos
gerais, a injunção encerra um ato ilocutório diretivo cujo fim é conduzir
à realização (ou não) de uma ação verbal ou não verbal, cumprindo uma
expetativa existente entre quem se manifesta em prol de uma ação e quem
a executa(5).
Na variante europeia do Português, os atos diretivos são expressos por
estruturas explícitas e implícitas, sendo o imperativo o modo canónico para
cumprir esta intenção, à semelhança de outras línguas românicas como, por
(5) Num contexto de face a face, as formas injuntivas poderão ainda ser reforçadas com fórmulas
de polidez ou de civilidade, por exemplo, por favor ou tenha a bondade.
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exemplo, o Italiano (Lazard, 2006). Na verdade, o imperativo, escolha preferencial para a realização dos enunciados diretivos só dispõe das formas
da segunda pessoa do singular e do plural, pelo que o modo conjuntivo é
utilizado para suprir as formas verbais das outras pessoas (Duarte, 2006:
159-160).

4. Apresentação do corpus
Considerando que os géneros textuais em questão, rótulo e contrarrótulo
de garrafa de vinho e anúncio publicitário, são produzidos nas esferas de
duas atividades sociais, a atividade publicitária e a atividade de produção
e comercialização do vinho, é possível verificar que estes domínios sociais
contribuem de modo distinto na produção do texto, isto é: a atividade
publicitária detém o protagonismo de execução na organização do
conteúdo e a atividade do vinho é a fonte de conhecimento sobre o vinho
para a exposição da informação relevante. Neste sentido, pela intervenção
da atividade publicitária ao nível do texto e pelo reconhecimento social que
é feito pelos consumidores, opto por designar, metonimicamente, os géneros observados de géneros publicitários.
Efetivamente, os géneros referidos apresentam traços textuais comuns
a outros textos publicitários, dos quais se destacam a promoção de um produto e a situação de interação encenada a partir da ficcionalização de um
enunciador que se dirige a um coenunciador. De um ponto de vista praxiológico, estes textos publicitários apresentam formas injuntivas que configuram um macroato(6) indireto ilocutório diretivo, que não se encontra
formalmente explicitado, e com o qual se pretende obter um efeito perlocutório de compra do vinho, como se verificará no próximo ponto.
Contudo, sendo estes géneros fortemente estruturados no equilíbrio
entre uma componente visual (sem oportunidade de ser explorada neste
trabalho por motivos de espaço) e uma componente verbal caraterizada
pela economia de palavras, importa observar como esta última dimensão
formaliza a orientação do consumidor ao ato da compra e qual é o conteúdo
informativo associado. Considerar-se-ão, então, os enunciados injuntivos
sem distinção do tipo de instrução, mas descrevendo-os em termos dos
tipos de discurso segundo o ISD e caraterizando-os do ponto de vista da
temporalidade e da atorialidade.
(6) Adam e Bohomme falam de um ato ilocutório implícito diretivo na maioria dos géneros
publicitários (2007: 25); cf. também Maingueneau (1997: 68).
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Desta forma, o corpus de géneros textuais mobilizado para este trabalho foi coligido atendendo à publicidade associada à área do vinho, estando
dividido em rótulos e contrarrótulos de garrafas de vinho e anúncios sobre
o vinho, como já mencionado.
A seleção dos exemplares de texto foi feita em função da ocorrência de
formas verbais com valor injuntivo consideradas potencialmente indutoras
de uma compra do vinho e da reunião de exemplares representativos de
diferentes marcas do vinho. Pretende-se, então, conseguir uma melhor descrição da presença do vinho, e, consequentemente, das formas linguísticas
usadas neste contexto, bem como das representações emergentes nos textos
do corpus relativamente à compra e ao consumo do referido produto, usadas, conjuntamente, pelas atividades publicitária e de produção e de comercialização do vinho. Assumindo o estatuto de representante do género, os
textos observados e, consequentemente, as respetivas ocorrências das formas verbais injuntivas, serão objeto de uma análise de natureza qualitativa,
no sentido de exemplificar as configurações linguísticas associadas à materialização dos géneros de texto em estudo.
No caso do género de texto rótulo e contrarrótulo de garrafa de vinho,
foram considerados doze exemplares, pertencentes às seguintes marcas: Castelo d’Alba(7) [R1], Evidência [R2], Lello [R3], Hobby [R4], Irreverente [R5],
JP Azeitão [R6], Moscatel de Setúbal [R7], Palmela [R8], Pancas [R9], Quinta
de Alcube [R10], Herdade Paço do Conde [R11] e Ilógico [R12]. Estas duas
últimas marcas tinham rótulos sem enunciados injuntivos, e os textos das
restantes marcas revelaram a presença de vinte e um enunciados injuntivos.
Os anúncios sobre o vinho considerados foram seis exemplares de Monte
Velho [A1, A2, A3, A4, A5, A6], da Herdade do Esporão, e dois exemplares de
Mateus Original [A7, A8], da Sogrape Vinhos. Este género de texto, anúncio
sobre o vinho, apresentou nove enunciados injuntivos em oito textos(8).
Com o estatuto de exemplares dos géneros de texto anunciados, de
seguida, apresenta-se as imagens de dois desses textos, ilustrando ocorrências
situadas dos enunciados injuntivos, ainda que se realce que este trabalho se
centra nos valores que orientam à compra e que são construídos socialmente:
(7) Para facilitar a identificação da origem dos exemplos, os géneros de texto são referenciados por um
“R” que designa o género rótulo e contrarrótulo de garrafa de vinho e um “A” que indica o anúncio sobre o vinho, seguidos de numeração. As garrafas foram lançadas no mercado entre 2004 e
2010 e os anúncios publicados entre 2006 e 2011. Uma listagem mais completa destas informações
encontra-se no final do trabalho apresentada como anexo 1 e anexo 2, referindo-se, respetivamente, aos anúncios publicitários sobre o vinho e aos rótulos e contrarrótulos de garrafa de vinho.
(8) A maior parte da imprensa especializada portuguesa nomeia os vinhos sem recurso a letra
cursiva ou aspas, procedimento que adoto.
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Imagem 1.
Rótulo e contrarrótulo de Hobby [R4]

Imagem 2.
Anúncio publicitário de Mateus Original [A8]
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5. Análise dos dados
Como se pode verificar pela leitura do quadro 3, no corpus estudado constatou-se a ocorrência de formas verbais na voz ativa, o presente do conjuntivo, o infinitivo, e o presente do indicativo, e na voz passiva, também
o presente do indicativo, sendo que neste último caso só se comprovaram
ocorrências nos textos pertencentes ao género rótulo e contrarrótulo.
Na sequência do que já foi afirmado sobre a construção da injunção
por meio do imperativo, este está ausente de qualquer ocorrência nos
enunciados do corpus, o que evidencia um valor injuntivo sem recurso à
formulação frontal do ato ilocutório diretivo. Esta é uma especificidade
da publicidade enquanto atividade que faz uso de estratégias persuasivas
específicas para convencer o consumidor (Adam & Bonhomme, 2007: 25),
como se verá adiante. Deverá, igualmente, ser entendida como uma estratégia comunicativa da ordem da cortesia e inerente a estes géneros textuais.
A este propósito, relembram-se as palavras de Carreira sobre a cortesia linguística: “Il faut tenir compte également des procédés variés de modalisation et d’indirection, ainsi que des stratégies mises à l’œuvre, telles que la
façon d’encourager son interlocuteur, de lui exprimer son accord ou son
désaccord, etc.” (Carreira, 2001: 57)
Quadro 3. Presença de formas verbais injuntivas no corpus de géneros publicitários
Rótulos

Anúncios

imperativo

não

não

presente do conjuntivo

sim

sim

infinitivo

sim

sim

presente do indicativo

sim

sim

passiva

sim

não

De facto, tal como é possível averiguar nos quadros 3 e 4, além da ausência
do imperativo, é possível constatar a omissão de outro tipo de estratégias explícitas da diretividade, que pudessem, por exemplo, contribuir para uma melhor
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definição do interlocutor, cuja indicação da pessoa é unicamente transmitida
pela terminação da forma verbal. Este fenómeno de situação encenada e de
indefinição de interlocutores através do uso exclusivo da 3ª pessoa (ausência
de nome, pronome ou sujeito verbal) é chamado de “grau zero” de deferência:
Je me limiterai à attirer sur une forme d’adresse de vouvoiement très particulière: il s’agit de la 3ème personne verbale (avec absence du nom, pronom, sujet
verbal). Cette forme délocutive peut devenir allocutive, lorsque le locuteur
vouvoie quelqu’un en évitant de nuancer la désignation de son allocutaire. Il
s’agit d’une sorte de “degré zéro” de déférence. (Carreira, 2001: 55)
Quadro 4. Enunciados com formas verbais injuntivas no corpus
de géneros publicitários

presente do
conjuntivo

infinitivo

presente do
indicativo

passiva
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Assim, os dados expostos no quadro 4 permitem deduzir que existem dois tipos de enunciados no corpus: um primeiro conjunto de dados
refere-se a enunciados injuntivos no presente do conjuntivo (“beba como
aperitivo” [R3]; “Seja responsável”, “Beba com moderação” [A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7, A8]) e no infinitivo (“Se optar por estagiá-lo (…) deitar
a garrafa e conservá-la” [R3]; “Como iniciar um romance em apenas duas
palavras” [A1]). Neste conjunto, é tematizado o melhor modo de consumir o vinho, ou seja, são explicitadas práticas adequadas ao consumo do
vinho que variam entre o consumo moderado aos procedimentos certos a
aplicar para uma correta preservação/consumo imediato ou degustação do
vinho (temperatura e harmonização gastronómica). Deste modo, destaca-se, igualmente, a presença de um valor modal deôntico construído a partir
do desempenho do sujeito que bebe ou beberá o vinho, pelo que, no presente do conjuntivo é o sujeito implícito das formas verbais “beba” ou “seja”.
É de sublinhar que alguns destes segmentos aparecem conjugados com
orações nominais ([a sublinhado] “À temperatura certa (16º C-18º C), beba
como aperitivo...” [R3]) ou precedidos por orações nominais (“Dicas para
o beber” [R4]) que, tal como os segmentos já observados, apresentam o
mesmo valor injuntivo subjacente ao ato ilocutório diretivo e a construção
de um valor modal deôntico idêntico, preconizando-se uma ação por parte
do consumidor a fim de obter a melhor experiência do vinho.
Em consonância com a noção defendida de macroato ilocutório diretivo, a formulação de orientações ao consumidor é entendida como constituída por um segmento ou por um conjunto de segmentos, no plano textual.
Em termos de tipos de discurso no entendimento do ISD, estes exemplos correspondem a segmentos de discurso interativo, pressupondo um
outro sujeito a ser convocado para o interior do espaço textual, o que
implica a recriação de uma cena interlocutiva simulada. As formas verbais em ocorrência pressupõem e constroem exatamente a presença de um
interlocutor não delimitado ou alguém que esteja disposto a aderir à conduta recomendada. Desta forma, é promovida uma imagem do interlocutor
dependente de uma instrução para alcançar representações de uma prova
de vinho bem sucedida e de comportamentos socialmente aceites relativamente à ingestão desta bebida alcoólica.
Os dados apresentam também um segundo conjunto de enunciados
injuntivos conjugados no infinitivo (“Não gelar” [R3]), no presente do
indicativo (“Este Douro está pronto a consumir” [R3]; “Mateus Rosé é a
companhia perfeita” [A7]) e na passiva (“deve ser bebido” [R2] e “deve ser
consumido” [R10]), associados ao tipo de discurso teórico que configura
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um apagamento do sujeito e/ou uma ancoragem enunciativa no presente,
embora possa ser formalizada no presente do indicativo com um valor
atemporal.
As formas verbais que constam deste conjunto definem as propriedades
do produto o vinho (que ocorre em posição sintática de sujeito realizado
ou não realizado foneticamente nas formas do presente do indicativo, do
infinitivo e da voz passiva), verificando-se uma instrução à degustação pela
valorização das propriedades referenciais do vinho e dos comportamentos socialmente aceites. Deste modo, de um ponto de vista da construção
de valores modais, nestes segmentos coexistem a modalidade deôntica
(em “Não gelar” [R1] e “deve ser bebido”/ “deve ser consumido” [R10])
e a modalidade epistémica (“Este Douro está pronto a consumir” [R3] e
“Mateus Rosé é a companhia perfeita” [A7]), o que diferencia este conjunto
do primeiro grupo que se foca na ação do sujeito(9), como se pode comprovar no quadro 5 que apresenta a síntese dos dados.
Retomando a questão dos tipos de discurso de acordo com o ISD, em
termos gerais, os dois conjuntos de enunciados injuntivos configuram uma
temporalidade localizada no momento presente, típica da ordem do expor.
Contudo, estes enunciados podem apresentar diferentes valores injuntivos
em função da deslocação da atorialidade: no caso dos enunciados do primeiro grupo, está-se perante uma atorialidade implicada, já que os predicados reproduzem um desempenho, no qual está incluída uma vertente
social e é desejado por parte do interlocutor; no segundo grupo, é patente
uma atorialidade autónoma, isto é, conseguida por meio do apagamento do
sujeito enunciativo, na qual as predicações marcam as boas propriedades
do vinho.

(9) É de sublinhar que os tipos de discurso, como semiotizações, permitem uma apreciação diferenciada dos dados, por comparação com uma abordagem que se detenha nos enunciados, de
um ponto de vista composicional: A1, A2, A4, A5 e A6, sendo slogans, pertencem ao primeiro
grupo, e A7 e A8, slogans também, localizam-se no segundo grupo, destacando-se este dispositivo em função da enunciação e não de outro critério.
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Quadro 5. Quadro síntese da injunção no corpus de géneros publicitários:
rótulos e contrarrótulos de garrafa de vinho e anúncios publicitários sobre o vinho

Tipos de discurso

Caraterísticas dos
enunciados injuntivos

– tempo/modo: presente do
conjuntivo, infinitivo (podem
ser conjugados com orações
nominais ou precedidos de
Discurso interativo
orações nominais)
– valor modal deôntico
– simulação de uma cena
interlocutiva

Discurso teórico

– tempo/modo: infinitivo,
presente do indicativo (voz
ativa; voz ativa)
– apagamento do sujeito
enunciativo
– outro valor do presente do
indicativo: atemporal
– valor modal deôntico e
epistémico
– posição sintática de sujeito
(foneticamente ou não
realizado) ocupada pelo
nominal vinho

Representações textuais
construídas pelos enunciados
injuntivos
– A instrução é feita
relativamente à prova de
vinhos e aos comportamentos
que um interlocutor
construído no texto deverá ter.

– A instrução à degustação
assenta nas propriedades
referenciais do vinho e
do modo como deve ser
consumidos

6. Notas ﬁnais: a injunção em géneros publicitários sobre o
vinho
Assumindo a perspetiva teórica da Teoria do Texto e o quadro epistemológico do ISD, entende-se a linguagem como mediadora das relações entre
os sujeitos. É no centro desta mediação associada aos usos que se defende
a existência de regularidades linguísticas condicionadas pelos domínios
sociais, a publicidade e a produção e a comercialização do vinho, e afetas
a vários géneros textuais, no caso, o rótulo e o contrarrótulo de garrafa de
vinho e o anúncio sobre o vinho.
Por isso, no contexto assumido do vinho como produto, foi inicialmente apresentada a intenção de responder ao modo como as marcas presentes no corpus se relacionam com os consumidores e qual a informação
considerada relevante para orientar o consumidor à compra.
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No âmbito desta abordagem, as atividades e os géneros de textos
influenciam a concretização do valor injuntivo que está associado a uma
ancoragem enunciativa localizada no presente, adaptável a qualquer texto
no qual a marca possa recriar uma cena de interação para cativar o consumidor. Como cena simulada, contribuindo para a construção de um
macroato ilocutório diretivo, os enunciados compostos por formas verbais
injuntivas designam os interlocutores, sem particularizar ou oferecer traços
específicos de caraterização dos sujeitos a quem se dirigem os textos. O
produto vinho pode, ainda, aparecer pelas suas propriedades e pelo modo
como deve ser degustado.
Especificamente, os enunciados injuntivos configuram o discurso interativo e o discurso teórico, tipos de discurso pertencentes à ordem do expor,
que, neste corpus, se distinguem pelo foco na ação do sujeito consumidor
ou nas propriedades do produto vinho, respetivamente.
Presentes no corpus de géneros de textos analisados, as imagens dos
sujeitos ou do produto comercial são, pois, projeções do que as duas atividades, publicitária e produção/comercialização e de produção do vinho,
evidenciam sobre o consumidor ideal de vinho no que diz respeito a uma
degustação de vinho e/ou a um comportamento socialmente recomendado
ou acerca do melhor modo de usufruir as boas propriedades do vinho.
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Anexo 1. Anúncios publicitários sobre o vinho

Anexo 2. Rótulos e contrarrótulos de garrafa de vinho
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Este artigo apresenta considerações acerca da fronteira entre calão de fora e calão
de terra/dentro, conceitos provenientes dos pescadores artesanais da comunidade
de Baiacu, Vera Cruz, Bahia. Tendo como perspectiva a Teoria da Metáfora Conceptual desenvolvida por Lakoff e Johnson (1980 [2002]) e seguidores, defende-se
que os conceitos podem ser incluídos no princípio da prototipicidadee aplicados
às categorias conceptuais da metáfora e metonímia. O objetivo é demonstrar os
conceitos calão de fora e calão de terra/dentro como função linguística importante,
com significado complexo, tendo como base o que os pescadores artesanais daquela
comunidade compreendem sobre o significado: se este reflete a realidade baseada
no mundo objetivista, dissociada do que as pessoas observam e vivenciam, ou se
reflete estruturas conceptuais baseadas na experiência. Nesse sentido, é um trabalho cujo caráter indicativo mais sugere, como é interesse da autora, que se dirija
às condições em que realmente acontecem as coisas do que às coisas mesmas. A
metodologia utilizada tem como embasamento a categorização por protótipos e o
PIM (Procedimento de Identificação de Metáforas). Esse procedimento não é um
modelo explicativo, simétrico e único, mas um lugar de onde se podem olhar os
dados e constituí-los teoricamente.
Palavras-chave: Metáfora Conceptual. Significação. Cognição.Protótipo.
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This article presents some considerations on the frontier between calão de fora and
calão de terra/dentro, concepts taken from artisanal fishermen from the community of Baiacu, Vera Cruz, Bahia. Under the perspective of the Conceptual Metaphor Theory developed by Lakoff and Johnson (1980 [2002]) and followers, it is
argued that the concepts may be included in the principle of prototypicality and
applied to the conceptual categories of metaphor and metonymy.The aim is to provide evidence for the concepts calão de fora and calão de terra/dentro as an important linguistic function, with complex meaning, based on what artisanal fishermen
from this community understand as meaning: whether it reflects the reality based
on the objective world, dissociated from what people observe and experience, or
whether it reflects conceptual structures based on the experience. In this sense, it is
a work whose indicative nature may primarily suggest, as it is the author’s interest,
to be directed to the conditions under which things take place rather than to things
themselves. The methodology used is based on prototype categorization and MIP
(Metaphor Identification Procedure). This procedure is not an explanatory model,
symmetrical and unique, but a position from which one may look at the data and
theoretically accommodate them.
Keywords: Conceptual Metaphor. Meaning. Cognition. Prototype.

1. Apresentação
Nos estudos de Wittgenstein(1) aprendemos que “sobre o que não se pode
falar, deve-se calar”. A pensar sobre esse aforismo, quer dizer que, quando
estamos a trabalhar com metáforas, percebemos que falar e calar são dois
conceitos que compartem com a ideia de que a mente opera com representações esquemáticas e convencionalizadas da realidade. Os estudos da
Metáfora Conceptual mostram que os conceitos são interacionais e fundamentalmente cognitivos. A metáfora é, assim, de interpretação complexa,
por não se tratar de problemas lógicos sob forma aforística. Assim, expor
sobre um tema como o que aqui ousamos apresentar, constitui-se como
uma possível diretriz para um explicar a natureza cognitiva da metáfora,
não devendo esta ser entendida como um fenômeno meramente individual
(1) Ludwig Wittgenstein não fala diretamente da metáfora, mas sim, da “imagem” que “mantinha-nos prisioneiros”. Ele vê como sua tarefa principal o retrocesso das palavras metafísicas ao seu uso cotidiano, distanciando-se do “primeiro Wittgenstein”, que, dentro do seu
Tractatus logico-philosophicus, ainda seguia o ideal da filosofia analítica. Ao mesmo tempo,
Wittgenstein realça a interligação entre língua e pensamento que se encontra também na
teoria cognitiva das metáforas, especialmente na “tese do modelo” (para melhores detalhes
ver SCHRÖDER, 2004).
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e interno. Podemos dizer, portanto, que buscamos construir uma amostra
observável quanto à natureza do objeto de estudo. Escolher a temática sobre
a fronteira entre calão de fora e calão de terra/dentro, e não outras possibilidades, deve-se ao fato de tais conceitos terem sido os mais frequentes e
complexos durante a análise dos dados, além de estes permitirem relacionar o individual do coletivo, e o pensamento da ação. Nesse sentido, toda
crítica e sugestão serão muito bem aceitas. Mas, antes, é preciso ressaltar
que problemas remanescentes são de nossa total responsabilidade. E assim,
é possível assegurar que o desenvolvimento da reflexão da metáfora pode
ser pesquisado em várias perspectivas, desde a clássica tradição aristotélica
até as mais recentes teorias da metáfora, a exemplo da Teoria da Metáfora
Conceptual (TMC), a qual ajuda a conferir a este trabalho um viés cognitivista, experiencialista.

2. Metodologia
Usar uma metodologia é seguir regular e ordenadamente um caminho por
meio do qual certo objetivo é alcançado. No caso do conhecimento, é o
caminho ordenado que o pensamento segue por meio de um conjunto de
regras e procedimentos racionais, com três finalidades: conduzir à descoberta de uma verdade até então desconhecida; permitir a demonstração e a
prova de uma verdade já conhecida; permitir a verificação de conhecimentos para averiguar se são ou não verdadeiros. Assim, na medida em que
as pesquisas cognitivas baseiam-se na observação das experiências reais
de uso da língua, em contextos de interação, os corpora são produzidos
por falantes reais, inseridos em interações social e culturalmente validadas,
com características grupais que ora os diferenciam, ora os aproximam uns
dos outros (usage-based model, segundo Langacker, 2006). As análises estão
fundadas em bases empíricas, partem da interpretação das construções linguísticas fundamentada no aparato conceptual e nos conhecimentos das
experiências físicas, sociais, históricas e culturais, evitando o subjetivismo
a que o fato de lidarmos com experiências poderia conduzir. Lakoff e Johnson (1980) e Lakoff (2002; [1980]) caracterizam como sendo o experiencialismo ou um realismo corporificado, metodologicamente baseado na
análise empírica.
Contudo, ressalta-se que problemas teóricos e metodológicos ainda
estão longe de serem resolvidos, como bem enunciam Salomão (2010) e
outros autores.De posse desse reconhecimento, o recurso metodológico
utilizado para delinear a linha deste trabalho, assim como contextualizar o
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campo de estudo que serve de base para essa investigação, subdivide-se em:
1) a fonte: constituição do corpus; 2) levantamento dos dados; 3) delimitação do corpus; 4) técnicas de pesquisa: coleta e alinhamento do corpus; 5) o
campo de estudo: a comunidade de Baiacu; 6) os participantes, 7) pesquisa
de campo, 8) pesquisa bibliográfica.
O corpus deste trabalho é constituído com dados linguísticos provenientes da variedade da língua oral. É uma proposta de metodologia empírica,
com base nas aplicações de inquéritos linguísticos com pessoas que trabalham na pesca da comunidade do Baiacu/Vera Cruz/Bahia. É constituído por
textos que foram coletados, transcritos e elaborados por Moreira (2010), na
sua pesquisa de Mestrado. Tem como base dados extraídos de instâncias reais
de uso da língua. Apresenta diversas metáforas e metonímias, sendo mais
frequente o uso de metáforas. A seleção e recolha dos dados efetuaram-se,
inicialmente, a partir de levantamento e análise das ocorrências metafóricas e
tomamos como base o PIM. Esse procedimento sistematiza um conjunto de
métodos que refletem o processo de identificação de metáforas linguísticas
(Pragglejaz, 2009; Siqueira et al., 2009).
A organização é por categoria contínua. A metodologia consiste ainda
em pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo.

Procedimentos Metodológicos:
No que tange à transcrição dos inquéritos, alguns critérios foram obedecidos:
(1) Sinais adotados nas transcrições: Uma pausa menor é indicada por
meio de reticências [...], uma maior, por meio de reticências entre
parênteses [(...)]; Incompreensões, dúvidas e suposições de algumas
unidades conceituais foram indicadas pelo ponto de interrogação [?];
As explicações do inquiridor figuram entre parênteses duplos [(())];
Cortes de trechos de fala são indicados por colchetes [[...]]; Os nomes
dos informantes são indicados apenas pelas iniciais maiúsculas;
(2) Sobre o contexto das unidades conceituais: A transcrição é grafemática. Todas as formas foram transcritas da mesma maneira que
realizadas pelo falante, compreendendo os termos que são objetos
da questão e o contexto em que estão inseridos; As metáforas conceptuais aparecem escritas em letras maiúsculas; O contexto em
que se encontram as unidades/conceitos está registrado em itálico,
tal como foi realizado pelo informante, e em negrito.
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A Comunidade de Baiacu-Vera Cruz, Bahia
Em termos bem sucintos, dados e informações contidos na história da Ilha
de Itaparica remetem, especificamente, à pesca, por exemplo, à questão da
introdução a caçadas de baleias em 1603, na Ponta das Baleias, onde hoje é
a cidade de Itaparica. Lá foi construída a primeira armação de caça a esses
mamíferos.
A Vila de pescadores do Baiacu é uma comunidade pertencente ao
município de Vera Cruz, situado na Ilha de Itaparica. Distante de Salvador
43 quilômetros, está localizada na contra costa da Ilha. A localidade do
Baiacu é remanescente da primeira ocupação da Ilha, em 1560, sendo a
mais antiga e importante colônia de pescadores que tem a Ilha. No início,
Baiacu era a mais importante e tradicional das 27 comunidades existentes
na Ilha de Itaparica, devido a ter sido o único vilarejo onde o jesuíta Luís da
Grã e seus companheiros de catequese aportaram e edificaram a segunda
igreja católica matriz, no Brasil, sob a invocação do Nosso Senhor da Vera
Cruz. Baiacu tem como origem o termo Mayacu. Com base nos dicionários
de Afonso de Freitas (1976) e Lemos (1951), o termo [maya’ku] é um termo
tupi que caiu em desuso na época pós-clássica, devido a motivos fonéticos.
O termo Baiacu deve ter surgido por influência do substrato no campo da
fonética. Na conjuntura atual, o que se tem percebido na comunidade é que
o topônimo Baiacu está em processo de mudança em curso, ou variação
entre os termos [Ba’јaku] e [Baјa’ku].
O pequeno povoado do Baiacu é composto por marisqueiras e pescadores artesanais que buscam na pesca de peixes e mariscos sua subsistência
e única fonte de renda.

Sobre os participantes
O trabalho consta da participação de35 informantes, sendo que os depoimentos de 21 deles estão gravados em fita cassete, CD-ROM, pen-drive e
MP5, e transcritos, enquanto que os demais se encontram em caderno de
notas, e também disponíveis em bibliotecas por meio da dissertação de
Moreira (2010). Desses informantes, constam as presenças de uma marisqueira e 34 pescadores, todos eles com idade compreendida entre 21 a 86
anos. A maioria é constituída de homens, por ser a pesca uma atividade
exclusivamente masculina. Ao escolhermos os informantes, tivemos o cuidado de selecionar os nascidos na comunidade e que jamais tivessem fixado
moradia em outro lugar.
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Desde já, é preciso ressaltar que problemas teóricos e metodológicos
ainda estão longe de serem resolvidos. Mas, como bem lembra Geeraerts
(2011), temos limitações metodológicas bem sérias, mas nem por isso
devemos deixar de empreender os estudos.

3. Considerações acerca da metáfora conceptual
o que é e o que inferir sobre a Metáfora Conceptual? Como indaga Teixeira
(2013), durante aulas e encontros de orientação, o que a figuração representa? É um problema ontológico? Ou somente um fato pode representar
outro fato?
Todos sabem que, nos primórdios, o significado lógico afigurava o
mundo, i. e., precisava ser verdadeiro ou falso. É o estar e o ser da significação. É a contradição da figuração. Mas, sabemos, há muito, que toda
figuração não pode ser lógica no espaço da visibilidade, não pode afigurar
toda a realidade, mas a sua própria forma de figuração. É neste ponto que
se configura a Metáfora Conceptual? Seria esta constituída de uma relação
paradoxal, um sinal complexo entre A e B? Ou uma relação assimétrica
para mostrar que a ordem é importante?
É possível ampliar essas indagações, projetando tantas outras, tais como:
o que é metáfora? Qual é o lugar da metáfora no aspecto da constituição do
significado? Como explicar a Teoria da Metáfora Conceptual?
O termo metáfora vem do grego ‘metapherein’, que significa ‘transferência’ ou ‘transporte’. O esquema imagético por detrás desse termo é
a transferência do movimento projetado de algo que é ordenado de um
presente dêitico para o futuro dêitico, na perspectiva de alguns cognitivistas. Quer dizer, a metáfora é vista como um movimento físico de sentido
de uma coisa para outra. Estaria ai algo que se encontra de fundamental
sobre a metáfora, que não existe um sentido unívoco de uma palavra: ela
terá o seu significado dependendo do jogo da linguagem no qual é usada.
As semelhanças entre diferentes jogos de linguagem revelam pontos em
comum em nosso modo de viver e de abordar o mundo. Essas semelhanças
são denominadas de ‘semelhanças de família’ e são o que têm em comum os
diferentes jogos de linguagem, porém não há um traço compartilhado por
todos os membros da família (os mais centrais, com suficiente similaridade
ao protótipo), mas um conjunto de traços que permite compartilhamentos
parciais (os periféricos, que constituem efeitos de prototipicidade e apresentam poucos traços em comum com o núcleo categorial), sem haver um
traço definidor. Não há um denominador comum a todos eles, daí a dificul-
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dade de definição a partir de traços necessários e suficientes. O conceito de
semelhança de família, também adotado por Rosch (1975), isto é, a rede de
traços desigualmente distribuídos, de modo que nenhum prevalece na definição global do tipo familiar, é de suma importância para a compreensão da
categorização por protótipo e da Teoria Metáfora Conceptual. Quer dizer,
metáforas não são percebidas mais de forma isolada como um fenômeno
exclusivo de língua, mas sim, como uma expressão de estruturas conceituais e de capacidades cognitivas.
No entanto, conforme salienta Schröder (2004), é preciso distinguir
aqui os termos Teoria Cognitiva da Metáfora, que inclui todas as abordagens pertencentes ao paradigma holístico da Linguística Cognitiva, e Teoria
Conceptual da Metáfora, que se refere, exclusivamente, à teoria de Lakoff e
Johnson. Isto porque no cenário das primeiras três décadas do século passado surge um crescente interesse pela metáfora como fenômeno cognitivo
influenciado pelo clima de vertentes distintas, tais como (1) a do neokantianismo, que culmina no ensaio Philosophie der symbolischen Formen, de
Ernst Cassirer (1923/1977), um dos mais importantes proponentes da teoria cognitiva da metáfora no campo da filosofia, (2) a da crítica da linguagem, representada pelas abordagens de Fritz Mauthner, e, mais tarde, de
Ludwig Wittgenstein, (3) a da linguística alemã do século XIX pré-estruturalista, que se caracteriza pelo grande interesse em aspectos diacrônicos,
buscando superar o positivismo linguístico através de um idealismo linguístico influenciado por Humboldt e, finalmente, (4) a da Psicologia da
Gestalt, particularmente de Christian von Ehrenfels, que exerce um papel
importante na Escola de Würzburg. No âmbito dos estudos linguísticos,
pode-se observar o desenvolvimento de duas linhas principais que antecipam as suposições básicas da teoria cognitiva da metáfora: o neohumboldtiano Jost von Trier (1931/1973) se torna fundador do termo campo
semântico e, em seguida, Harald Weinrich (1976), recorrendo a Trier, estabelece sua teoria da metáfora com base nos dois termos campo de imagem
doador e campo de imagem recebedor, que podem ser facilmente ligados aos
termos domínio-fonte e domínio-alvo de Lakoff e Johnson, e Karl Bühler
e Wilhelm Stählin se tornam praticamente precursores da teoria da mesclagem metafórica, por fundarem uma teoria interacionista na qual os dois
domínios a serem mesclados interagem de modo recíproco e não unidirecional(2). Deve-se ainda acrescentar que, em 1993, Lakoff aborda sobre a
teoria contemporânea da metáfora.
(2) Mais informações ler Schröder, 2004.
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Se, em sua origem, o estudo da metáfora pertencia ao campo da Retórica e do discurso poético, e deve-se a Aristóteles a parcela dessa contribuição, nas versões mais contemporâneas, especificamente nas ciências da
linguagem e na psicologia cognitiva, a metáfora: [...] é principalmente um
modo de conceber uma coisa em termos de outra, e sua função primordial
é a compreensão (Lakoff; Johnson, 1980; [2002], p. 92). Ou ainda,
[...] alternativa experiencialista, dar-se um novo sentido aos velhos mitos,
as propriedades que caracterizam o conceito de objeto são interacionais [...]
as propriedades não formam simplesmente um conjunto, mas uma gestalt(3)
estruturada com dimensões que emergem naturalmente da nossa experiência
(Lakoff; Johnson, 2002 [1980], p. 213).

Para Lakoff e Johnson (2002), o conceito metafórico estrutura o pensamento e a ação humana. A hipótese que subjaz a esse ponto de vista é a
de que a metáfora está presente na linguagem cotidiana, com particular
interesse às relações entre a cognição, às capacidades cognitivas e às construções categoriais e conceptuais. Conforme Silva(4) (2012), uma vasta produção de estudos e pesquisas sobre a metáfora teve surgimento, sobretudo
nos últimos 30 anos, e um dos trabalhos basilares acerca da metáfora como
“imaginação racional” originou-se das ideias de Lakoff e Johnson, com a
Teoria da Metáfora Conceptual (TMC), em que a representação mental
precede a realização linguística.
As metáforas conceptuais são, geralmente, corporificadas, isto é, possuem uma base no corpo humano. A mente corpórea é a premissa da
Embodiment(5), segundo a qual as experiências por meio das ações do corpo
são responsáveis pelo embasamento da linguagem e do pensamento. Quer
dizer, é o caráter corpóreo da linguagem, da percepção, do movimento corporal, da experiência física e social; a linguagem, a mente e o mundo como
(3) Para Ogden e Richards (1972, p.71) a gestalt equivale à ‘configuração’ e serve para explicar
as ocorrências anteriores causadas pelo estímulo original. A partir de uma lógica positivista,
estes estudiosos afirmam que as pessoas organizam várias espécies de significado no uso da
linguagem. Do ponto de vista de Moreira (2014), a Gestalt é uma teoria vinculada à psicologia
da percepção, cunhada na Alemanha do século XX. Fundada na tese de que o todo é maior
do que a parte. Quer dizer, são processos mentais superiores, além da soma dos estímulos. O
todo inclui linguagem, memória e raciocínio, constituem a cognição. É um todo complexo de
propriedades que ocorrem em conjunto.
(4) Em Conferência no 60º Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos de São Paulo (GEL).
(5) O termo corporalidade (ingl. embodiment)refere-se à capacidade de um organismo valer-se
de seu corpo físico na interação, percepção e apreensão cognitiva do ambiente em que está
inserido.

Diacritica 281-Livro 1.indb 188

07-11-2014 07:48:46

A fronteira entre calão de fora e calão de terra/dentro

189

interdependentes. A estrutura conceptual e a linguagem do Domínio-Fonte
(DF) são usadas para retratar uma situação no Domínio-Alvo (DA). A
pressuposição central é a de que, na base das formas linguísticas, está a função pautada nas experiências e interações do homem com o meio. Sob essa
perspectiva, as palavras não contêm significados, mas orientam a construção do sentido. O realismo experiencialista estabelece que dada à forma e à
configuração de nossos corpos e cérebros, estabelecemos necessariamente
uma perspectiva particular entre várias perspectivas possíveis e igualmente
viáveis em relação ao mundo.
Com a publicação do livro Metaphors we live by(6), Lakoff e Johnson
(2002 [1980]) passam a desenvolver pesquisas sobre a metáfora do ponto
de vista da cognição, tentando demonstrar que não existe uma faculdade
autônoma da razão desvinculada das capacidades corporais tais como a
percepção e o movimento e que, portanto, a tese do significado corpóreo,
da cognição corporificada, não pode ser tomada como produto do raciocínio consciente, mas como resultante da interação com o meio ambiente
com base no corpo e na mente humanos. Essa obra rompe com a tradição
retórica e propõe uma mudança paradigmática reformulando a maneira de
conceber a objetividade, a compreensão, a verdade, o sentido e a metáfora.
A hipótese que subjaz a esse ponto de vista é a de que a metáfora está presente na linguagem cotidiana, em qualquer manifestação discursiva, seja
ela literária ou não. As metáforas além de serem conceptuais são convencionalizadas, mantêm o princípio de invariância, fazem o mapeamento no
esquema genérico. O sistema das metáforas conceptuais convencionais é
essencialmente inconsciente e automático. Baseia-se em correspondência
entre dois domínios, e não em similaridades.
Em termos bem sucintos, a TMC é um instrumento complexo de formação de conceitos. Devido à importância atribuída a tal processo cognitivo, os estudos sobre a metáfora têm propiciado hipóteses de mapeamentos
entre domínios conceptuais; tais mapeamentos são assimétricos e parciais;
cada mapeamento é um conjunto fixo de correspondências. Em linha com
Vereza (2010) (7), quer dizer que na TMC a metáfora é considerada objeto
de estudo da cognição e mapeamento humanos, de deslocamento ou instância semântica e de motivação ou explicação para expressões metafóricas. Algo digno de nota para essa concepção da metáfora é assumida por
Gonzalez-Marquez et al. (2007):
(6) Zanotto et al. (2002) traduz como Metáforas da vida cotidiana.
(7) GT: Linguística e Cognição, ANPOLL (2010).
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Since Lakoff and Johnson (1980), cognitive linguists have argued that these
conventional expressions are not isolated, but are related in slightly different
ways to a single underlying conceptual metaphor […]. This conceptual metaphor is presumed to be part of people’s ordinary conceptual system that functions automatically[…](8)(Gonzalez-Marquez et al., 2007, p.05-06).

Essa natureza da metáfora é explicada por Lakoff e Johnson (2002
[1980]) como correspondência, mapeamento entre A é B, domínio-alvo e
domínio-fonte(9). Tal afirmação vem desde quando a obra Metaphors we live
by foi escrita, em 1980, antes da era da ciência do cérebro e computação
neural, e alguns resultados têm resistido ao teste do tempo, a exemplo de: as
metáforas são mapeamentos conceptuais, elas fazem parte do sistema conceptual e não são meras expressões linguísticas; muitas diferentes expressões linguísticas podem expressar algum aspecto da mesma metáfora; a
metáfora conceptual pode ser utilizada na compreensão de uma palavra,
mesmo que a palavra não esteja realizada no domínio-fonte da metáfora.
A questão de que se trata aqui é a de que a TMC parte da premissa de
que a base experiencial é formadora do sistema conceptual humano. Isto
equivale a dizer, conforme assinala Vereza (2010), não ser estranho que a
metáfora conceptual esteja estritamente ligada a um conjunto de valores de
uma determinada comunidade, que a metáfora é um produto da cultura,
da ideologia e da história características da experiência em um determinado grupo social (ver também Faraco Diniz, 2008). Na TMC de Lakoff e
(8) Desde Lakoff e Johnson (1980), os linguistas cognitivos têm argumentado que essas expressões
convencionais não são isoladas, mas estão relacionadas de forma ligeiramente diferente a uma
metáfora conceptual subjacente única[...]. Esta metáfora conceptual presume-se ser parte do sistema conceitual ordinário que funciona automaticamente (Tradução da autora deste trabalho).
(9) Termo criado por Black, mas conforme Faraco Diniz (2008), através das observações feitas por
Cameron (1999) as denominações ‘tópico’ e ‘veículo’, atribuídas a Black e Perrine são utilizadas
mais ou menos convencionalmente por vários pesquisadores como termos alternativos para
‘Fonte’ e ‘Alvo’. Quer dizer, a primeira coisa é frequentemente denominada ‘tópico’ (às vezes,
‘teor’), e ‘veículo’ é a denominação dada à outra coisa. Black (1962) considera a metáfora como
conjunto de sentidos. Ele dissolve a distinção entre literal e metafórico. Para este estudioso,
é necessário que a sentença seja referencial ou tenha um sentido ou tenha uma referência
simbólica, ou tenha ou apresente um conteúdo conceptual. Sobre a questão da sentença, na
perspectiva da Linguística Cognitiva, uma sentença metafórica é um fenômeno linguístico que
deriva de um mapeamento conceptual entre um domínio-fonte e um domínio-alvo. De igual
modo, Zanotto (2007), retomando as ideias de Ricoeur (1975, 1977), chama a atenção para o
fato de que ‘tópico’ e ‘veículo’ são termos propostos por Richards para designar os dois domínios
envolvidos na metáfora. De acordo com ela, apesar de Lakoff ter proposto as denominações
‘domínio-fonte’ e ‘domínio- alvo’ (que correspondem a veículo e tópico), há muitos autores que
desenvolvem pesquisa no quadro teórico da metáfora conceptual e, mesmo assim, adotam a
terminologia de Richards, a exemplo de Cameron, cf. Zanotto, 2007.
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Johnson (2002 [1980]), falar metaforicamente é uma decorrência natural
do fato de que as pessoas pensam metaforicamente. Para eles, essas maneiras metafóricas de falar se incorporam à vida cotidiana de tal modo que as
pessoas passam a viver regidas por elas, porque são verdadeiros sistemas
metafóricos e que através deles se pode compreender a maneira pela qual
o individuo concebe a realidade. A metáfora, um dos modelos cognitivos
idealizados(10) e proposto por Lakoff e Johnson, pode ser, então, considerada
como uma transfiguração ou uma reconfiguração de uma coisa em outra
sem que necessariamente a outra coisa seja substituída ou chegue a se desfazer. As metáforas não são apriorísticas, antes elas dependem da experiência.
Os dois domínios, que são distintos, se acham simultaneamente presentes,
em momentos um é mais iluminado e o outro se obscurece e vice-versa.
Ora são mais emergentes, de fácil identificação, ora são mais implícitos, não
há relação direta, ora se apresentam de maneira mais imediata à percepção,
ora é preciso compreendê-los a partir de uma maior abstração. Mas não
formam uma imagem única, são estruturados normalmente a partir de um
conceito mais concreto para um mais abstrato. Há uma sobreposição, no
sentido de não saber quando termina um e começa outro.
As metáforas conceptuais são motivadas e baseadas na experiência corporal, como o corpo humano funciona e interage com o mundo físico. O
funcionamento da metáfora encontra-se no enunciado metafórico quando
de sua interpretação depender o processo cognitivo de projeção, isto é, certas propriedades atribuídas a um evento são projetadas em outro evento.
Quanto a isso, é possível considerar o que Zanotto chama de ‘papel heurístico’ da metáfora, por ser esta um processo de mudanças conceptuais.
Como resultado, nos últimos tempos, a metáfora passa a ser interpretada como sistema próprio de pensamento e de categorização e ação
humanas. Contrasta com a ideia de alguns dos termos que outrora eram
utilizados para caracterizá-la, como: comparação, analogia, similaridade,
entre outros. Tais termos são diferentes dos utilizados pelos cognitivistas
que recorrem ao uso de predicadores, tais como: metáfora conceptual, correspondência, interação, mapeamento, paralelismo, representação, reflexo,
referência, projeção(11), inferência, e também conceitos que emergem sig(10) Para Teixeira (2014), os modelos cognitivos idealizados são os conceitos organizados em protótipos.
(11) O termo projeção significa, em latim tardio, ‘pro-jectare, ato ou efeito de lançar’ (Cunha,
1986), transferindo algo para outro lugar. Nas projeções entre domínios, transferem-se informações entre entidades do mesmo ou de outro domínio, expandindo a significação básica de
um item para outro, assumindo novos significados. Assim, quando o pescador fala, por exemplo, em indisposição da maré transfere-se do MCI saúde o conhecimento sobre indisposições
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nificações, tais como: metáforas novas, metáforas velhas, metáfora de
uso, metáfora como processo, metáfora cristalizada, metáfora in praesentia, metáfora in absentia(12), metáfora conceptual. De acordo com Zanotto
(2007), esse comportamento reafirma o redirecionamento para o estudo
acerca da metáfora, preocupando-se em demonstrar a interrelação entre
linguagem, cognição e mundo com base na experiência corpórea. Essa é
a ideia que permite Zanotto realizar, em 2007, uma investigação empírica
com o objetivo de mapear os tipos de indeterminação da metáfora em uso,
descrevendo sua especificidade. Para ela, pode haver metáfora polissêmica,
ou ambígua, ou vaga:
[...] a metáfora não é um tipo a mais de indeterminação ao lado da polissemia,
da vagueza e da ambiguidade, mas apresenta esses tipos assim como a linguagem literal [...] no caso da metáfora, essa indeterminação não se especifica ou
não se resolve no contexto, nem com o conhecimento da intenção do autor [...]
exatamente isso que torna a metáfora algo especial [...] Por isso acredito que
pesquisar empiricamente como leitores reais interpretam a metáfora poderá
contribuir para a elucidação desse fenômeno complexo que é o seu sentido
indeterminado (Zanotto, 2007, p.98; 101).

Essa ‘indeterminação’ representa os múltiplos sentidos, é inerente à
natureza metafórica.
Para entender essa tarefa, Vilela (1996) afirma que os cognitivistas,
através de vários autores e precursores, revalorizaram o papel da metáfora,
quer em si mesma, quer em relação à metonímia e sinédoque, quer como
criações novas, quer como enriquecimento dos processos de configuração
da realidade circundante: a existente e a emergente. De acordo com ele:
[...] a semântica dos ‘frames’, de Fillmore, as noções de ‘script’, de Roger Schank,
de ‘linguistic gestalts’, e ‘experiential gestalts’, de George Lakoff e Mark Johnson,
da ‘ semelhança de famílias’, de Ludwing Wittgenstein, do ‘protótipo’ e ‘estereó– ainda não uma doença, mas um mal estar, aviso de mau funcionamento do corpo, expressão
metafórica das correspondências efetuadas na mente. Com as informações que são transferidas entre os domínios, são construídos novos significados com relações que se processam no
contexto. Faz-se corresponder significados entre itens que têm componentes semelhantes nos
MCIs correlacionados. As correspondências efetuadas podem explicar, por exemplo, processos figurativos como as metáforas. Quando acontecem correspondências com deslocamentos
entre significações de itens que pertencem ao mesmo domínio, aplicam-se às metonímias.
(12) Para Vilela (1996, p.317), “[...] a metáfora in praesentia é aquela em que ‘teor’ e ‘veículo’ estão
ambos presentes no enunciado (em que o ‘teor’ é a metáfora e o ‘veículo’ é o termo comparado). A metáfora in absentia é aquela em que o veículo está presente e o teor está ausente”.
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tipo’ de Eleanor Rosch e Putnam [...] deram à metáfora um papel ainda mais
relevante do que aquele que até então lhe tinha sido dado (Vilela, 1996, p. 325).

A TMC permite entender mais sobre esses elementos conceptuais.
Explica como os conhecimentos que um indivíduo possui estão estruturados na mente e como eles são acionados para resolver problemas. Nesse
prisma, a metáfora deixa de ver uma coisa como parecida com outra coisa
e vê-la transformada na outra, mas sem necessariamente ser a outra coisa.
É que Lakoff e Johnson (2002 [1980]) consideram como relação entre razão
e imaginação. A primeira envolve a categorização(13), a implicação e a inferência. A segunda implica ver um tipo de coisa em termos de outro tipo
de coisa. Daí se pensar a metáfora como racionalidade imaginativa: “[...]
as metáforas como expressões linguísticas são possíveis precisamente por
existirem metáforas no sistema conceptual de cada um de nós [...] metáfora significa conceito metafórico” (Lakoff, Johnson, (2002 [1980]), p.48).
Esses pesquisadores creem na existência de uma preservação da tipologia
cognitiva do domínio-fonte de forma coerente com a estrutura inerente
do domínio-alvo, devido aos mapeamentos metafóricos que colaboram na
sobreposição de imagens mentais do indivíduo decorrente da semelhança
entre as duas entidades. Ao que se segue, a experiência é base formadora do
sistema conceptual humano e a natureza da metáfora é fundamentalmente
conceptual. A estrutura corresponde a mapeamentos entre domínios conceptuais não arbitrários, mas com base no corpo e na experiência e conhecimento cotidianos.

4. Análise dos dados
Devido às diversas ramificações do tema, por questão didática, e respeitando o número de página para publicação do artigo, assim como para
refinar a análise, restringimos a discussão a um dos conceitos de Maré considerado indispensável para tornar as ideias inteligíveis: o conceito meta(13) Conforme Lakoff e Johnson (2002 [1980]), a categorização reflete a cognição humana. As
pessoas não manipulam símbolos formais desprovidos de sentido, mas usam tais símbolos
porque eles foram construídos pela capacidade humana de categorização. E a metáfora é uma
das facetas dessa capacidade humana de produzir sentido através da categorização. Para tais
autores, a categorização é consequência das especificidades corpóreas, sendo que a espécie de
categorização que se realiza resulta das interações e ações que são desempenhadas no mundo.
Categorizar - criar classes- é ter como base as semelhanças e peculiaridades de substâncias
concretas, e atribuir significado àquilo que se considera existente apenas no domínio das
ideias, sem qualquer base material.
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fórico da fronteira entre calão de fora e calão de terra/dentro, cuja metáfora
de estrutura de evento é maré é contentor, a partir da qual se forma a
metáfora profundidade da maré é calão de fora e superficialidade
é calão de terra/dentro. A priori, devemos contextualizar, embora
com brevidade, os possíveis conceitos para Maré. Em seguida, realizar uma
reflexão aprofundada sobre calão de fora e calão de terra/dentro.

A MARÉ
1. Nos Dicionários
O que se entende por Maré? A começar pelos dicionários etimológicos e
gerais, encontra-se uma definição de caráter limitado para Maré. Ora,
alguns lexicógrafos apresentam apenas a entrada para o termo “mar”, em
Corominas (1981) e Machado (1977), por exemplo; ora, a partir de “mar” é
contextualizado o surgimento do termo “Maré”, etimólogos como próprio
Machado, em versão atualizada, e Cunha recorrem a esse critério de classificação; e, ora, aparece apenas o termo “Maré”, nos dicionários gerais de
Ferreira e Houaiss, por exemplo.
Em Corominas (1981), encontra-se o seguinte registro:
MAR, del lat. MARE(...) Desde luego es palavra general en todas las épocas y
común a todos los romances. En latín neutro, en rumano y en francês feminino, en italiano y sardo masculino, y en los demás romances coexisten o han
coexistido los dos géneros, aunque en portugués há acabado por generalizarse
el masculino y en lengua de Oc el feminino (Corominas, 1981, p.837).

Em Machado (1977), apresentam-se duas entradas para o termo “mar”:
Mar1. Do lat. mare, o mar, água do mar; água salgada;; recipiente vasto[...] o
voc. latino era neutro e tornou-se normalmente masculino em Port.; passou,
porém, a feminino em Francês, Catalão e Romeno; essa mudança de género
atribui-se à influência de Terra; há, no entanto, vestígios em Port. deste género
em preamar e baixa-mar. Mar2 Prelado entre os cristãos maronitas. Do siríaco
mär, adoptado em árabe-persa e em malaiala (Machado, 1977, p.58).

Já na versão atualizada da obra desse etimólogo, registra-se apenas o termo
Maré : “No Minho interior, o m.q. brisa” ( Machado, 1986, p.302).
No dicionário de Cunha ( 1999), a entrada para Maré ocorre através do
termo “mar”. Assim é que o etimólogo apresenta a definição para mar, e o
étimo de Maré :
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Porção relativamente extensa de um oceano, grande massa de água situada no
interior de um continente [...] Do lat. măre –is // Maré / mareeXIV/ Do fr.
Marée, deriv.antigo de mer (CUNHA, 1999, p.499, grifo de Cunha).

Quanto aos dicionários gerais, em Ferreira (1986), Maré já aparece
como entrada:“ [Do fr. Marée] S.f. [...] Movimento periódico das águas do
mar, pelo qual elas se elevam ou se abaixam em relação a uma referência
fixa no solo” (Ferreira, 1986, p. 1091), entre outras acepções. O lexicógrafo
também apresenta o étimo de Maré como proveniente do francês, tal qual
registra Cunha, e na categoria de feminino.
Em Houaiss (2004), também aparece a entrada para Maré como feminino “s.f. [...] fenómeno cíclico de elevação (preia-mar) e abaixamento
(baixa-mar) das águas do mar, com a respetiva corrente, por atração do Sol
e da Lua nas suas posições relativas” (Houaiss, 2004, p.1527), entre outras
definições.
De modo geral, Maré é conceituada nos dicionários como ‘águas do
mar’. Considerando tais registros, Maré provém do francês, e é identificada
como feminino. Em português, Maré é feminino. Em espanhol, masculino
(língua comum) ou feminino (com valor literário).
No livro de Terminologia Naval (TermNav), Maré tem seu étimo definido como “s.f. do fr. ant. Marée” (Pico, 1964, p.655). Assume-se, nos termos da navegação marinha, a definição para Maré como fenômeno da
alteração da altura dos mares e oceanos, causado pela interferência da lua e
do sol sobre o campo gravítico da terra.
2. Deﬁnição cientíﬁca da maré(14)
Como se sabe, um dos mais clássicos estudos acerca do significado é apresentado por Ogden e Richards (1972) que, ao abordarem “O significado de significado”, recorrem à seguinte analogia para explicar os fenômenos da Maré:
[...] antes do tempo de Newton os cientistas alimentavam grandes dúvidas
quanto ao ‘significado’ dos fenômenos das Marés e peculiares relações de ‘simpatia’ e ‘afinidade’ costumavam ser postuladas a fim de relacioná-los com as
fases da Lua, ‘a senhora das águas’ [...] um conhecimento mais exato das leis
psicológicas habitar-nos-á a tratar também relações como ‘significado’, ‘cognição’, ‘ser o objeto de’, ‘compreensão’, como [...] sendo o lugar destes ocupado
pelas correlações observáveis (Ogden; Richards, 1972, p. 207).
(14) Em caráter sucinto.
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Estes autores sustentam que todo o pensamento, toda a referência é
uma adaptação devido aos encadeamentos psicológicos que interligam os
elementos em contextos externos, e seja o que for que constitua o significado, a psicologia só se interessa por ele à medida que pode ser representado em termos de imagens associadas ao contexto, pois, do ponto de vista
psicológico, o significado é contextualizado, as imagens associadas como
que formam um contexto que dá coesão ao todo e lhe conferem um significado definido ( Ogden; Richards, 1972, p.182-183; 207).
Em Lakoff e Johnson (2002 [1980]; 2008), assim como em outros autores cognitivistas preocupados em analisar o significado, esse contexto e
as imagens a ele associadas são como reflexos de metáforas conceptuais,
a ponto de o significado ser interpretado como cognição incorporada,
embodied,sócio-culturalmente determinado e, como conceito metafórico,
comprova que a experiência representa um papel(15) essencial no processo
de formação e significação da cognição humana. De fato que, para estes
autores, as metáforas conceptuais não residem nas palavras, mas nas imagens mentais estabelecendo projeções de um domínio-fonte em um domínio-alvo. Imagens estas que permitem a construção e o reconhecimento das
expressões explícitas linguisticamente.
Essa definição científica da maré se comparada com as propostas da
análise serve para o pesquisador compreender o motivo pelo qual o homem
da pesca, ao expor, por exemplo, a ideia de que o pescador, a pesca e a Maré
estão interrelacionados enquanto fronteira entre calão de fora e calão de
terra/dentro, toma como referência a sua própria experiência individual,
aliada ao sistema cognitivo e à cultura, para explicar a integração de fatores
conceptuais e sociais. Ou, então, quando o pescador diz “Pescadô é lê o má,
é um misteru”(J. S. O. 86 anos), quer dizer, ele faz uso da metáfora MAR
É UM LIVRO MISTERIOSO(16).Como salienta Pereira (2013), existe uma
série de significados do senso comum sobre a Maré e sobre a pesca que se
encontram estruturados em uma rede complexa de metáforas e metonímias. É a partir da compreensão dessas experiências (espacial, social, cultural, física, emocional) que os conceitos são formados, inclusive os conceitos
calão de fora e calão de dentro/terra para demarcar a fronteira da maré.
(15) Sobre a função da metáfora, verifica-se que ela desempenha um papel fundamental ao mapear
experiências físicas e corpóreas, a fim de auxiliar e estruturar a compreensão de ideias abstratas que constituem a base do pensamento humano (Corrêa, 2007).
(16) Conforme Dias Neto (2012, p.291) “O pescador lê e interage com o mundo, de acordo com
seus conhecimentos sobre ele. Para os pescadores, o peixe também “lê” o mundo e interage
com os outros elementos da comunidade de vida”.
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3. Espaço vivencial da comunidade de Baiacu
Maré, naturalmente, se inscreve no limite da comunidade de Baiacu. É a
partir dela que se dá a identificação dos habitantes locais como integrantes
de uma comunidade. A Maré vale tanto pelo partilhamento do território
continental, quanto pelo das práticas culturais. É um espaço simbólico.
A jornada de trabalho dos pescadores e das marisqueiras depende das
Marés e do tipo de pescaria. Se a Maré é cedera, a atividade de exploração dos recursos marinhos começa às 4 ou 5 horas da manhã. Aqueles que
atuam na pesca do camarão preferem sair na boca da noite, retornando no
início da madrugada. É no espaço da Maré que ocorre todo tipo de relação
psicossocial entre os pescadores daquela comunidade. Através dela, há trocas linguísticas, experienciais ou sociais, em que o sujeito/falante expressa
sua relação com a língua. É na Maré que toda a dinâmica da pescaria ocorre,
desde a compra, a venda, os laços de amizade ou desafetos, as alegrias, as
frustrações, até os símbolos principais da pesca, assim como os biológicos.
3.1. Conceito de Maré em Baiacu
Para os pescadores da comunidade de Baiacu, Maré é concebida como correspondência direta à situação contextual do sujeito em relação tanto ao
meio marítimo como a todo o meio em que vive. De sorte que, a Maré é o
Umwelt para o pescador, serve como container/contentor, como metáfora
e metonímia, que transporta toda a significação da pesca. Para a realidade
experiencialista dos pescadores, não se está apenas na Maré, devém-se com
ela, de tal sorte que o devir marítimo da terra se confunde com o do mar. É
assim que, para os pescadores, é possível fazer referência ao conceito Maré,
como domínio genérico que engloba toda a zona da pesca:

Esquema 1. Conceito de Maré 1
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Na Maré 1 é apresentado o conceito global de Maré, a totalidade do
fenômeno, por exemplo:
– mar →maré pode ser também ‘altura e movimento das águas’;
– pesca
– ambiente
O esquema 1 trata-se do domínio genérico que abrange toda a zona da
pesca. Os itens que encobrem o conceito de Mare 1são passíveis de explicações não somente teóricas, mas, sobretudo, de exemplos do corpus que
a autora reivindica(17). Pode-se falar de um primeiro conceito de Maré em
termos deste esquema. Maré como conceito enciclopédico, físico e científico. Então, na experiência do homem do mar, primeiro existe uma metonímia onde o domínio-fonte (Pesca), por exemplo, é um subdomínio do
domínio-alvo (Maré). Em seguida, “Pesca” passa a servir de domínio para
as subcategorias “Pescador”, “Redes”, “Embarcação”, entre outras, e estas,
por sua vez, passam a serem domínios dos elementos prototípicos a eles
relacionados, e assim sucessivamente. Há uma relação/interrelação e correlação entre o domínio e as subcategorias. A estrutura genérica (Maré) é
derivada para o alvo e fonte, de modo que a metonímia torna-se relevante
para compreender a correspondência em que operam as subcategorias. É
possível correlacionar domínio e subcategorias, com funções específicas.
Ainda que a equivalência de base com a Pesca seja Maré, era de se esperar que aparecesse Maré com maior frequência, mas o seu lugar é ocupado
pelos elementos das subcategorias e por aqueles dos individualizados que
a constituem. E cada um interage dentro da estrutura, tornando-se fonte
para a construção de novas metaforizações. Pois, como salienta Teixeira
(2013, p. 408) “[...] Há a acrescentar, a esta dinâmica globalizante do processo metafórico, a constatação das relações que o ligam com as vivências
metonímicas”. Quer dizer, uma metáfora culturalmente reconhecida não
implica uniformidade de interpretação: “A mesma metáfora base permite,
portanto, filtrar elementos díspares que possibilitarão suportar visões não
coincidentes sobre a mesma realidade metaforizada” (Teixeira, 2013, p. 17).
Mas, isto é nas metáforas criativas e originais e não nas já solidificadas,
(17) Todos os itens do domínio genérico estão pormenorizados na Tese. Em respeito ao número
de páginas para a produção deste artigo, não é permitido explicar todos os itens. Ademais,
alguns dos itens não são expressões metafóricas nem metonímicas, objeto de estudo da
autora, mas, apenas termos. A autora sugere leitura completa da Tese, para os interessados no
assunto.
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de certa maneira, é possível apresentar ainda mais aspectos sobre o que se
entende por Maré, considerando os Modelos Cognitivos Idealizados (MCI)
que as encobrem.
Os conceitos atribuídos à Maré não são apenas científicos e físicos, mas
também linguísticos. Há de se notar que o que os pescadores entendem
por Maré pode ser experienciado por grupos de conceitos interligados,
metafóricos e também metonímicos. A Maré é o domínio(18) mais genérico
que encobre vários elementos. Assim, o domínio de conhecimento Maré, e
uma possível explicação para os seus conceitos, ocorre através dos esquemas de imagem, a exemplo do esquema de imagem pesca, pescador,rede,
entre outros.Todos estes esquemas, por servirem como estrutura ou imagens esquemáticas sobre vivências compartilhadas, e por serem passíveis
de compreensão por todos da pesca, carregam informações mais ou menos
gerais de aplicação na construção e interpretação dos enunciados metafóricos e metonímicos. Quando o pescador diz, por exemplo, braço de mar
encontram-se aqui conhecimentos baseados no esquema corporal dos
humanos. O esquema de imagem refere-se aos conhecimentos mais básicos da experiência disponíveis para serem aplicados a diferentes domínios.
Conforme o que descreve Damásio (2003) sobre a esfera dos estudos da
cognição, corpo, mente, emoção, razão e cérebro humano, existem muitas partes que formam a Maré, existe também especialização em termos
das funções desempenhadas por essas partes. No entanto, percebemos que
a função de cada uma dessas partes não é independente, mas cada uma
contribui para o seu funcionamento e para o de sistemas mais vastos, compostos por essas partes individuais. Assim, não existem centros individuais
para a Maré. O que há, na realidade, são sistemas formados por várias unidades interligadas a partir de esquemas para o cenário da Maré. Estes são
centros que constituem a base dos diferentes elementos/subcategorias que
os compõem. Cada elemento comunica com outro dentro do conceito de
Maré, tendo a Pesca como, também, um cenário importante, outros estabelecem apenas um contato mais periférico, mas todos dependem do funcionamento do conjunto, de sua influência, por estarem interligados. Em
suma, é generalização e especialização de uma rede complexa e interligada
que se encontra na representação de Maré.

(18) Para Langacker (1987), domínio diz respeito ao contexto para a caracterização da unidade
semântica. Quer dizer, são entidades cognitivas, e um conceito é definido em termos dos contextos ou domínios necessários para caracterizar o conceito. Os domínios são eles mesmos
conceitos.
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Uma vez que Lakoff admite a terminologia dos Modelos Cognitivos
Idealizados (MCI), cremos que eles se adaptam ao conceito de Maré. O
esquema de tal conceito é estruturado por SOURCE-PATH-GOAL, origem-percurso-meta, onde, metaforicamente: – o estado inicial = a origem,
é a Maré (um cenário); – o estado final = o destino, é a Pesca (outro cenário); – os eventos = todos os demais elementos que se encontram no local
para a realização do destino/objetivo final. Quer dizer, a ontologia do cenário é constituída de pessoas, coisas, propriedades, relações e proposições,
com relações causais, relações de identidade etc. A Maré tem essas características. A Maré é um TODO (Whole), e cada um desses elementos é uma
PARTE. Os pescadores atuam na Maré. Os peixes são os objetos que devem
ser capturados pelos pescadores. Na Maré, onde existem peixes, mariscos,
moluscos, plantas marinhas etc., os pescadores vão à busca do seu sustento.
Vejamos um dos meios de análise desse grande “todo”: Maré, a partir da
explicação acerca da “fronteira entre calão de fora e calão de dentro/terra”.
FRONTEIRA ENTRE CALÃO DE FORA E CALÃO DE DENTRO/TERRA

Termos: Calão,Calão de dentro/terra; Calão de fora
Não foram encontrados registros nos dicionários para “Calão de dentro/terra e calão de fora”, porque tais expressões são de significado metonímico e metafórico, não fazem parte dos verbetes dos dicionários. Elas
são contextuais e não devem constar dos dicionários. Nestes, encontram-se
registros apenas para o termo calão.
Significado básico: Calão: ‘[...] Um barco de pescar de várias sortes
usados no Tejo’ (Moraes Silva, 1813).
Significado no contexto: metonímico-metafórico:
Calão, ‘um pau ou corda como parte de um tipo de rede, a rede de
camarão, também chamada de camaroeiro’’.
Calão de fora ‘Pescador que tem o nível da água do mar no peito, revelando a profundidade do mar’.
Calão de dentro/terra ‘Pescador que, na pescaria, encontra-se muito
próximo à superfície da maré’.
Os conceitos calão de fora e calão de dentro/terra, possíveis fronteiras para
o todo Maré, apresentam a metáfora mais genérica PROFUNDIDADE DA
MARÉ É CALÃO DE FORA e SUPERFICIALIDADE É CALÃO DE TERRA/
DENTRO.Vamos à análise:
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PROFUNDIDADE DA MARÉ É CALÃO DE FORA e SUPERFICIALIDADE
É CALÃO DE TERRA/DENTRO
EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS

1. [...] e aprendemu que calãw di fora é os mosu que fica co’ a água nos peitu. É
dois, um na frente, puxa; otro, segura o calãw. Calãw di terra, o mosu que a
água fica no jueλu ou abaxo do jueλu(INF. 02, C.P.N., 66 anos).
2. Os que vão por terra é calãw di terra, é redi di camarãw; os que vão por lá, vão
mais pelo fundo, chama calãw di fora porque tá lá na parte de fora, e o que tá
mais cá em terra é calãw di terra. Os de lá vai, vai com água na cintura, nas
caxa dos peitus, e os daqui vai pelo razo, é calãw di terra. O calãw di terra não
se moλa (INF. 04, O.C., 72 anos).
3. O calãw di fora e calãw di dentu é mosu, [...] mas o calãw di fora todos dois tem
que ir pescá fora, dois puxa fora e um em terra. Eles são mosu, todos dois. [...]
dois mosu arrastano fora e um in terra, qué dizé, quando se fala fora é a pessoa
co’ a àgua aqui ((mostra parte do corpo abaixo da cintura)), co’ a àgua aqui assim.
E um em terra, em terra, qué dizé, que a àgua tá por aqui, mais ou menu no
jueλu pra arrastá a redi, é o que ahenti chama de calãw di fora e calãw di terra
(INF. 05, J.A., 49 anos).
4. [...]O calãw di fora tem de sé duas pessoa, e o di terra, uma. Intão, uma fica numa
corda, na frente puxano, e, e o otro vai sigurano no pau de calãw. [...] O calãw di
terra vai co’ a água aqui ((aponta para o joelho)). Ele vai co’ a água nu, no jueλu
ou pra baxu do jueλu, o calãw di terra. E o di fora vai com a água nos peitu,
da caxa dos peitu pru umbigu a água. [...]. Um discansa uns aos otro, [...] Todos
dois é ali, até cabá a pescaria porque é dois [...]. Essa pescaria é camaroeru(INF.08,
A.G.N., 25 anos).
5. Na pescaria, eu sou chamado de calãw di fora, e calãw di fora faz saí com a redi
pro fundo [...]. O calãw di terra, a água é aqui, na canela.Um só di terra , o
que vão por terra, na berada da maré.É calãw de terra porque, porque é redi di
camarão, os que vão mais por lá(INF. 09, A.F.P.C. , 41 anos).

Quadro 1. PROFUNDIDADE DA MARÉ É CALÃO DE FORA e SUPERFICIALIDADE É CALÃO DE
TERRA/DENTRO

Estas metáforas fazem parte de metáforas provenientes da espacialidade da Maré. Na linguagem de especialidade da pesca em Baiacu, esse
tipo de metáfora orientacional serve, por exemplo, para nomear os “moços”
da pesca mediante a sua posição e medida do nível da água do mar. Daí
também poder ser representado pela metáfora mais genérica MARÉ É
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CONTENTOR. O pescador atribui a essa metáfora outro sentido que só é
percebido quando emerge da experiência espacial do individuo, resultante
de sua interação com o ambiente físico. É um movimento de afastamento e
proximidade(19), a depender da predominância de aspectos cognitivos subjacentes à realidade daquele grupo e que se pode observar na linguagem em
uso, de modo que existe uma correspondência entre o domínio conceptual
de quantidade e o domínio conceptual de verticalidade. Por exemplo, calão
de fora é “para cima”, a parte mais profunda do mar que toma todo o seu
nível a partir da demarcação peitoral do pescador, mar; e calão de dentro
ou calão de terra é “para baixo”, menos profundidade de mar que toma a
parte do corpo até o joelho do pescador. Percebemos que a metáfora orientacional envolve uma direção vetorial (oposição), nas seguintes direções:
dentro, fora, cima, baixo, entre outras. Permite compreender que o nível do
mar se refere à demarcação da função do pescador, se ele desempenha as
atividades mais próximas às profundezas do mar, ou não.
Em calão de dentro /terra ; calão de fora(20), os termos dentro /terra, fora
correspondem ao mar, respectivamente. Calão de dentro / calão de terra
referem-se ao pescador que ainda está no mar, apenas a água não cobre
grande parte do seu corpo, e calão de fora se refere ao pescador que está
no fundo do mar, esclarecendo que essas expressões têm também a marca
metonímica, pois nelas o pescador está pelo objeto (“calão”), quando há
metáfora e metonímia ao mesmo tempo. “Dentro/terra” e “fora” são usados como MCI - pois não correspondem ao seu sentido prototípico, mas se
referem à superficialidade e profundidade do mar em relação ao corpo do
pescador mais ou menos encoberto pela água, mas ambos se referem aos
pescadores que estão dentro do mar. Podem ser relativos ao olhar ou visão
do grupo de pesca com rede realizada “mar a dentro” - daí, o que está próximo ao grupo é calão de fora, o que se afasta mais é denominado calão de
dentro/terra. A localização espacial é idealizada em função da perspectiva
dos participantes do evento (“cenário”) da pesca. Veja-se o contraste, pois
quando alguém se refere ao fundo do mar, diz “mar a dentro”! Calão de dentro/terra corresponde ao pescador que está mais próximo da terra, embora
ainda no mar.
Calão é representado entre os pescadores da comunidade de Baiacu por
alguns conceitos. Pode ser uma rede ou uma arte de pesca de arrasto; um
(19) Para Batoréo (1998), afastamento refere-se a marcas limítrofes, e proximidade pode dar lugar
a localizações específicas, tais como companhia, posição intermediária ou substituição (Batoréo, 1998).
(20) São também hipônimos de MOÇO.
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tipo de vara utilizada pelos pescadores para fincar a rede no mar e para ser
por eles transportada durante a pesca de arrasto; e, por fim, o conceito utilizado para corresponder às expressões Calão de dentro/terra e Calão de fora,
cujo sentido equivale à função e posição dos moços pescadores mediante a
altura ou superficialidade do mar, revelando a profundeza do mar, se Calão
de fora; ou a superfície do mar, se Calão de dentro/terra. Aqui se encontra mas metonímias PESSOA PELO INSTRUMENTO; USUÁRIO PELO
OBJETO; PESSOA POR SUA REPRESENTAÇÃO ESPACIAL. Cabe-nos citar
Kövecses (2002, p. 148), para quem “a função principal da metonímia é
prover acesso mental, cognitivo a entidade alvo que não está facilmente
acessível”.
Do ponto de vista de Soares da Silva (2014(21)), em calão de fora calão
de dentro/terra há presença, principalmente, de metonímias, além de existência de duas categorias, e de containers. Na perspectiva deste autor, calão
de fora está já fora do container principal, que é terra. O ponto de referência
é dêitico, em que cá e lá (v. exemplo 2), respectivamente, longe, fora para lá,
e perto, dentro para cá formam estes dêiticos. Assim, o ponto de referência
seria terra, o dêitico principal. Para este pesquisador, há, aqui, uma provável
metáfora cultural, qual seja LONGE É FORA (fora do espaço dêitico).
Por sugestão deste autor, examinou-se, brevemente(22), o que calão significou no passado. Em dicionários, versões online, de Bluteau (1728) e
Moraes Silva (1813), há o registro desse termo como sendo um tipo de ‘vaso
de barro da Índia’ ( em Bluteau), e ‘barco de pescar usado no Tejo’ (Moraes
Silva). Não se tem certeza sobre a questão elaborada por Silva, a de querer
descobrir se o desenvolvimento semântico de calão ocorreu em Portugal
ou no Brasil, e se os diferentes sentidos atribuídos à calão são provenientes de algo físico ou de metáforas de movimento e que estas tenham sido
resultantes da metonímia presente em calão de fora e calão de dentro, i.e.,
como entidade de instrumento para referência dêitica, motivada pela propriedade espacial e percepção sensorial.
Ainda de acordo com este autor, o que é mais típico aqui é a metonímia. Os elementos de espaço fora e dentro não são apenas metáforas mais
dêiticas, pode ser que venham a desenvolver a metonímia INSTRUMENTO
POR FUNÇÃO, e depois se abrem para as metáforas, a exemplo da metáfora
INSTRUMENTO POR PESSOA.
(21) Durante encontros presenciais na Universidade Católica de Filosofia de Braga, Portugal, com o
Prof. Dr. Augusto Soares da Silva, nos meses de março, abril e maio de 2014, respectivamente
dias 08 de março; 29 de abril e 06 de maio.
(22) Porque daria uma nova pesquisa extensa sobre a diacronia de “calão”.
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Ao procurar mais explicações em algumas teses e demais outros dicionários acerca de Calão, encontra-se o seguinte: “[...] 3 Rede de pescar, de
malha larga. 4 Rede de pescar que tem três lados retos e um lado curvo e
munido de pesos. 5 Cada um dos dois paus que se prendem na extremidade
das mangas das redes de arrasto.” (Pietzschke; Wimmer, 1958, p. 885).
No dicionário de Michaelis (1958), entre outras classificações, há a
informação de que Calão se trata de brasileirismo.
Encontram-se, na quinta edição do Dicionário de Aulete : “[...] Calão 6
s.m. (Bras.) [...] Rede de pesca, de malha larga. / / Cabo de extremidade da
rede de arrastar. / / (Aulete, 1987, p. 307).
Na versão on-line desse Dicionário (2013), há, entre outras, a seguinte
acepção: “[...] Calão2(ca.lão) [...] 4.Bras.Cabo na extremidade de rede de
arrastar [F.: cala4 + -ão3]”.Tanto na quinta edição, como na versão on-line,
há várias entradas, com destaque especial para aquelas que mais se aproximam da realidade brasileira.
Como é possível verificar, nos dicionários citados, Calão encontra-se
registrado como ‘rede de pescar’ ou ‘tipo de instrumento de madeira que
serve para prender a rede de arrasto’.
Em uma pesquisa reservada à etnografia de dois povoados pesqueiros
no Brasil e em Portugal, o pesquisador Dias Neto apresenta Calão como um
dos componentes indispensáveis à realização da pesca com rede:
O calão [...] é uma vara de bambu grosso que serve para limitar o final das
peças de rede [...] o calão funciona como uma estaca, fixando-a verticalmente
no fundo. Se, no entanto, a opção for uma técnica onde a rede tenha de ser
manejada de dentro d’água, é a partir do calão que o pescador executa os seus
movimentos (Dias Neto, 2012, p. 42).

O sentido atribuído a Calão fica restrito ao sistema de pesca a ser utilizado, mas, somente se este sistema exigir que a rede permaneça parada,
“rede-de-espera”. Calão é, portanto, apenas um tipo de vara, estaca que
auxilia o pescador nos movimentos a serem executados no momento da
pesca. É interessante esta descrição para Calão porque se aproxima daquilo
que os pescadores de Baiacu fazem com a vara de calão, quer dizer, ela é
fixada nas profundezas da maré para que sirva de sustentação à rede.
Na perspectiva de Walter, Calão é parte de um dos apetrechos da pesca:
[...] calão consiste no uso de uma rede de malha pequena, manejada por um
conjunto de pessoas, operada a partir da praia, onde uma de suas extremida-
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des fica presa, enquanto a outra está ligada à canoa, até que seja feito o cerco e
posterior arrasto manual até a costa (Walter, 2010, p.181).

Em um artigo dedicado à temática da pesca e uso comunitário do
espaço costeiro na Ilha do Cardoso, litoral sul de São Paulo, Silva Ferreira
(1999) define Calão como “[...] vara curta amarrada nas extremidades da
rede de pesca e usadas para movimentá-la” (Silva Ferreira, 1999 p. 3). Ao
que parece, para a autora, este tipo de vara serve para a pesca da tainha
(Mugilidae).Mais adiante, para explicar a organização da pesca naquele
litoral, através de trechos da fala de um dos pescadores, cita as expressões
Calão de fora e Calão de terra, que exprimem “Um pescador vai por fora,
é o ‘calão de fora’, o outro vai por terra, é o ‘calão de terra’” (Silva Ferreira,
1999, p. 5). Essas expressões são empregadas como organização da pesca,
quer dizer, cada pescador dentro da equipe de pesca possui uma função.
Outro registro sobre Calão é apresentado por Corrêa (2000, p. 118119): “O cabo utilizado para a colocação da âncora e da bandeira é denominado calão. Uma rede necessita de dois calões, respectivamente, colocados
em cada uma das extremidades da rede”.
Em Calão de fora e Calão de dentro/terra, da altura da água até a superficialidade, que é o valor contextual desse exemplo na pesca artesanal da
comunidade de Baiacu, demonstra-se a demarcação da Maré. Trata-se da
metáfora conceptual MARÉ É CONTENTOR, mediante a ideia de longe
(realidade aquática), por meio das expressões “água no peito”, “lá”, “fundo”,
“água na cintura”, “água nas caixas dos peitos para o umbigo”, a partir de
calão de fora;e a ideia para perto (realidade terrena), estruturada a partir de
calão de dentro/terra, “moço que a água fica no joelho ou abaixo do joelho”,
“raso”, “aqui”, “não se molha”, “água na canela”, “na beirada da Maré”. Calão
de dentro e Calão de fora, do mesmo modo, são exemplos de metonímia:
são os moços (pescadores) pelos objetos (os paus que em um tipo de pesca
ficam um perto da costa, às vezes, na própria canoa que vem para a terra, e
o outro pau que é fincado em alto mar). Trata-se, também de uma metáfora,
por isso é que se torna difícil de identificar de imediato, pois, Calão de dentro e Calão de fora apresentam a intersecção dos dois conceitos “homem
pescador” e “o pau ou corda para indicar a rede do fundo e a outra parte
da rede da costa”. Seja para servir de funções atribuídas àqueles pescadores
que desempenham atividade da pesca, ligação que se explica em termos
de metáfora; seja para significar um processo metonímico em que o objeto
(tipo de pau), calão é representado por uma pessoa, usa-se de uma entidade para representar, referir-se a outra com a qual se encontra relacionada.
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Focaliza certos aspectos da entidade a que se refere, o usuário pelo objeto; o
usuário pelo lugar(23), o usuário pela profissão. Quer dizer, procura-se relacionar o instrumento de madeira, o objeto, utilizado pelos pescadores em
um tipo de pesca, mediante a função que o homem do mar desempenha
naquela atividade.
Calão de fora, calão de dentro/terra conferem uma realidade humana
e uma de objeto físico. Essa relação é organizada pelos pescadores em três
aspectos: relações espaciais no objeto; relações espaciais entre os objetos; relações espaciais nos deslocamentos. Tais relações dizem respeito à
representação e à percepção. Esta, por se definir como o conhecimento dos
objetos a partir do contato direto com eles; aquela implica a evocação dos
objetos em sua ausência e cuja construção é progressiva e não se alcançaria
precocemente. São relações projetivas, no sentido da construção do espaço
na geometria matemática, isto é, o pescador ocupa-se das propriedades
espaciais que se conservam ao projetar um objeto, ou ao observá-lo desde
diferentes posições.
Para Teixeira(24) (2013/2014), neste caso, o esquema imagético é o de
metáfora do contentor entre MAR e TERRA. MAR é mais genérico, suporta
outras relações. Entretanto, ainda de acordo com este pesquisador, as metáforas calão de dentro/terra e calão de fora são, aparentemente, contraditórias, decorrem da primeira oposição TERRA e MAR, mas também têm a
ver com a relação entre terra/mar. Quer dizer, dentro/ fora há de se referir
como uma estrutura de evento, onde há várias metáforas. A base da compreensão da Maré em termos de realidade aquática e terrena gera, possivelmente, metáforas relacionadas à metáfora MARÉ É LOCALIZAÇÃO,
representada por orientações a exemplo de AQUI e LÁ (v. exemplos 3 e 5).
Seus domínios-fonte são ENTIDADE, INTENSIDADE, LIMITE, FORÇA,
e todos podem superordenar conceitos abstratos. As expressões calão de
dentro/terra e calão de fora procuram relacionar Maré às ideias de demarcação dessa entidade, enquanto fronteira (o próprio mar como espaço DEN(23) Estudos nas áreas de ciências exatas, matemática, especificamente, e de ciências cognitivas
afirmam que para determinar a situação e a posição de um sujeito/objeto no espaço é necessário definir o que se entende por lugar. Uma das possíveis definições equivale às relações de
um objeto – tomado como sistema de referência – a respeito de outros objetos serve de base
para chegar ao conceito de lugar. Desse modo, a construção dos conceitos que organizam a
orientação no espaço implica o estudo das posições relativas de um sujeito observador, ou um
objeto (centros de sistemas de referência), em relação consigo mesmo ou com outros objetos
em repouso ou em movimento.
(24) Durante encontros de orientação e aulas no período do Programa Doutoramento Sandwich
no Exterior, bolsa concedida pela CAPES, Processo nº 12491128, na Universidade do Minho-Braga-Portugal, 2013 (setembro) e 2014.
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TRO-FORA); identificação do ser/pescador (moço calão de dentro/ e moço
calão de fora); indicar o tipo de objeto, calão, utilizado pelos pescadores.
Essa representação que demarca a quantidade e elevação do mar, por via de
tais expressões, tem como base a dimensão vetorial (para cima, para baixo),
revelando o profundo da Maré, se calão de fora; ou sua superfície, se calão
de dentro/terra.
É possível, ainda, a partir de estudos como o de Kövecses (2010), traduzir os conceitos calão de dentro/terra e calão de fora como uma orientação espacial de objetos relativos ao próprio corpo, em que o significado
opera também com orientações tais como ‘direito’, ‘esquerdo’, ‘em frente de’,
‘atrás de’. São conceitos significando o uso do corpo humano em ordem,
para localizar objetos/coisas no espaço. É o “ego-centered”, ou relativista,
sistema de orientação espacial (Kövecses, 2010, p. 742). Esses conceitos
são adotados a fim de ajudar o pescador a construir a orientação, o que é
normalmente feito a partir de seu próprio corpo. Isso significa ter como
base o reconhecimento do esquema corporal, para determinar, posteriormente, a localização dos objetos no espaço a respeito de si mesmo.
O esquema corporal se organiza a partir de dois eixos que atuam como
centro de um sistema de coordenadas: acima-abaixo, adiante-atrás. Por
outro lado, o dito esquema constitui a primeira aproximação ao espaço
das dimensões dentro-fora. Os eixos vertical – acima/abaixo – e o horizontal, o ântero-posterior – adiante/atrás são caracterizados pelas expressões calão de dentro/terra; calão de fora, e requerem a compreensão de
um plano de simetria no próprio corpo do pescador e se apresentam em
um mesmo campo visual. Observamos que ao adquirir a orientação do
próprio corpo aparece entre os pescadores e os objetos, a relação consigo
mesmo para denominar as localizações estabelecidas no labor da pesca. O
mapeamento se faz com verticalidade: calão de fora é cima, profundidade,
mar; calão de terra/dentro é baixo, superficialidade. É possível representar
o seguinte esquema:
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Esquema 2. Calão de fora; Calão de dentro/terra

O espaço DENTRO-FORA é personalizado e passa a ser usado como
objeto da ação. Essa categoria de ação e estado(25) se presta tanto a ordenar,
como a indicar as experiências. Por um lado, podemos considerar que o uso
de dentro e fora, no contexto da linguagem de especialidade da pesca, na
comunidade de Baiacu, é claramente literal. Nesse caso, o modelo cognitivo
que define dentro e fora é o esquema do recipiente (ou container). Por outro
lado, o exemplo de dentro e fora também é considerado metafórico, pois,
para ilustrar o esquema imagético RECIPIENTE, o pescador recorre às corriqueiras expressões “calão de fora; calão de dentro/terra”. Nesse sentido, é
válido registrar o que coloca em nota Barcelona (2009, p. 13) “[...] A noção
de recipiente impõe alguns limites precisos a essa co-ativação mental em
que consiste uma categoria”. Dessa forma, domínio como o de recipiente
implica o subdomínio de acessibilidade mental. Trata-se do domínio-fonte
ideal para a conceptualização (metafórica) do domínio-alvo das categorias.
Nesse caso, é possível compreender dentro e fora como um limite espacial com semelhantes correlações estruturais entre os diferentes domínios
que mapeiam essas variações de sentido e estruturam conceitos mais com(25) Sobre o estado é válida a interpretação de Pinker, para quem o estado é concebido como
uma localização em um espaço de estados possíveis, equivale às construções locativas. Pinker
salienta o estudo de Ray Jackendoff que explorou a maneira como muitas das palavras e construções usadas para movimento, localização ou obstrução do movimento no espaço físico
também são usadas para um tipo metafórico de movimento, localização ou obstrução do
movimento no espaço-estado, cf. Pinker, 2008.
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plexos. O domínio abstrato de calão costuma ser entendido através do
domínio concreto de espaço, circunstanciado pela Maré. A medição de um
espaço físico pode ser diretamente experimentada, enquanto que medir
calão é algo mais difícil de ser acessível aos sentidos. O DF de ESPAÇO é
altamente produtivo para expressar o DA de CALÃO.
Em PROFUNDIDADE DA MARÉ É CALÃO DE FORA e SUPERFICIALIDADE É CALÃO DE TERRA/DENTRO existe uma estrutura radial de
sentidos que se sobrepõe e implica corporeidade do pescador, por meio de
um conjunto de medidas que demarca MAR. Conforme Gibbs (2006), o
corpo humano permeia o modelo mais significativo para falar de orientação espacial. É possível assinalar também que a metáfora conceptual PROFUNDIDADE DA MARÉ É... configura-se nos graus de proximidade e de
distanciamento, que se relaciona aos conceitos de orientações espaciais, tais
como: fora, fundo, dentro, frente, atrás, raso, central, profundo, superficial,
de modo que existe uma correspondência entre o domínio conceptual de
quantidade e o domínio conceptual de verticalidade. Como assinala Teixeira (2013), depende do ponto de vista: para baixo, a água no corpo; para
cima, relativamente à linha do mar. O frente funciona não como um dêitico
temporal, mas sim como um dêitico espacial (v. exemplo 1).
Na mesma linha com Teixeira, Soares da Silva (2014) também salienta
que o frente pode ser igual à metáfora MAIS É PARA CIMA, e não apenas
metáforas mais dêiticas. Essa metáfora orientacional envolve uma direção
vetorial (oposição), nas seguintes direções: dentro, fora, acima, abaixo, raso,
profundo, entre outras. Perceber que o nível do mar não propriamente sobe
ou desce, é a demarcação do pescador equivale à quantidade de substância do nível da Maré que sobe e implica MAIS É PARA CIMA, enquanto
MENOS É PARA BAIXO implica menos profundidade. A experiência corpórea se expressa em ideia de movimento, ao longo de um caminho, como
se existisse uma ligação clara entre CALÃO DE FORA; CALÃO DE DENTRO/TERRA.
Retomando aos estudos de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), é possível
perceber que essas metáforas estruturam conceitos linearmente, orientando
por referência os entendimentos culturais que passam a ser metafóricos, o
que é muito natural, pois a maioria dos conceitos fundamentais são organizados pela noção da espacialidade. A base é física e social, pois há coisas
externas aos pescadores como entidades, recipientes e limites com lado de
dentro e de fora. Entretanto, parece-nos que em PROFUNDIDADE DA
MARÉ É... os pescadores são governados por uma lógica que não depende
da vontade dos homens. Possuem, neste sentido, movimentos e tempora-
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lidades próprias. Estar na Maré significa não estar em terra. Dito de outro
modo, significa estar em um ambiente que, mesmo conhecido por um
experiente pescador, reúne em si características muito mais dinâmicas e
incontroláveis do que àquelas atribuídas à solidez da terra firme. A correlação aqui estabelecida é a de que quanto mais o pescador sobe no espaço
do mar, aumenta o estágio metafórico de calão de fora. Talvez a ideia aqui
presente seja a da correlação entre FRONTEIRA e ELEVAÇÃO da Maré.
Ou seja, a motivação para essa metáfora pode estar alicerçada por esses dois
conceitos, e se fundamenta nas experiências, tais como frente, ficar em pé,
acima de, abaixo de. Nesse sentido, não há como precisar qual desses processos cognitivos (metáfora e metonímia) é a base dessa metáfora. A linha
que une um ao outro é tênue.
Ainda é possível assinalar, com base no exemplo 4, do Quadro 7([...] O
calãw di fora tem de sé duas pessoa, e o di terra, uma. Intão, uma fica numa
corda, na frente puxano, e, e o otro vai sigurano no pau de calãw [...] (INF.
08, A.G.N., 25 anos)) , o conceito “frente” que, de acordo com os estudos
de Batoréo (1998), pode ser considerado como “[...]before it”: Front-back
orientation. This schema is applied, in the first instance, to the human body.
The front of a human body is that side on which major sensory organs,
especially the eyes, are located. The front also faces in the direction in which
a human being normally moves”(26) (Batoréo, 1998, p. 42).
O pescador toma-se a si próprio como ponto de referência para situar
o limite da Maré, corroborando com o que assegura Batoréo (1998), “ [...]
this definition of whatis conceived as ‘front’ requires detailed studies of
A o
cognitive-linguistic-cultural character(27)” (Batoréo, 1998, p. 45).
citar Hazen (1983), Batoréo (1998) afirma que esse problema corresponde
ao fato de cada cultura humana usar diferentes estratégias para orientação
espacial “[...] different cultural techniques for orientation are interpreted
as adaptations to different ecological demands(28)” (Batoréo, 1998, p. 45).
O conceito de espaço é metaforicamente baseado na ação de experiência
física direta, instanciando uma orientação de frente, como dinamicidade e
movimento. Tal qual ressaltam Lakoff e Johnson (2002 [1980], p.128) “[...]
(26) Orientação frente-atrás. Este esquema é empregado, em primeira instância, pelo corpo humano.
A frente de um corpo humano é o lado no qual os principais órgãos sensoriais, especialmente
onde os olhos estão localizados. A frente também está voltada no sentido em que um ser
humano normalmente se move. (Tradução da autora deste trabalho).
(27) [...] esta definição do que é concebido como “frente” exige estudos detalhados de cárater cognitivo-linguístico-cultural”. (Tradução da autora deste trabalho).
(28) [...] diferentes técnicas culturais de orientaçãosão interpretadas como adaptações a diferentes
exigências ecológicas (Tradução da autora deste trabalho).
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é uma questão de toda experiência acontecer dentro de uma vasta bagagem de pressuposições culturais”. É motivada pela correlação entre interior
e exterioridade, em torno da qual a pesca funciona, e ilumina o sentido dos
conceitos CALÃO DE FORA/CALÃO DE DENTRO/TERRA como determinantes do valor metafórico.
Do ponto de vista de Delbecque (2006), normalmente, as entidades
maiores servem de ponto de referência para as menores, por exemplo,
acontece, frequentemente, serem os objetos, independentemente do seu
tamanho, localizados em relação à pessoa que age como se fosse ela o ponto
de referência fixo, de centro dêitico, para situar as coisas em relação umas
às outras. Entretanto, o mesmo não acontece em relação a alguns objetos
artificiais ou artefatos. Eles apresentam uma orientação intrínseca: têm
uma parte dianteira (frente) e uma parte traseira (trás) que lhes são inerentes. Tal orientação constitui igualmente uma espécie de projeção do corpo
humano (Delbecque, 2006, p. 23-24; ver também Teixeira, 2002, 2011(29)).
De igual modo, a metáfora PROFUNDIDADE DA MARÉ É... implica
outra metáfora REALIDADE AQUÁTICA É PARA BAIXO; REALIDADE
TERRENA É PARA CIMA. O encadeamento metafórico equivale do mais
concreto para o mais abstrato, e é gradativo. Conforme Farias (2006, p. 92),
“a característica principal está na emergência de seus conceitos com base
em processos metafóricos e ou metonímicos”. Sendo assim, possivelmente,
as palavras profundo e superficial, também presentes no corpus, tenham
sido criadas a partir dessa noção. Resultam da combinação da experiência
da base física do sujeito, que inclui manipulação de objetos, interações perceptuais aliadas à experiência cultural. A experiência corpórea e o conhecimento físico-motor determinam a conceptualização dos conceitos, a partir
de dois domínios diferentes: dentro e fora, cuja relação emerge metaforicamente baseada na experiência espacial.

5. Considerações
Diante do exposto, realismo corporificado não significa subjetivismo
extremo, representação cerebral, mas a preocupação com a filiação epistemológica empírica, a corporeidade como corpo no mundo, experiencialista, a “filosofia na carne”. Ao argumentarem que, em muitos domínios da
experiência, as metáforas são a única possibilidade que se tem de comunicar conhecimentos, Lakoff e Johnson (2002 [1980]) têm dedicado aten(29) I Encontro Internacional de estudos do Léxico-ICIEL-UFBA, Salvador, abr.2011.
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ção especial à metáfora como fonte e veículo da reconstrução da realidade
cotidiana.Tais autores explicitam a onipresença da metáfora ao sistematizar
inúmeros exemplos do falar habitual. Por conseguinte, Lakoff e Johnson
(2002 [1980]) asseguram que o importante, quando se trata de um fenômeno dentro de uma área de estudo, é olhar além das fronteiras da própria
cultura, a fim de o investigador descobrir mares que podem ser navegados,
arriscar-se a uma nova perspectiva desconhecida.
A abordagem cognitiva da metáfora presente nos conceitos calão de
fora e calão de dentro/terra permite perceber a influência das dimensões
corporais, sociais, culturais. E a Linguística e a Semântica Cognitivas vêm
corroborar a importância deste tema e para o qual procuram identificar
alguns de seus fundamentos. Para os pescadores, a metáfora decorre da
instantaneidade de saber sua compreensão. Eles usam a metáfora, sabem
como usá-la, mas não sabem o que é. O conceito de metáfora é compatível
com modelos de categorização de experiência dos pescadores, como eles
percebem o mundo, se comportam e o modo como se relacionam com o
mar, os artefatos, as pessoas, as coisas e como identificam os conceitos que
governam o pensamento deles, assim como suas atividades cotidianas. A
atenção dos pescadores está tão ocupada com atividades laborais que, ao
significado de tais expressões, soma-se uma especificidade, só compreensível contra o fundo de sua psicologia grupal, na vida, comércio e outras
experiências cotidianas. Nessa perspectiva, o significado é contextual, dá
coesão ao todo.
Os resultados apontam que os principais fatores culturais encontrados
na pesca para explicar a metáfora são: diferentes protótipos para a percepção
dos objetos; acumulação de conhecimento relevante sobre a pesca, o mar,
os artefatos, os tipos de pescaria, entre outros. As decorrências encontradas neste estudo corroboram as de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) ao assinalarem que, nas metáforas estruturais, é possível fazer uso de expressões
de um determinado domínio para falar de conceitos correspondentes no
domínio definido metaforicamente. Neste estudo, constatou-se ainda que
as semelhanças existentes entre fonte e alvo não têm que ser reconhecidas
conscientemente pelos falantes. Mas a semelhança entre os dois domínios
é preexistente. Como preconizam Lakoff e Johnson (2002 [1980]), a metáfora acaba, portanto, por definir o que é real para uma dada cultura informando uma visão de mundo particular, em que conceitos metaforicamente
estruturados orientam a percepção das ações. Conforme demonstram os
dados, a percepção que os pescadores têm da metáfora é frequentemente a
compreensão de um significado qualitativo e de referência espacial. Alguns
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conceitos emergem diretamente desta percepção, por exemplo, PARA
CIMA; PARA BAIXO, PERTO/LONGE; e outros emergem metaforicamente baseados na experiência, exemplo: CALÃO DE DENTRO/TERRA;
CALÃO DE FORA, entre outros. Consequentemente, a TMC continuará
com as questões de como os conceitos são associados convencionalmente
com cada outro conceito, mas investigará como e porque as associações são
convencionais, e como os mapeamentos entre domínios são estruturados.
Esses argumentos são centrais para a compreensão da metáfora e de importante implicação para aqueles que buscam entender a teoria da metáfora
e mais especificamente o modelo da metáfora conceptual. E é assim que,
naturalmente, essa é uma pesquisa inconclusa, ainda existem “pensamentos verdes” a serem trabalhados, questionados e traduzidos. Recorrendo à
linguagem dos pescadores “ainda há muitos peixes a serem fisgados nesta
rede”, isto é,” o mar está para peixe”.
Assim, o presente trabalho é um oceano traduzido em sua pequena
parte, o mar. Ao lançar-se a rede, teve-se a ilusão de se pescar a metáfora
conceptual junto com os peixes imagéticos. O que se conseguiu talvez
tenham sido apenas alguns peixinhos de expressões metafóricas. Há ainda
muito mar a desbravar. E esse trabalho sugere um mergulho mais profundo
se se quiser sentir os problemas que afloram na abordagem dos estudos da
metáfora conceptual, nos estudos cognitivos, se quiser, pois, compreender
a dimensão empírica aliada à análise cognitiva. Quem sabe, em futuras pesquisas, o objeto de estudo seja uma investigação acerca das metáforas universais, em que se pretende descrever o que é que o PE (Português Europeu)
e o PB (Português Brasileiro), em estudos desenvolvidos sobre o fenômeno
da metáfora conceptual, têm em comum quanto à temática das metáforas
universais, e demonstrar se há existência ou não de tais metáforas entre
estas variantes do português(30). A motivação para este estudo deve-se á
necessidade de prosseguir o que não fora demasiadamente aprofundado
na tese de Doutoramento quanto à validade das metáforas universais. Um
trabalho que nos permite entrever o universal dentro do particular e que
pode ser comparado à natureza complexa da metáfora. É, por conseguinte,
capaz de contribuir para os estudos científicos da metáfora desenvolvidos
pelos linguistas cognitivistas.

(30) O projeto pode se estender a outras línguas que trabalham sobre a metáfora conceptual.
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ANÁLISIS DE ERRORES EN LA EXPRESIÓN ESCRITA DE
ALUMNOS INMIGRANTES EN EDUCACIÓN PRIMARIA
ANALYSIS OF ERRORS IN THE WRITTEN EXPRESSION OF
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Este estudio pretende reforzar el conocimiento sobre la utilidad de los errores en la
enseñanza de una segunda lengua. Para poder programar las adaptaciones curriculares individuales de alumnos inmigrantes en la asignatura de Lengua española
es necesario analizar los errores que cometen estos alumnos, la frecuencia de cada
tipo de error y considerar, en la medida de lo posible, las interferencias de la lengua
materna y las características de la interlengua de cada alumno.
Palabras clave: errores, expresión escrita, inmigrantes, Educación Primaria
This study aims to reinforce our knowledge about the usefulness of errors in the
teaching of a second language. In order to programme the individual curricular
adaptations of immigrant pupils in the subject of Spanish Language, it is necessary
to analyse the mistakes these pupils make, the frequency of each type of mistake,
and to consider, as far as possible, the interferences of the mother tongue and the
characteristics of the interlanguage of each pupil.
Keywords: errors, written expression, immigrants, primary education
O presente estudo pretende ampliar o conhecimento acerca da utilidade dos erros
cometidos no ensino de uma segunda língua. De modo a poder projetar as adaptações curriculares individuais dos alunos imigrantes na disciplina de língua espanhola,
torna-se necessário efetuar a análise dos erros que são cometidos por estes alunos, a
frequência de cada tipo de erro e ter em consideração, dentro do possível, as interferências da língua materna e as caraterísticas da interlíngua de cada aluno.
Palavras-chave: erros, expressão escrita, imigrantes, ensino primário
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1. Introducción
La idea de esta investigación parte de nuestra experiencia en la Universidad
de Granada y de la observación sobre la formación de los futuros maestros
en la que no se contempla una formación lingüística específica para atender
a alumnos inmigrantes y, en concreto, para tener las herramientas didácticas necesarias para desarrollar la competencia en comunicación lingüística
de alumnos extranjeros. Sin embargo, el número de alumnos extranjeros
es tan alto en la sociedad actual que este tipo de formación se convierte en
imprescindible para todo docente. Con el propósito de ofrecer a nuestros
alumnos de la Universidad de Granada –y futuros maestros– una formación ajustada a la realidad social y a la demanda laboral, diseñamos dos
proyectos de innovación docente durante los cursos 2011/2012 y 2012/2013
(PID 11-290 y PID 12-27), en los que hemos dado a conocer las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL), que son las aulas específicas de
apoyo lingüístico para alumnos inmigrantes en Andalucía. Cabe señalar
que el 100% de los alumnos desconocían la existencia de estas aulas. En
el marco de los proyectos hemos enseñado a los alumnos universitarios a
hacer adaptaciones curriculares de Lengua para alumnos inmigrantes. En
este estudio presentamos un paso previo que corresponde a uno de los objetivos específicos: conocer la producción escrita de alumnos inmigrantes de
Primaria. Con este propósito analizamos cuatro redacciones para detectar
y analizar los errores y elaborar posteriormente adaptaciones curriculares.
En nuestra opinión, lo más positivo de esta experiencia fue que los alumnos universitarios hicieron de maestros antes de serlo, por lo que el grado de
motivación aumentó considerablemente. Recibieron una enseñanza contextualizada, puesto que tuvieron que elaborar adaptaciones curriculares a partir
de textos reales, en su versión original, de alumnos inmigrantes de Primaria.

2. Marco teórico y estado de la cuestión
2.1. Precisiones terminológicas
Como punto de partida necesitamos precisar los términos error, falta e interlengua. En el Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER)
(Consejo de Europa, 2002) se distingue entre estos dos términos: errores y
faltas. Las definiciones en el MCER apuntan a que los errores se deben a
una interlengua que consiste en la “representación simplificada o distorsionada de la competencia meta” (Consejo de Europa, 2002: 153). En este caso,
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la actuación del alumno concuerda con su competencia que ha adquirido
características distintas de las normas existentes en L2. Por otra parte, las
faltas se producen en la actuación cuando el alumno “no pone en práctica
adecuadamente sus competencias” (Consejo de Europa, 2002: 153).
En el Diccionario de términos clave de ELE (Instituto Cervantes, 19972013, s/p) se recoge la siguiente definición de interlengua: “Se entiende por
interlengua el sistema lingüístico del estudiante de una segunda lengua o
lengua extranjera en cada uno de los estadios sucesivos de adquisición por
los que pasa en su proceso de aprendizaje”.
El término fue acuñado por L. Selinker (1969, 1972). Sin embargo, el
primero en tratar el concepto fue S. P. Corder (1967), quien estableció las
bases de la investigación del modelo de análisis de errores.
El sistema de la interlengua se caracteriza, entre otros, por:
–
–

Ser un sistema individual, propio de cada aprendiente.
Mediar entre el sistema de la lengua materna y el de la lengua meta
del alumno.

Otro concepto clave para nuestro estudio y relacionado con la interlengua es el de fosilización. Se trata de:
El fenómeno lingüístico que hace que el aprendiente mantenga en su interlengua, de manera inconsciente y permanente, rasgos ajenos a la lengua meta
relacionados con la gramática, la pronunciación, el léxico, el discurso u otros
aspectos comunicativos. Está ampliamente aceptado que este proceso es precisamente la causa de que los aprendientes, en general, no consigan alcanzar
el mismo nivel de competencia que un hablante nativo (Instituto Cervantes,
1997-2013, s/p).

2.2. El aprovechamiento didáctico y la utilidad de los errores
Tradicionalmente se consideraba que la corrección de los errores era una
práctica sancionadora y dañina que creaba una barrera en el proceso de
adquisición de una L2. Sin embargo, desde los años 70 cuando Corder
(1967) propugna el Análisis de Errores, predomina la opinión de que los
errores son útiles en el proceso de adquisición de una L2, puesto que son
una prueba del proceso de aprendizaje y, además, proporcionan información muy valiosa y necesaria para el docente, para el investigador y para el
alumno.
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Los errores ayudan al profesor a saber reprogramar la enseñanza.
Es muy importante la actuación pedagógica y didáctica del profesor. El
docente decide qué, cuándo y cómo se corrige, en función de la gravedad
de los errores y con el fin de que no lleguen a fosilizarse, pero teniendo en
cuenta también todos los componentes de la situación comunicativa y los
mecanismos afectivos y psicológicos del alumno. El docente puede y debe
conseguir que la corrección no parezca una sanción ni una amonestación,
sino un elemento útil del aprendizaje. Hay que saber elegir qué tipo de errores se deben corregir. Algunos profesores se limitan a corregir errores ortográficos, morfológicos y léxicos, pero hay que recordar que es igualmente
importante que el alumno conozca sus errores de tipo sintáctico, pragmático y sociocultural.
El error es un elemento inevitable en la interlengua del aprendiz o como
se señala en el MCER: “Los errores son el producto inevitable y pasajero de
la interlengua que desarrolla el alumno” (Consejo de Europa, 2002: 153). Es
importante también recordar que los errores van desapareciendo en las distintas etapas y estadios de la interlengua del alumno. Al fin y al cabo, sirven
para aprender, o sea, los errores son índices del proceso de aprendizaje y la
interlengua es la competencia transitoria, los estadios que el aprendiz atraviesa en la adquisición de una lengua extranjera o de una segunda lengua.
A diferencia del análisis contrastivo, el método seguido por el análisis
de errores no se basa en la comparación de la lengua materna y la lengua
meta del aprendiz, sino en sus producciones reales en lengua meta. Para
analizar los errores en estas producciones se suelen seguir los siguientes
pasos, recomendados en 1967 por S. P. Corder:
(1) Identificación de los errores en su contexto.
(2) Clasificación y descripción de los mismos.
(3) Explicación de su origen, buscando los mecanismos o estrategias
psicolingüísticas y las fuentes de cada error: en este punto entra la
posible interferencia de la lengua materna, como una estrategia más.
(4) Evaluación de la gravedad del error y búsqueda de un posible tratamiento.

2.3. Clasiﬁcación de los errores
Existen numerosas clasificaciones de los errores y por eso vamos a optar
por presentar solo algunas de ellas, pero antes conviene recordar los conceptos de interferencia y transferencia.
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Cualquier alumno utiliza sus conocimientos previos, tanto lingüísticos
como generales, en el proceso de adquisición de la L2 para formular hipótesis sobre la LE. Esta estrategia provoca procesos de transferencia. Cuando
la transferencia ocasiona un error, se denomina interferencia o transferencia
negativa. Por el contario, cuando la misma estrategia facilita un aprendizaje
significativo y ayuda a comprender o producir correcta y adecuadamente
un enunciado, un gesto, etc., se trata de transferencia positiva.
Según el criterio etiológico (según su causa u origen), los errores se
subdividen en:
a)

Interlinguales.
Se deben a la interferencia con la L1 (lengua materna) o con otras lenguas
ya conocidas por el aprendiz de la L2 (segunda lengua).
b) Intralinguales.
No se deben a la interferencia lingüística. Se parecen a los errores que se
cometen durante el proceso de adquisición de la lengua materna (L1). Se
provocan normalmente al establecer analogías erróneas en el sistema de la
L2 y aplicarlas a distintos elementos de la L2.
c) De simplificación.

No pretendemos dar información exhaustiva sobre las clasificaciones.
Más bien queremos marcar solo algunos tipos. Sin embargo, hay que mencionar que las clasificaciones suelen incluir criterios lingüísticos, comunicativos, pragmáticos, pedagógicos, culturales, etc.
Otros autores establecen una tipología de errores distinta para los
grupos homogéneos y heterogéneos de alumnos. En el caso que nosotros analizamos en las aulas ATAL los grupos son heterogéneos, aunque
ambas tipologías comparten múltiples criterios y resultan útiles para los
docentes.
Nos parece conveniente resaltar la opinión de Corder (1972) quien
considera que los errores más graves son los que convierten un enunciado
en inaceptable e inadecuado. Johanson (1975, 1978) y Vásquez (1999) consideran que el error se debe valorar en función de la dificultad para la comprensión en caso de que se produzca ambigüedad en la interpretación o
irritación en el interlocutor.
Los errores están presentes en cada etapa de aprendizaje. En la primera
etapa suelen ser errores interlinguales por interferencia de la L1 o de una
L3. El alumno no es capaz de autocorregirse. En la segunda etapa predominan los errores intralinguales, sin que desaparezcan los interlinguales.
El alumno empieza a autocorregirse, ya que está en una etapa de regulari-
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zación de las normas interiorizadas. En la última etapa se observan errores
que pueden llegar a fosilizarse.

2.4. Estudios previos
Existen numerosas investigaciones sobre la adquisición del español como
L2 que parten del análisis de errores y con frecuencia se basan en comparaciones entre el español como L2 y la L1 de los aprendices. Por la imposibilidad de referirnos a todas ellas, en este estudio destacamos solo algunas.
En cuanto a la adquisición del castellano por escolares inmigrantes de
origen rumano y chino, Chireac (2010) hace un amplio estudio que apunta
a las dificultades más habituales para estos grupos en función de las interferencias de su lengua materna. El estudio ofrece valiosas explicaciones del
sistema lingüístico del rumano y del chino que ayudan a entender los errores de estos alumnos.
Los errores más recurrentes en ambos grupos (rumanos y chinos) se
producen en la categoría del verbo. Sigue el uso de las preposiciones y de los
pronombres. En tercer lugar se sitúa el uso del nombre y los problemas que
se refieren al artículo y la concordancia en género y número. Finalmente, en
el último lugar se sitúan los adjetivos, quizás por su uso ocasional.
Generalmente, los alumnos de origen rumano cometen menos errores
en comparación con los alumnos chinos que sin duda se debe a la enorme
diferencia entre la L2 y la L1 para los chinos a diferencia de los rumanos,
cuya L1 es de origen latino. Sin embargo, hay que reconocer que los alumnos chinos mejoran también significativamente con una estancia más larga.
Aun así, algunos tipos de errores se fosilizan como nos demuestra el estudio
de Lin (1995) que estudió este fenómeno en la interlengua de los chinos.
Uno de los sujetos del grupo de baja proficiencia de su estudio era un chino
que llevaba 22 años en España sin recibir formación académica sobre el
español, es decir, tuvo un aprendizaje en entorno natural. La recogida de
datos consistió en grabaciones de entrevista orales realizadas durante dieciséis meses entre 1991 y 1993 que demostraron la reiteración de algunos
tipos de errores sin que se produjera ninguna mejora en sus actuaciones
lingüísticas (Lin, 1995; Lin y Llobera, 1994), es decir, el estado de la interlengua de este informante “está paralizado en unas etapas muy primitivas”
(Lin, 1995: 65). La gravedad de los errores tampoco varía durante los 16
meses del estudio y después de 22 años de estancia en España. El autor destaca las siguientes características en la interlengua de este sujeto:
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Muchas transferencias de la L1 a la L2.
Ausencia de uso del subjuntivo, frases condicionales y subordinadas, en general.
Mensaje redundante y con frecuencia no acabado.
Limitación semántica y discursiva.
Uso del presente por los tiempos pasados.
Generalizaciones mediante el abuso en el uso del infinitivo y de la
tercera persona singular.
Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo (incluso en presente
de indicativo).
Producción casi nula de la conjunción que.

Muchos de los errores fosilizados resultaron ser comunes para los sujetos en los dos grupos (de baja y de alta proficiencia):
–

–
–
–
–
–

El uso del el artículo, los gerundios y los infinitivos (categorías de
alto riesgo de fosilización). Cabe añadir que los coreanos y los japoneses comparten la misma dificultad en cuanto al uso del artículo.
La ausencia de distinción entre plural y singular.
El uso del presente por el pasado. Las flexiones verbales, en general.
La falta de concordancia entre el sujeto y el verbo.
El género y la concordancia de género.
El uso del orden de palabras de su L1 en la construcción de muchas
de sus frases en español.

Una de las estructuras fosilizadas, incluso entre los sujetos de alta proficiencia, fue “yo me gusta” (Lin, 1995: 11).
Teniendo en cuenta que según el número de población, los rumanos
ocupan el primer lugar entre los inmigrantes en España y los marroquíes,
el segundo, creemos conveniente destacar también algún estudio que sea
útil para acercarse a la interlengua de los marroquíes. Nos parece muy acertado el de El-Madkouri y Soto (2009), puesto que se centra en la influencia
interlingüística del árabe marroquí en la adquisición del español como L2,
teniendo en cuenta también la influencia del francés por su presencia en el
sistema educativo marroquí.
Cabe recordar que para los aprendices marroquíes del EL2 hay dos
posibles L1, el árabe dialectal marroquí y el beréber. Esta precisión es
importante, porque en las investigaciones en el ámbito del estudio del fenómeno migratorio árabe la tendencia general es partir de la gramática del
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árabe fusha, o sea, árabe moderno estándar o clásico, como referencia a la
hora de analizar procesos de transferencias lingüísticas. Pero esta gramática
no puede tomarse como referencia salvo para el análisis en el proceso de
aprendizaje de la lectoescritura (El-Madkouri y Soto, 2009).
Una de las cuestiones que suele presentar dificultades en el aprendizaje
del español es el uso de ser/estar (por cierto, una dificultad compartida para
la mayoría de alumnos extranjeros de cualquier nacionalidad de origen).
En general, el orden de las oraciones simples no suele presentar dificultades. Una característica que llama la atención es el uso reiterado de pronombres con función de sujeto tanto en estadios iniciales de aprendizaje
como en los avanzados que ya presentan una interlengua claramente fosilizada. Sin embargo, este fenómeno no se debe a una interferencia de la L1,
puesto que los pronombres en árabe pueden omitirse, al igual que ocurre en
español. Los pronombres tienen una marcada función enfatizadora cuando
se utilizan (El-Madkouri y Soto, 2009).
Se observa la tendencia de utilizar estrategias de simplificación, por
ejemplo, sustituir el futuro por la perífrasis ir a + infinitivo y de usar el
indefinido por el pretérito perfecto. Probablemente estas tendencias tienen
su origen en la estructura de la L1 en la que una forma verbal marroquí
aglutina a varias españolas, y por otro, la forma ir + forma verbal existe
también en árabe (El-Madkouri y Soto, 2009).
En el mismo estudio se concluye que las dificultades didácticas del
tiempo para aprendices de español cuya L1 es el árabe marroquí se sintetizan en:
a) la diferencia entre el punto de vista y el enfoque de la acción del verbo entre
el árabe y el español; b) la diferencia entre la consideración del tiempo objetivo
de la acción del verbo y la del momento del habla y c) la escasa conciencia entre
los condicionantes del modo entre el árabe y el español. El valor temporal del
árabe (en todas sus modalidades) no es el morfológico sino el conceptual (e
incluso contextual muchas veces) frente al tiempo morfológico del español (ElMadkouri y Soto, 2009: 18).

Aparte existen las transferencias del árabe fusha y del francés. Las
influencias más destacadas del árabe fusha se producen en la adquisición de
la lectoescritura. Como ejemplos se pueden señalar la tendencia en escribir
de derecha a izquierda, la unión del artículo con la palabra y las dificultades
en la discriminación de mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, será muy
importante saber si los alumnos inmigrantes de origen marroquí han sido
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escolarizados en árabe o también en otra lengua con caracteres latinos, normalmente en francés.
Es muy habitual también que estos alumnos confundan números, por
ejemplo, 13 y 31. La razón es el hecho de que en árabe se indica primero la
unidad y luego el decimal (El-Madkouri y Soto, 2009).
En cuanto a las transferencias del francés en aprendices marroquíes,
obviamente el francés se convierte en una base que facilita en gran medida
el aprendizaje del español: se conoce el alfabeto latino, se trata de dos lenguas emparentadas genéticamente, hay un conocimiento previo de la cultura occidental, etc.
Ya que en la muestra recogemos ejemplos de alumnos de origen chino,
marroquí, francés e inglés, a continuación seleccionamos algunos estudios y ejemplos de errores que se deben a interferencias del francés y del
inglés como lengua materna y por eso se producen en la interlengua de
estos alumnos. En ambos casos destaca el uso abusivo de los pronombres
personales en función de sujeto como interferencia de la lengua materna
por evitar tener sujetos omitidos o elípticos. Los falsos amigos en el nivel
léxico-semántico también provocan errores con frecuencia.
En la interlengua de aprendices franceses otro ejemplo de error frecuente sería el de actualizar con mayor frecuencia, mediante el artículo,
sustantivos no contables que designan alguna comida o bebida (comimos
el queso y bebimos la sidra) (Solís García, 2005). La preposición “en”, en una
frase como “nos fuimos en Francia”, es un caso evidente de interferencia en
un aprendiz francés (Fernández, 1997).
En el estudio anteriormente citado de Sonsoles Fernández (1997), en
el que compara cuatro grupos –japonés,árabe, francés y alemán- el grupo
francés junto con el alemán es el que empieza con las cotas más altas (más
producción y menos errores). En cuanto a la sintaxis, el grupo francés es
el que alcanza mayor proporción de subordinadas adjetivas y menor de
adverbiales. Lo mismo ocurre en las subordinadas sustantivas y respecto a
las adverbiales, en el grupo francés predominan las causales. Con el tiempo,
en el grupo francés desciende el porcentaje de errores en el uso de los tiempos verbales, y aumentan los de paradigmas verbales. Los errores en el uso
de tiempos suelen ocurrir en los pasados, y sobre todo, en la distinción
entre el perfecto simple y el perfecto compuesto. La oposición perfectos/
imperfectos no presenta dificultad en el grupo francés. En la última fase de
la investigación la autora concluye que “a pesar de contar con el porcentaje
de errores más bajo ya de entrada, este grupo evoluciona positivamente en
casi todos los tipos de errores. Los que persisten hasta el final del estudio
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sobre uso de los tiempos, preposiciones, cambios entre lexemas próximos,
etc. es posible que resulten más difíciles de eliminar, entre otras razones,
porque apenas distorsionan la comunicación” (Fernández, 1997: 246).
En cuanto a la interlengua de aprendices ingleses, los errores más frecuentes son algunos anacolutos sintácticos que se producen por el mecanismo del calco, o sea, de traducir literalmente una construcción inglesa al
español. Son frecuentes también los errores léxico-semánticos, la omisión
de preposiciones, la confusión de personas gramaticales y de los verbos ser/
estar, etc. (Marchante Chueca, 2000). Azevedo (1980), que estudia las producciones de aprendices de español, cuya lengua materna es el inglés, ha
elaborado la siguiente clasificación de los errores semánticos:
•
•
•
•
•

Errores provocados por falsa analogía.
Errores provocados por traducción literal de su L1.
Palabras no adecuadas a su contexto debido a una traducción
inadecuada.
Términos mal elegidos denotativa o connotativamente.
Vocablos que, aunque apropiados a una estructura española, no
son acertados en su contexto.

Por cuestiones de espacio no podemos ofrecer un marco teórico más
amplio, pero existen muchas investigaciones sobre el análisis de errores y
sobre la interlengua de alumnos del español como una segunda lengua.
Cada docente o investigador tiene la posibilidad de utilizar los que mejor se
adapten a sus necesidades profesionales.

3. Diseño de la investigación.
A continuación detallamos el diseño de la investigación, centrándonos en
la muestra, los participantes, los métodos y sobre todo, en el análisis de los
datos y la discusión de los resultados.

3.1. Muestra.
La muestra de este estudio se compone de cuatro redacciones de alumnos
inmigrantes de Primaria en 2012. Se pueden consultar en el anexo.
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3.2. Participantes.
Los participantes en el estudio son los autores (tres niños y una niña) de las
cuatro redacciones de la muestra:
– un alumno chino en 4.º de Primaria que lleva cuatro años en España;
– un alumno marroquí de 12 años que lleva 18 meses en España y llegó
con nivel 0 de español; tampoco sabía francés; sabía solo árabe;
– un alumno francés de 11 años que lleva cinco meses en España;
– una alumna inglesa de 12 años que lleva un año en España.

3.3. Método.
Para el análisis de errores se ha aplicado una metodología mixta que combina métodos cuantitativos y cualitativos.
Se ha tenido en consideración la extensión de la redacción: número de
palabras en total, número de palabras distintas, de caracteres, etc.
Otras variables analizadas han sido: el vocabulario, o sea, las palabras
utilizadas (se han seleccionado las de mayor frecuencia en cada redacción
por orden de aparición); tipos de errores y de frecuencia por alumno.
Para el análisis hemos usado el Parametrizador Morfológico de Textos
(el ParamText TIP) (Carreras-Riudavets et al., 2011).

3.4. Análisis y discusión de los resultados.
Como hemos señalado anteriormente, nos ha parecido oportuno para
nuestro estudio incluir datos respecto a la extensión de la redacción de cada
alumno. En la tabla 1 se pueden consultar el número de caracteres, de palabras, de palabras diferentes y de líneas. Se han considerado como palabras
diferentes las variaciones de una misma palabra en género y número o las
flexiones de un mismo verbo.
Tabla 1. Datos sobre la extensión de las redacciones
Alumno
chino

Caracteres

Palabras

Palabras diferentes

Líneas

510

127

76

15

marroquí

515

135

81

14

francés

451

111

62

13

inglesa

509

124

79

23
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En cuanto a la riqueza de vocabulario de los alumnos, nos pareció conveniente considerar también la repetición de una misma palabra, o sea, la
frecuencia con la que aparece en el texto de cada alumno. Seleccionamos
solo las primeras cinco palabras en cuanto a frecuencia por alumno y para
ordenar las que tienen el mismo número hemos seguido el orden de su
primera aparición en el texto. No se ha contado el uso del artículo (determinado o indeterminado).
Considerando el uso de palabras diferentes, observamos que el alumno
marroquí demuestra una mayor riqueza de vocabulario, seguido por la
alumna inglesa, el alumno chino y el francés.
Tabla 2. Frecuencia de palabras (palabra / n.º de uso de esta palabra)
PALABRA / FRECUNCIA (n.º) de uso por texto y por orden de aparición
palabra

n.º

palabra

n.º

palabra

n.º

palabra

n.º

palabra

n.º

3

piso
se llama
dormitorio
cangrejo
sabia
también
padre,
papá
madre,
mamá
hermana
hermano
gordo
va
con
dormir

2

chino

mi, mis

18

y

11

tener

6

no
yo
prima
primo
delgada

marroquí

y

13

mi, mis

10

ver

7

perro
no

6

a

5

francés

yo

10

y

9

con

6

comí

4

ayudar

3

4

a
se
por

3

inglesa

y

9

con

6

mi, mis

5

o

Para el análisis de errores en las cuatro redacciones hemos seguido distintos criterios que se detallan en la tabla 3, donde se indica también la
frecuencia de cada tipo de error por alumno.
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Tabla 3. Tipos de errores y frecuencia por alumno.
chino

marroquí

francés

inglesa

género , número y concordancia de género y/o número

7

2

-

2

concordancia entre el sujeto y el verbo

5

3

-

1

verbos

3

12

-

-

artículo

2

-

-

1

determinantes y pronombres

4

-

-

1

preposiciones

4

4

-

4

ortografía y puntuación

17

3

2

8

conjunciones, nexos, conectores

1

1

-

1

mayúsculas y minúsculas

-

14

-

9

vocabulario

-

-

-

2

Hemos de advertir que algunos errores de ortografía que se encuentran
en un verbo han sido incluidos en verbos. Hemos considerado el uso de
mayúsculas y minúsculas aparte de la puntuación.
De la tabla anterior se observa que el alumno chino presenta el mayor
número de errores en cuanto a: ortografía y puntuación; errores de género,
número y concordancia de género y número; concordancia entre el sujeto
y el verbo.
El alumno marroquí presenta más problemas en el uso de mayúsculas
y minúsculas y en los verbos.
La alumna inglesa tiene también problemas con el uso de mayúsculas
y minúsculas, pero en su caso no escribe las mayúsculas después de un
punto para empezar una nueva oración, mientras que el alumno marroquí
las pone en medio de una oración sin que ninguna regla lo exija. La alumna
inglesa es la única que presenta errores de vocabulario: por ejemplo, brazos
por abrazos (“besos y brazos”) y hielo por helado.
El alumno francés presenta un nivel de competencia lingüística en
español muy bueno, sobre todo, si se considera el hecho de que lleva solo
cinco meses en España. Domina la categoría del verbo, las tildes, etc. En su
redacción se han encontrado solo dos errores de ortografía: la falta de tilde
en después y cojí por cogí. La única recomendación para este alumno sería
que evitara el uso tan repetitivo de los pronombres (en su caso del yo).
Después de haber analizado los errores en las cuatro redacciones, el
docente debe decidir qué corregir, cuándo y cómo según la gravedad del
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error. Es importante no intimidar al alumno para que él siga comunicándose en español con ilusión y con ganas de mejorar.

4. Conclusiones
El estudio realizado viene a confirmar que el análisis de errores es de gran
utilidad en la labor pedagógica y docente, ya que nos proporciona información sobre el tipo de errores y su frecuencia en función no solo del nivel
de competencia lingüística en español de los alumnos inmigrantes en este
caso, sino también en función de su interlengua y de las interferencias de
la lengua materna. Conocer las causas que provocan un determinado tipo
de error y calcular la frecuencia de cada uno ayuda a decidir las modificaciones necesarias para la programación didáctica y elaborar adaptaciones
curriculares individuales, o sea, diseñadas para el caso individual de cada
alumno.
Se confirma también la necesidad de una formación específica en la
formación de los maestros sobre la enseñanza del español como segunda
lengua, la necesidad de ajustar la formación académica a la demanda laboral y de contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, acercando la
teoría a la práctica.
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Anexos
A continuación presentamos las cuatro redacciones de alumnos inmigrantes de Primaria. Ponemos dos versiones de cada redacción: una versión
copiada en ordenador para facilitar la lectura, seguida de la versión escaneada original con las correcciones del maestro. Dos de los alumnos habían
firmado las redacciones, pero hemos eliminado las firmas para proteger su
anonimato.
Texto 1. Alumno chino en 4.º de Educación Primaria en 2012. Lleva
cuatro años en España.

Mi piso
Mis pisos se llama Tres Cruces.
Mis casas tiene una cocina, un servicio, tres dormitorio
y un salon. Y tengo muchos plantas y tiene un cangrejo
pero no es una cangrejo tiene cabeza grande y tiene el
cuerpo pequeño yo no sabia como se llama. Y tambien
mi padre, madre todovia esta trabajando.
Mi prima y mi primo, mi promo:gordo, mi prima: delgada.
Y yo tambien delgada y mi hermana: delgada, mi hermano: gordo.
El jueve mi tio ytia va al China no sabia
cuanto va venir aquí España ¡Ay! me quiero ~llorar…
u u, u ~ ~ ~ ~ ~
…………….. .
Mi dormitorio tiene dos camas uno de mi mamá
con mi hermano y otro mi papá con yo. Mi hermana
dormir solo y mi prima mi primo dormi junto.

Diacritica 281-Livro 1.indb 234

07-11-2014 07:48:49

Análisis de errores en la expresión escrita de alumnos inmigrantes en Educación Primaria

235

Texto 1. Alumno chino en 4.º de Educación Primaria en 2012. Lleva
cuatro años en España.
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Texto 2. Alumno marroquí de 12 años. Lleva 18 meses en España.
Llegó a España con nivel 0 de español. Tampoco sabía francés. Sabía
solo árabe.

Mi perro
tengo un perro se LLama mario es pitbull. tiene
dos colores blanco y negro, tiene Los diente grande y
corre mucho. Eesta Fuerte y todos mis amegos le tienen
miedo, el no legosta Los gatos. A mi casa no puede
pasar nadie. un dia salio con mi perro el tienia
hambre y al rato mi perro vio un gato el salio
corriendo detras del gato. Mi amego y yo sallimos
a buscar a mi perro. pasaran cinco horas y no
lo vimos. La noche pieza a caer y nosotros
segimos bocando y no lo vimos AveTo. Mi amegoyyo
sallimos todos Los sitios y toda Las plasas y no
lo vimos y pregontamos La gente y la gente decia que
no lo A veto. yo volve a mi casa y vio mi perro durmiendo.
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Texto 2. Versión original. Alumno marroquí de 12 años. Lleva 18
meses en España. Llegó a España con nivel 0 de español. Tampoco
sabía francés. Sabía solo árabe.
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Texto 3. Alumno francés de 11 años en 2012. Lleva cinco meses en
España.

Un día de comida
Ayer, yo no desayuné nada. Para la comida,
yo comí una ensalada con pepino y tomate.
Mis padres preparon la ensalada, y yo no ayudaba.
Despues yo comí queso con pan. Después de
trabajar, yo comí pasteles con chocolate y bebí una
taza de leche. Para cenar, yo comí arroz con
setas y un pescado. Para mi postre yo cojí un
yogurt con azucar. Mi madre preparó la cena y
yo no ayudaba. Y despues mis padres preparon mis
bocadillos para hoy. Yo ayudaba, y yo puse en mis
bocadillos queso, chorizo, y en un otro salmón con
una salsa. Y despues mi agua en el frigorifico.
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Texto 3. Versión original. Alumno francés de 11 años. Lleva cinco
meses en España.
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Texto 4. Alumna inglesa de 12 años en 2012. Lleva un año en
España.
hola, comó estas?
estoy en Inglatierra con mis padres
y mi hermana. ¡¡me encanta la
comida!!
Se toma primero desayuno a lo
mejor tostada, huevos, bacon, frijoles,
setas, salchichas y se bebe agua,
zumo o un cafe con leche.
por almuerzo en Inglatierra tu come
un bocadillo, pasta o pizza algo
rapido. se bebe a lo mejor
agua, un refresco y los mayores
a veces beben vino o un cerveza.
y por almuerzo con amigos
con su familia. se comen asado.
mi plato favorito es el asado con
patatas, carne, pollo, verduras y
salsa por el carne.
¡¡mi hermana y yo nos encanta!!
y para postre mi favorito es
hielo o un plato de pastel y
té con leche!
besos y brazos. ¡hasta pronto!
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Texto 4. Versión original. Alumna inglesa de 12 años. Lleva un año
en España.
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Este estudo pretende discutir a questão de identidade lusófona, partindo das expressões “nunca dantes” e “nunca antes”, utilizada, respectivamente, por Camões em Os
Lusíadas e por Lula, Presidente do Brasil em seus discursos políticos. Discute-se a
questão de territorialização e pertença que estas expressões evocam como dinâmica
identitária. Utiliza-se das prerrogativas derridianas sobre o caminho bustrofédico
da linguagem cujo arado sempre traz à tona resíduos de outras histórias pelo reaproveitamento e ressignificação de signos. Questiona-se, a partir do reaproveitamento ufânico de “nunca dantes”, se ele se constitui vetor de um continuum de
identidade lusófona.
Palavras-chave: territorialização, pertença, identidade, linguagem
This study aims to discuss the issue of Lusophone identity based on the “never
before” expression used respectively by Camões in The Lusiads and by Lula, President of Brazil in his political speeches. We discuss the question of territorialization
and belonging that these words evoke as an identity dynamics. We use the Derridean prerogatives of ‘bustrophedical’ way of language whose plow always brings
up wastes from other stories by reusing and re-signifying signs. We question if the
reusing of “never before” constitutes a vector of a continuum of Lusophone identity.
Keywords:territorialization, belonging, identity, language
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1. “Nunca dantes”
Vejo-me diante de uma reportagem do colunista Reinaldo Azevedo, conhecido como o ‘cristo’(1) do Presidente Luis Inácio Lula da Silva (mandatos
2002/2010). Este colunista comenta sarcasticamente que os discursos de
Lula, continuamente, em seu tom exaltador e messiânico, se não demagógico, apresenta em seus pronunciamentos a expressão “nunca antes (nesse
país)”, e algumas vezes “nunca dantes (nesse país”). Imediatamente o verso
de Camões, em Os Lusíadas, “mares nunca dantes navegados” veio ao pensamento. Tenho aí uma questão sobre a identidade lusófona: pergunta-se
por que uma expressão como “nunca dantes” sacralizada, em obra do século
XVI, no território Portugal, ainda se repetia no século XXI, no mesmo tom
de uma saga no território brasileiro em discurso político, muitas vezes eleitoreiro.
Não aventamos que o uso dessa expressão por Lula seja decorrente de
recurso estilístico resultante de conhecimento da literatura portuguesa e
consequentemente da literatura portuguesa, com o objetivo de se comparar
nem a Camões nem ao ufanismo das descobertas de novas terras. A crença
dessa prerrogativa também não se ancora no preconceito em relação ao
nível de escolaridade do então Presidente – 5ª série do ensino fundamental
‒, até porque o uso dessas expressões só ocorre em discursos que improvisa
na prática do poder. Não há em seus discursos revisados e editados por
sua equipe nenhuma ocorrência dessa ordem. Muitas outras justificativas
podem ser levantadas: ter ouvido essa expressão de seus membros ministeriais, tais como do Ministro da Cultura, e tê-las reutilizada tendo em vista
a percepção de seu tom ufanista; ser uma expressão ouvida durante a sua
vida, mesmo sem noção de que teve um uso camoniano; ser resultado de
um conhecimento enciclopédico; e simplesmente porque se apropriou da
autoria da boca do povo. Seja qual for a justificativa do encontro de Camões
com Lula, nenhuma delas é relevante para nosso estudo.
Enfim, o que verificamos são territórios que se cruzam em lusofonia,
atravessando tempo e espaço – tempo dos séculos e terras diferentes na
travessia de um rastro de identidade lusófona na prática ufânica.
O referido colunista, Reinaldo Azevedo, em constante crítica à fala do
presidente fornece dados quantitativos nos pronunciamentos presidenciais
(1) Uma pessoa ser o ‘cristo’ do outro é uma gíria da língua portuguesa do Brasil, que indica ser
uma pessoa tão ofensiva que se torna o motivo de grande sofrimento do outro; faz o outro
caminhar igual a Cristo, carregando uma cruz. Logo cruz pode ser considerado sinônimo de
cristo pela equivalência de sentido de sofrimento.
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brasileiros: a expressão“nunca antes” teria em torno de 3000 ocorrências e
a “nunca dantes”, 126. Muitas brincadeiras jocosas, muitas críticas ao tom
ufânico dessa expressão, seja qual for sua variação de uso:
Mais cultura, “menas” humildade .
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem considerar repetitiva a
expressão “nunca antes neste país”, que costuma preceder a enumeração de
feitos do governo em seus discursos: “Mas é verdade”. “Está uma coisa tão repetitiva, (...) esse negócio de que “pela primeira vez, nunca antes, nunca dantes”
(Jornal Folha de São Paulo, 9/1/09: 5);
“nesse” país (...)
É a expressão preferida do presidente do Brasil, na sua retórica demagógica.
Subjetivamente, porém, ao espezinhar a Gramática, no desconhecimento do
emprego dos pronomes demonstrativos, Luiz Inácio demonstra, claramente,
não saber onde está, afora não ver nada e não saber de nada. Não é “nesse”
país, Exmo. Sr. Presidente, mas, sim, neste Brasil que gostaríamos de ver realizadas as maravilhas do seu discurso. Por certo, na sua desorientação encontra-se a origem de tudo. A certeza é a de que V. Exa. refere-se a uma terra
hipotética – a terra dos seus delírios –, que respira emanações de ebriedade
coletiva. Neste Brasil, entretanto, não enxergo razões para muita euforia, ao
menos enquanto países como Azerbaijão, Etiópia, Quênia, Zimbábue, Coreia
do Norte, Cazaquistão, Cuba, e mais trinta outros merecem mais medalhas do
que nós (Espíndola, 2003: serial)
Não deixe de votar, divulgue entre os seus amigos; nunca se sabe quando (...)
não menos importante, o uso indiscriminado dos Cartões Corporativos. (...)
rios nunca dantes bundeados,(2) existem dois cubanos (...) em campanhas eleitorais e nunca antes pagamos tantas taxas bancárias: é o bolsa-família, dos banqueiros (...)
Claro, escrever rápido implica no uso de fórmulas, mas quem disse que não se
pode (...) esse negócio de que: ‘pela primeira vez, nunca antes, nunca dantes’(...).
Senhor General, que nos últimos anos? ao mesmo tempo que mais se aproxima
a assaltam preocupações nunca dantes vividas. Refiro ao revanchismo de pessoas desqualificadas (Revista Veja, 2003: 35).
(2) “Bunda” é um termo de baixo calão no uso da língua portuguesa no Brasil; refere-se às nádegas, parte traseira do corpo humano; trata-se de um termo chulo pois há equivalência de
sentido do local traseiro do corpo com o local de defecar. No caso, o verbo “bundear”, também
é de uso chulo, porquanto designa pessoas desocupadas e preguiçosas que não trabalham e
que ficam sentadas sobre a “bunda”.
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Apesar de tantas ironias a respeito do uso dessas expressões pelo presidente, nosso objetivo não é nem questionar o certo e errado de seu uso
em relação às normas da língua portuguesa, nem discutir a filologia das
mesmas – seja “nunca antes”, seja “nunca dantes”, seja “nunca d’antes” –
e muito menos levantar questões sobre o Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa. Sabemos que “dantes” é contração da preposição “de” mais o
advérbio “antes”. A forma e composição dessas expressões não são os únicos caminhos que desvendam o processo identitário, e sim os sentidos que
elaboram em sua prática discursiva.
A questão é nos perguntar como esse significante chegou até nós, do
século XVI ao XXI, tendo em vista a manutenção e intenção de louvar e
aplaudir uma pátria, seja em uma epopeia literária, seja em um do discurso
político brasileiro.

2. Caminho bustrofédico da linguagem
O primeiro degrau de nossa argumentação é ler o jogo designativo “nunca
dantes” e “nunca antes” a partir da ideia de que a língua é ecológica.
Entende-se que a linguagem tem em sua natureza a capacidade de ressignificar a cada momento de sua materialização em língua, uma vez que a linguagem não exclui significações ao longo de seu percurso no espaço-tempo
histórico; ao contrário, a cada expressão significante, resíduos significativos
se processam e se remodalizam.
E é pelo movimento da escritura (Derrida, 1999: 351) que se postula ter
a linguagem natureza ecológica: “Trata-se da escritura por sulcos. O sulco é
a linha, tal como a traça o lavrador: a rota – via rupta – cortada pela relha
do arado. O sulco da agricultura, também o recordamos, abre a natureza à
cultura. E sabe-se também que a escritura nasce com a agricultura, que não
se dá sem a sedentarização.”
Derrida pleiteia para escritura um movimento bustrofédico,(3) isto
é, um movimento contínuo, da esquerda para direita e da direita para a
esquerda, como o arado do boi sulcando a terra. Sob a ótica bustrofédica
da linguagem, verifica-se que nesse movimento não há interrupção, e essa
continuidade permite reafirmar que a linguagem é ecológica, isto é, pro(3) Palavra de origem grega que significa ao pé da letra volta do boi: bous (βoܞς) boi, e strophá
(Στροφάζ), o que se move dando voltas (Pereira, 1976); e referindo à escrita teríamos uma
escrita que vira de uma linha para a outra, como fazem os bois ao passar de um sulco para
outro, isto e, escrevendo alternadamente da esquerda para a direta e, depois, da direita para a
esquerda.
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cesso de contínuo re-aproveitamento da terra-linguagem em que o vaivém
do arado (movimentando-se no espaço, no tempo e em sua história) produz um ‘des-velar’ de significações. Se o processo de cultivo é contínuo, a
cada plantio linguageiro resíduos remanescentes de uma antiga plantação
revolvem-se para se agregar à próxima; a terra na qual as designações são
plantadas não consegue eliminar e substituir os rastros de antigas plantações; é no revolver da linguagem-terra que novos grãos designativos se
encontram com resíduos de outros grãos remodalizando-se em novos jogos
de linguagem. Um momento histórico da linguagem não elimina o anterior
e nem se excluí do posterior.
O movimento bustrofédico, realizado metaforicamente pelo arado do
boi, deixa sulcos e marcas, sulcos profundos ou não, dependendo do instante histórico em que são realizados, cujas marcas culturais e suas significações podem ser re-descobertas para além do momento de sua aragem,
pois, dependendo da força histórica do arado, os sulcos sedimentados e
cristalizados não se dissolvem tão facilmente: “Ora, como procede o lavrador? Economicamente. Chegando ao fim do sulco, ele não volta ao ponto
de partida. Dá meia volta ao arado e ao boi. Depois, parte novamente, em
sentido inverso. Poupança de tempo. De espaço e de energia. Melhoria do
rendimento e diminuição do tempo de trabalho. A escritura de volta de boi
– bustrofédon ‒ (...).” (Derrida, 1999: 351-352).
A linguagem, então, movimenta e sulca seu terreno (re)semeando seus
produtos de significação, que vai deixando resíduos. Sulcos pressupõem
marcas e traços, e ecologia tem por quesito fundamental o reaproveitamento. Por essa tessitura metafórica permite-se pensar ser a estrada-sulco
o fazer da linguagem. O percurso da linguagem recebe os adubos de forma
e conteúdo a cada espaço-tempo percorrido, pois não se nega às especificidades socioculturais dos jogos de linguagens.
E por esse raciocínio já se pode conhecer os resíduos de sentido da
expressão “nunca dantes” do XVI presentes no uso de “nunca dantes” e
“nunca antes” do século XXI.

3. Jogos de sentido
A expressão “nunca dantes” ou “nunca antes”, tanto no caso de “mares
nunca dantes navegados” e “nunca (d)antes nesse país”, semanticamente,
trabalha com dois pontos: ação e tempo.
No quesito ação, a negação “nunca” elimina a realização da ação, presente ou passada ou futura. É o caso das sentenças – nunca navego, nunca
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naveguei, nunca navegarei, nunca navegadas –, que elimina a possibilidade
de realização da ação de navegar, ou seja, a ação de navegar é impedida de
se realizar.
No quesito tempo, a marca “antes”, à primeira vista, apenas indicaria
um tempo passado, anterior ao presente. Mas, ao se aliar sintático-semanticamente ao “nunca”, reforça a eliminação da ação, no caso a ação passada.
Ao excluir qualquer ação do passado, hiperboliza-se a ação do presente e
seus louros futuros. Se os mares nunca foram navegados, a navegação presente ou futura clama por ação, e se nunca antes nesse país nada se fez, a
ação presente é forte com maravilhas de futuro.
Nesse jogo de sentido, pontua-se, então, pela exclusão da ação passada,
pela presença da ação do presente e pela promessa de ação futura, o colorido ufânico das terras louvadas – Portugal e Brasil.

4. Territorialidade e pertença
Abordando as pátrias Portugal e Brasil, estamos nos referindo a territórios, não só geográficos, mas caminhando para a ideia de fronteiras simbólicas do ufanismo, logo é mais coerente tratarmos a noção de território
pela vertente “simbólico-cultural: [que] prioriza a dimensão simbólica e
mais subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, como o produto da
apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço
vivido.” (Haesbaert, 2006: 40). Ou seja, a dimensão simbólica da territorialização habita um espaço organizando-se pela historicidade e geograficidade. Vale a observação que historicidade e geograficidade podem ser
valores construídos no próprio território ou designados por outro território. No caso, o território geográfico Brasil, pela fala política do presidente,
revela sagas de um outro território, Portugal, pela voz de Camões. E a
fala de Lula transforma o território brasileiro em uma geografia simbólica
de grandes sagas, em que o “comandante da nau brasileira”(4) agora navega
pelos rios da riqueza e do desenvolvimento.
Também na questão de territorialização simbólica outros eixos são
pertinentes: historialidade e historicidade. A historicidade estaria para o
motivo de usar a expressão “nunca antes nesse país”, na medida em que
“nasce da autoapreensão do homem em relação ao vivente e à vida” (Der(4) Expressões tais como “comandante da nau brasileira”, “comandante do Brasil”, “senhor general” são expressões irônicas encontradas no site www.veja.com.br, que por questão de economia não estão no corpus analítico mencionado na primeira parte deste artigo. São utilizados
metaforicamente para ajustar o tom de crítica da mídia ao tom de crítica deste artigo.
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rida, 2002: 49-50), ou seja, o presidente tem consciência de sua popularidade, que se torna o motivo para exercer o ufanismo simbólico do “nunca
dantes navegados”. Historialidade seria o efeito identitário da narrativa da
historialidade porque provoca e acolhe a posição de pertença; pertença
a um grupo, a uma nação, a um povo. A historialidade seria então “um
processo objetivo no qual estamos inseridos (...) é um modo de estarmos
conscientes dessa pertença.” (Vattimo, s/d: 11). No caso da história política
brasileira, a consciência de pertença à nação é pontuada pelo momento de
uma nau-pátria que nunca foi comandada por um presidente que veio do
povo, que passou fome, mesmo com pouca instrução escolar. Como diz
o então “comandante do Brasil”, “quando cheguei a São Paulo(5), só tinha
barriga e língua, tão barrigudinho de tomar água de açude com esquistossomose. Muitas vezes, nós, nordestinos, somos tratados como se fôssemos
de segunda categoria. E eu fui vítima disso durante a vida inteira. (Revista
Veja, 2003: 34).
Historicidade e historialidade se movimentam em direções diferentes,
ao mesmo tempo que se constituem simbioticamente. A historicidade, o
motivo – ter popularidade –, explode no discurso para dar conta de uma
identidade político-governamental dirigida por um representante que faz
o que “nunca dantes” foi, naquele momento histórico, realizado por ele. Já
a historialidade, a noção de pertença à pátria Brasil de então, tem o movimento inverso, ou seja, faz o cidadão recuar para trás para se reconhecer no
motivo. O movimento exploratório de pertença é efeito da historialidade.
Enquanto o motivo trabalha com o instante do utilitarismo de determinado
momento político, a pertença é um movimento mais denso, pois trabalha
com símbolos socioculturais. Pertença aciona a tradição, reconstruída ou
não, pois se alimenta de símbolos que se performatizam pela memória. A
tradição mostra os desbravadores, os descobridores de terras, os lutadores pelo desenvolvimento da nação. Sem motivo não há história, e só há
pertença se houver história. Ambos – motivo e pertença – trabalham na
reivindicação da identidade

5. Encontro de histórias lusófonas no ufanismo
Ratificando a ecologia da linguagem e seu percurso bustrofédico, chegamos
ao encontro simbólico do ufanismo de momentos históricos diferentes.
(5) A menção da chegada de Lula a São Paulo, reforça o lado nordestino como local da pobreza
e o sudeste como o das oportunidades.
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Cada cultura e seus momentos de uso linguístico são uma queda em história, e como tal está circunscrita a um tempo e um espaço próprios. O que se
está propondo é a percepção de que “os símbolos são diversamente vividos
e valorizados: o produto dessas múltiplas atualizações constitui em grande
parte os ‘estilos culturais’ (..) (e) como formações históricas, essas culturas
não são mais intercambiáveis; estando já constituídas em seus próprios estilos, elas podem ser comparadas no nível das Imagens e dos símbolos.” (Eliade,
1996: 173) (grifo da autora).
O contato de uma ‘mesma’ língua em momentos culturais e históricos
diferentes seria possível por seu caráter ecológico que espalha resíduos de
significação na estrada bustrofédica da linguagem. O toque de usos e sentidos se dá pelos resíduos do caminho ininterrupto, até porque símbolos são
convenções muito fortes, cristalizações sociais, signos difíceis de se desmantelarem no cansaço do percurso histórico. O símbolo do ufanismo até
hoje se estabelece em várias pátrias, haja vista as guerras que se estabelecem
pela luta de pertença e de manutenção de sua história. Por que então, tendo
à disposição uma expressão sacralizadora desse símbolo no universo lusófono, ela não seria reaproveitada e utilizada para fins políticos?
E na medida em que se entende símbolo como cristalização e solidificação de significado, resíduos de significação simbólica se fazem duráveis
ao longo das araduras da linguagem, uma vez que significações de vida cultural não são trituradas e dissolvidas imediatamente à passagem do arado
do boi. Ao contrário, nesse raciocínio metafórico, mas não menos lógico,
entendem-se símbolos como resíduos duráveis de significação encravados nos sulcos, cujas marcas profundas de expansões significativas são
relembradas em significantes adequados a seu contexto histórico; é nesse
‘relembrar’ do universo simbólico que é possível perceber o contato entre
histórias de uma mesma língua
Junto à questão de durabilidade do significado simbólico, a própria etimologia do termo símbolo já ratifica a natureza ecológica e bustrofédica
da linguagem. O vocábulo grego súmbolon (de sun = junto, com e ballein =
atirar, lançar) tem o sentido de “ ‘lançar com’, arremessar ao mesmo tempo,
‘com-jogar’. De início, símbolo era um sinal de reconhecimento: um objeto
dividido em duas partes, cujo ajuste, confronto, permitia aos portadores de
cada uma das partes se reconhecerem. O símbolo é, pois, a expressão de um
conceito de equivalência.” (Brandão, 1986: 38) (grifo da autora).
É justamente nos jogos designativos que se estabelecem os jogos de
equivalência. Ao se permitir a equivalências de significado, o símbolo,
vivendo nos sulcos da linguagem, não se imobiliza no tempo e espaço em
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que se manifesta. Sua natureza estável mais a de “com-jogar” significações
em marcha bustrofédica permite que caminhe em direção a outras histórias
sem anular as anteriores, refazendo em sua contínua aradura outros modos
de existência.
A natureza do símbolo foi caracterizada por dois traços, durabilidade
e equivalência de significações: a durabilidade se mostra na repetição de
usos linguísticos que se expandem no trans-histórico da significação; e a
equivalência se apresenta na dimensão dos significados que se estabelecem
em formas linguísticas. Não há ponto de saturação na reticulação significativa, nem mesmo na simbólica, uma vez que “é situada e sensível a fatores
contingentes de coordenadas espácio-temporais que marcam sua produção
(...). É dispersão e disseminação em um interminável processo” (Rajagopalan, mimeo: 3).

6. “Uma pátria imaginada”?(6)
Não há no jogo político do uso “nunca (d)antes nesse país” o oferecimento
de uma “pátria imaginada” (Rushdie, 1991: 9)? A pátria do sebastianismo?
A pátria brasileira? Rushdie ao mirar no espelho sua pátria Índia apenas
recolhe em sua memória “vidros quebrados” que chegam ao presente. Lula,
ao usar “nunca dantes”, não estaria recolhendo vidros quebrados? A forma
pode ser a mesma, mas a simbologia do ufanismo é alimentada diferentemente. Lula não recolhe nem o “espelho da nostalgia”, mas simplesmente
mostra que o uso de uma mesma forma lusófona tem resíduos de significação, mas com políticas de representação diferentes. É justamente “na
natureza parcial dessas memórias que suas fragmentações são evocadas,
[adquirindo] status e ressonância justamente por causa de sua permanência” no presente (Rushdie, 1991: 12). São as fragmentações de historicidades que fazem com que “coisas triviais adquiram o status de símbolos, com
até qualidades numenais”(7) (Rushdie, 1991: 12). Rastros de um passado
– “mares nunca dantes navegados” –, se fazem presentes no “nunca (d)antes
nesse país”, mas sempre ressignificados. Como diz Charles Taylor (apud
Appiah, 2005: 128), “como indivíduos nós valoramos determinadas coisas,
encontramos certos complementos bons, certas experiências satisfatórias,
certos prognósticos positivos. Mas certas coisas podem ser boas em deter(6) “Pátria imaginada” é expressão traduzida do título do livro de Rushdie, Salman. Imaginary
Homelands – essays and criticism 1981-1991. London: Penguin Books, 1991.
(7) Númeno, noumenon (νοούμενον), termo introduzido por Kant para indicar o objeto do
conhecimento intelectual puro, que é a coisa em si.
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minados meios ou satisfazer suas formas particulares, porque o conhecimento do passado se desenvolve em nossa cultura.”
Mesmo que pensemos que a continuidade e uso de “nunca dantes”
signifique “formação de práticas, instituições e compreensão de sentido
às nossas ações – um local de utilidades -, suas naturezas não outorgam
que tais utilidades sejam sociais” (Appiah, 2005: 128), ou seja, determinado
fragmento do passado não necessariamente transita no universo ufanista,
apenas reside em um mundo imaginário, alimentando a construção de uma
“pátria imaginada”.
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O aspecto habitual pressupõe uma iteração mais ou menos regular de uma situação,
de tal modo que o hábito resultante é considerado como uma propriedade de caracterização de uma dada entidade. No português do Brasil, o aspecto habitual pode
ser expresso pelas formas verbais de pretérito imperfeito (PI) e de pretérito perfeito
(PP), no entanto, cada forma está associada a contextos de uso específicos. O presente trabalho tem por objetivo identificar os traços e contextos que caracterizam
a ocorrência do aspecto habitual nas formas de PI e PP. Propomos uma abordagem
baseada no uso (Bybee, 2010), articulada à noção de gradiência aspectual. Foram
analisados 321 contextos de habitualidade. Os dados quantitativos sugerem as trajetórias de mudança que pressupõem estágios de menor estabilidade do sistema, na
medida em que ocorre a sobreposição de formas (PP e PI) para o desempenho de
uma mesma função: a expressão do aspecto habitual.
Palavras-chave: Aspecto verbal; Composicionalidade aspectual; Aspecto habitual.
Habitual aspect presupposes a more or less regular situation iteration such as that
habit effect is a property of a given entity. In Brazilian Portuguese, habitual aspect
can be expressed by pretérito imperfeito (PI) and pretérito perfeito (PP) tenses,
however, each form is associated with specific contexts of use. In this study, we
aim to identify features and contexts that characterize the occurrence of habitual
aspect related to IP and PP tenses. We propose a usage-based approach (Bybee,
2010), associated to the notion of aspectual gradiency. We identified 321 contexts
of habituation. The quantitative data suggest that the trajectories of change require
a reduced stability of the system, when the overlapping of PP and PI tenses occurs
to express the same function: the expression of habitual aspect.
Keywords: Verbal aspect; Compositionality; Habitual aspect.
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Introdução
Universais linguísticos, tempo, aspecto e modalidade são valores semântico-discursivos relacionados aos verbos. Nosso foco, neste trabalho, é a
expressão do valor aspectual habitual no domínio do tempo passado. Para
Comrie (1976), quando se fala em habitualidade, presume-se que, necessariamente, tem o mesmo valor que iteratividade, ou seja, a repetição de uma
situação, a ocorrência sucessiva de várias instâncias de uma dada situação.
No entanto tal discussão, segundo o autor, é enganadora em dois sentidos.
Primeiramente, porque a interpretação da habitualidade não deve estar
limitada à repetição de determinado evento em dada situação: é possível
ter um item lexical que expressa frequência inserido em um enunciado sem
necessariamente ocorrer a atualização do aspecto habitual. Se uma situação
é repetida um número limitado de vezes, em seguida, todos esses exemplos da situação podem ser vistos como uma única situação. O autor nos
apresenta a seguinte situação para explicar melhor esta questão: imaginemos, por exemplo, uma cena em que um professor se levanta, tosse cinco
vezes e, em seguida, continua sua palestra. A mera repetição quantificadora
de tossir cinco vezes não acionou o aspecto habitual. Comrie (1976) ainda
acrescenta que, no inglês, não seria possível utilizar uma forma especificamente habitual, indicando costume do professor, como, por exemplo “*The
lecturer stood up, used to cough five times, and said . .” (Comrie, 1976: 27).
Em segundo lugar, também é possível que se interprete o valor habitual
em um enunciado que não indique qualquer frequência ou repetição. Em
“The Temple of Diana used to stand at Ephesus” (Comrie, 1976, p. 27), não
há nenhuma sugestão precisa de que houve várias ocasiões em que o templo
estava em Éfeso, com intercalados períodos; com essa frase, a interpretação
natural é que o templo estava em Éfeso ao longo de um determinado tempo
(período único), sem intervalos (repetições). Em outras palavras, não há,
necessariamente, a implicação de que o Templo de Diana tenha estado em
Éfeso por diversas vezes de forma repetitiva. Logo, segundo Comrie (1976), a
perífrase used to stand não é indício para a afirmação de que o aspecto habitual esteja atualizado na sentença. A mesma interpretação seria feita se adicionássemos o advérbio ‘always’ (sempre) na oração; isso acontece porque a
interpretação se deve mais ao fato de o verbo stood, neste exemplo, não codificar diversos estados (qualidades, características ou estadias) temporários
e repetidos por Temple, impossibilitando a interpretação pragmática de que
diversos “Templos de Diana” foram construídos, destruídos e reconstruídos
na mesma cidade; portanto a habitualidade não poderia ser considerada aqui.
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Já em “Simon used to believe in ghosts”, há atualização do aspecto habitual por
se tratar de situações de longa duração e que se repetiriam a cada novo dia.
Em suma, para Comrie (1976), uma ação habitual não é simplesmente
uma ação iterativa, ou seja, uma ação que se repete várias vezes sucessivas,
mas sim uma repetição sem regularidade, sem que seja possível contar o
número de repetição ou a duração de cada uma das repetições, como em (1).
(1) saber escrever muito bem... no idioma inglês e no seu próprio
idioma... inclusive pessoas de outros países a Google... costumava
também contratar... para fazer as traduções... né? que a... que
como o Google trabalha com o mundo inteiro precisa... (m 02)(1)
O aspecto habitual pressupõe uma iteração mais ou menos regular de
uma situação, de tal modo que o hábito resultante é considerado como uma
propriedade de caracterização De acordo com Bertinetto e Delfitto (2000),
consiste em uma macrossituação não-terminativa, composta por uma série
de microssituações terminativas. O valor do aspecto habitual reside na
indeterminação do número total de ocorrências de microssituações, e não
no caráter de indeterminação da duração de cada ocorrência das microssituações que compõem a macrossituação.
No português do Brasil, duas formas verbais podem, potencialmente,
expressar o valor habitual: a forma de pretérito imperfeito (PI), em (2), e a
forma de pretérito perfeito (PP), em (3).
(2) de passar aquele aquela... aquela ideia de afastamento no curso
de química o curso de exatas... pelo menos no no meu tempo ele
tinha... tinha essa visão os professores eram muito autoritários e
ele eles passavam a todo custo aquela visão de de... de amedrontar o aluno... né? em relação aos alunos... em relação aos colegas
eu sempre tive tive uma boa relação com com os meus colegas...
agora no final do curso no final do mei- do meio pro final do
curso... foi que eu me afastei muito... da universidade né? (m 01)
(3) e... oitenta por cento do curso foi foi exatamente isso né? que sempre preparou... (hes) o alunos com com cálculos... com memorização de fórmulas foi um curso muito voltado pra memorização...
de fórmulas memo- (hes) <<aprendimento>> conceitos matemá(1) Os dados foram extraídos do banco de dados Falares Sergipanos (Freitag, 2013; Freitag; et al.,
2012). A sigla ao final refere-se à identificação do informante.
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ticos... foi um curso pouco voltado né? realmente para... formação
do professor... era mais era cálculo... e... matérias técnicas né? com
que que a gente nunca iria usar em sala de aula (m 01)
Em (2), identificamos o valor habitual pelo fato de que a situação passavam a todo custo aquela visão de de... de amedrontar o aluno... né? se
repete várias vezes, em um intervalo de tempo indeterminado. A forma
verbal passavam está no domínio da imperfectividade e denota uma situação passada habitual. Em (3), há valor habitual em sempre preparou.
O valor habitual não se dá exclusivamente pela forma verbal, mas é
decorrente da composição da forma verbal, do traço aspectual específico e
também pela presença de um modificador aspectual; a composicionalidade
indica que dado acontecimento tem lugar regularmente em uma linha de
tempo, sem dizer respeito a nenhuma das realizações em particular. Estudos
acerca do comportamento da flexão modo-temporal do passado, em amostras de português falado no Brasil, mostram que existe uma tendência de a
forma de PI estar associada à expressão do aspecto imperfectivo e a forma de
PP à expressão do aspecto perfectivo (Campos et al., 2002), mas esta relação
não é categórica. Assim, partindo da premissa de que fenômenos linguísticos derivam de processos cognitivos e de que a comunicação humana ocorre
em função das experiências, que envolvem participantes e contextos não
homogêneos (Bybee, 2010), investigamos os contextos de arranjo de traços
que caracterizam o aspecto habitual no domínio do tempo passado dentro de
uma amostra de fala de variedade do português brasileiro.
Nas seções a seguir, primeiramente, são discutidos modelos para o controle do aspecto habitual; depois, analisam-se os resultados quantitativos
para a expressão do aspecto habitual, a fim de, a partir da frequência de
uso, identificarmos os contextos de uso relacionados à expressão do aspecto
habitual no domínio do tempo passado.

1. Aspecto habitual: proposta alinhada ao uso
Sendo a língua uma estrutura mental em constante uso e afetada por atividades processuais que mudam, nela podem existir, então, variação ou gradiência no mesmo processo (Bybee, 2010). Partimos da premissa de que a
leitura aspectual não depende somente da forma verbal (aspecto gramatical),
mas de sua interação com outras informações que trazem os outros constituintes do enunciado – aspecto inerente do verbo, modificadores aspectuais
– e, até, o próprio contexto (Verkuyl, 1993, Wachowicz, 2003; Freitag, 2011;
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Bybee, 2010). Todos esses operadores linguísticos interagem na composição
do domínio aspectual, definindo a leitura aspectual final. Dentre os modificadores aspectuais, destacamos o papel dos advérbios, que se encontram no
nível externo de leitura da aspectualidade, e atuam como um recurso para
modificar o valor aspectual decorrente do nível de leitura interna.
Com evidências de línguas crioulas, Bybee et al. (1994) mostram
que existem fontes lexicais para o aspecto habitual, por exemplo, dois verbos lexicais que servem como fontes para auxiliares habituais e, eventualmente, para afixos, “viver” e “saber”, como em “Eu vivia trabalhando em
um barco” (Bybee et al., 1994: 155). Os autores afirmam que o habitual é o
significado aspectual mais comumente associado à reduplicação parcial do
verbo. Porém, os autores advertem que é um caso específico e que não deve
ser tomado de forma universal, uma vez que, em línguas como o português, a simples repetição do verbo não parece ser fator determinante para a
codificação do valor habitual, é necessária a composicionalidade de outros
recursos gramaticais, que juntos atualizam a habitualidade. Para o aspecto
habitual, Bybee et al. (1994) propõem a trajetória de gradiência da Figura 1.

iterativo >> frequentativo >> habitual
Figura 1: Gradiência da habitualidade (Bybee et al., 1994: 170)

As expansões semânticas que baseiam essa trajetória são decorrentes da
distinção formal entre reduplicação total e parcial; o número total de reduplicações diminui para a direção direita da trajetória, e o número de reduplicação parcial aumenta para a o lado esquerdo da trajetória. Assim, o aspecto
habitual é a extensão do aspecto frequentativo (Bybee et al., 1994), porque,
quanto maior a reduplicação da situação, de modo que não se possa contar o
número exato, mais há a presença do aspecto habitual. O processo de gradiência (e, por conseguinte, a leitura aspectual) decorre da construção inteira,
e não simplesmente do significado lexical do verbo, que é o precursor, e, portanto, a fonte do significado gramatical. Lidamos com o processo de gradiência porque buscamos identificar especificações de leitura habitual a partir do
tempo verbal em uma amostra linguística de natureza sincrônica. No tocante
à categoria aspecto, esse processo está correlacionado com a composição
aspectual: lexical > gramatical > contextual; a leitura final de determinado
aspecto depende, assim, da construção inteira, uma leitura composicional:
as informações que trazem os outros constituintes (sujeito, complemento e
expressões adverbiais) também influenciam na leitura aspectual.
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Para Bybee et al. (1994), o habitual descreve uma situação que é repetida em uma ocasião particular e as noções de repetição são particularmente codificadas pelo traço [- télico] – que não apresenta um ponto final
definido. O aspecto habitual está sujeito a restrições lexicais e tem um
significado aspectual específico. Embora a noção de repetição se aplique
melhor a situações que ocorrem dentro de um único ciclo, ou seja, a uma
situação que tem início, meio e fim inerentes, como ‘piscar’, ‘bater’, o valor
habitual se aplica a situações que descrevem ciclos múltiplos e, nesse sentido, escopa um valor adicional de continuidade, decorrente do aspecto
contínuo: a situação começa, atinge um ponto final e continua a se repetir.
Além do aspecto contínuo, o aspecto habitual também mantém uma conexão semântica com o aspecto frequentativo, visto que a frequência da situação ocorre em múltiplas ocasiões durante um período de tempo específico.
Observemos os exemplos apresentados para explicar o aspecto habitual:
(4) Cães ofegam para se refrescarem. (Bybee et al., 1994: 152)
(5) Meu cão ofega para se refrescar. (Bybee et al., 1994: 152)
Em (4) e (5), há a caracterização/declarações sobre o tema, cuja
validade se estende por mais do que o momento atual da fala. Bybee et al.
(1994) complementam que uma leitura habitual, por apresentar traço [+
dinâmico], detalhado mais à frente, cobre muitos casos diferentes de uma
mesma situação, assim como ocorre no aspecto iterativo.
Outra característica é a noção de especificação da reiteração (Bertinetto
& Lenci, 2010). A especificação numérica dos microeventos que compõe
o aspecto habitual pode ser [+ específica] ou [- específica]. Especificar o
número dos microeventos é equivalente a explicitar a duração do macroevento (da situação com um todo). Quanto maior a frequência da repetição
da situação, mais próximo da leitura aspectual habitual; ao passo que, quanto
maior a quantificação da situação, mais distante de uma leitura aspectual
habitual, porque, em uma leitura habitual, não se faz necessário entrar em
cálculos (quantificação). Quando se especifica o número de vezes que uma
situação se repete, considera-se como estilisticamente marcado, devido ao
fato de se especificar o número dos microeventos (Bertinetto & Delfitto,
2000, Ilari & Basso, 2008; Bertinetto & Lenci, 2010). Outro traço que contribui para a caracterização de uma situação como habitual é justamente o fato
de ela se prolongar por um determinado (ou longo) período de tempo de
forma repetitiva; e a repetição não se refere ao número de microeventos, mas
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à sua frequência de ocorrência. O que interessa não é o número de vezes que
a situação se repetiu, mas a interação mais ou menos regular de um evento;
o resultante dessa repetição é considerado como uma propriedade de caracterização de um dado referente (Bertinetto & Lenci, 2010).
(6) e eu fiquei nervosa pensando que num ia saber fazer as coisas e
depois disso eu percebi que... que a gente aprende tudo... peguei
(hes)... experiência rápido até... quando outras pessoas chegavam
pra trabalhar no meu setor eu que dava... explicação sobre o funcionamento dali sobre várias coisas então... (hes) aprendi muita
coisa... (f 18)
Em (6), a situação de dava... explicação marca uma atividade, pois o
desenvolvimento da situação não se encaminha para um ponto terminal,
porque anteriormente há a referência ‘quando outras pessoas chegavam
no mesmo setor’, que indica uma ação habitual de dar explicações sobre
o funcionamento do local, ocorrendo uma situação [+ específica]. Já, em
(7), as ocorrências de aspecto habitual – sempre enxerguei e sempre gostei
– formadas por um modificador aspectual e uma forma simples de pretérito perfeito, denotam situações [- específicas], já que as reiterações não
são delimitadas, ou seja, não se tem uma noção de quantas vezes a ação foi
repetida e nem em que momentos, assim como foi em (7).
(7) F: sim foi um sonho de infância... desde a oitava série do ensino
fundamental... eu já tinha (hes)... certeza de que a minha... carreira seria na área da computação... eu sempre enxerguei a área
de tecnologia em geral... co- como uma área bastante promissora... e eu estava certo... é fácil perceber... que quem investiu...
desde cedo... nessa área está colhendo os frutos hoje... foi isso que
me motivou... que seria a oportunidade clara... de ter uma carreira
sólida... em algo que eu sempre gostei de fazer (m 02)
Há diferentes propostas teóricas para lidar com o aspecto inerente; analisamos as que permitem definir o comportamento aspectual mínimo que é
relevante para a expressão do aspecto habitual. Iniciamos com a proposta de
classificação de Vendler (1967), que sistematiza grupos de verbos em várias
subclasses com base em suas propriedades temporais. A ideia de Vendler
(1957: 123) é a de que o uso do verbo pode sugerir uma maneira particular
de como tal verbo pressupõe e envolve a noção de tempo. O autor mostra
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que, se focarmos a nossa atenção, principalmente, sobre os esquemas de
tempo pressupostos por vários verbos, seremos capazes de lançar luz sobre
algumas das obscuridades que ainda permanecem sobre esses assuntos.
Esses esquemas de tempo são componentes importantes, pois a proposta de
Vendler (1967) parte do princípio de que as noções vinculadas pelos verbos
ultrapassam a mera codificação temporal centrada na distinção entre presente, passado e futuro. Segundo o autor, existem outras propriedades mais
sutis, que podem sugerir a maneira particular de como o verbo pressupõe
e envolve a noção de tempo – entendido enquanto tempo físico. Assim, as
expressões verbais realizam diferentes esquemas de tempo que podem ser
depreendidos da seguinte divisão: estados, atividades, accomplishments e
achievements.
Dentro da proposta vendleriana, pensamos sobre a possibilidade de
haver algo em comum entre atividades, accomplishments e achievements,
que os diferencia de estados, o que é pela atualização do aspecto habitual.
Para chegar a essa característica compartilhada entre esses tipos verbais,
temos que lançar mão da proposta de Bertinetto (2001), em que as classes aspectuais de Vendler (1967) são desdobradas em três traços interrelacionados: duratividade, dinamicidade e homogeneidade. Para tanto,
devemos observar qual/quais traços se cruzam entre atividades, accomplishments e achievements que não ocorrem nos estados. Bertinetto (2001)
apresenta uma proposta de classificação aspectual baseada em três propriedades inter-relaciondadas: duratividade, dinamicidade e homogeneidade.
A propriedade da homogeneidade refere-se à ausência de um limite interno
inerente em uma dada situação, sendo fundamental para a distinção entre
telicidade e atelicidade. Situações atélicas – estados e atividades – são definidas como: se uma situação s ocorre num intervalo de tempo I, então s
também ocorre em cada subintervalo de I. Ou seja, uma situação homogênea é aquela que não muda de natureza. Em contraponto, accomplishments
e achievements não são homogêneos porque são télicos.
A dinamicidade é uma propriedade caracterizada a partir da observação dos estados. Situações de estado são “densas”, não apresentam
nenhum desenvolvimento interno e recebem o traço [-dinâmico], o que,
em tese, justifica o barramento do emprego do imperfectivo progressivo
(no caso específico, de passado imperfectivo), do que com os outros tipos
de situação. Achievements, accomplishments e atividades são situações [+
dinâmico].
Nessa proposta de classificação, a sequência mínima de gestos que instancia uma dada situação dinâmica é denominada de átomo dinâmico, e
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os estados, compostos por átomos estáticos. Átomos dinâmicos correspondem à granularidade mínima definida pela situação, e, por isso, não são
divisíveis indefinidamente. Os átomos estáticos podem ser subdivididos
indefinidamente, por isso, os estados não apresentam granularidade. Essa
diferenciação subsidia a hipótese de que as situações podem ser vistas como
sendo compostas por conjuntos de átomos dinâmicos [- homogêneo] e/ou
estáticos [+ homogêneo].
A propriedade da duratividade é responsável pela diferenciação entre
situações [- durativas], como os achievements, constituídos por um único
átomo dinâmico seguido de um átomo estático que instancia o ponto de
culminação atingido pela realização da situação, e situações [+ durativas]
como os accomplishments, que envolvem um conjunto de átomos dinâmicos seguidos de um átomo estático. Os accomplishments diferenciam-se das
atividades – também [+ durativas] e constituídas por um conjunto de átomos dinâmicos – por apresentarem um ponto de culminação estático como
resultado da realização da situação, ao contrário das atividades. A duratividade deve ser entendida como estritamente operacional, já que qualquer
situação, por mais breve que seja, apresenta certa duração.
Na proposta de Bertinetto (2001), a característica em comum entre
atividades, accomplishments e achievements responsável por diferenciá-los
dos estados diz respeito ao traço dinamicidade, pois todos os três são [+
dinâmicos] e os estados são [- dinâmicos]. Atividades, accomplishments e
achievements se desenvolvem pela sucessão de suas fases enquanto estado é
um continuum, não apresenta fases sucedendo uma a outra. Assim, verbos
estáticos tendem a barrar o aspecto habitual; já atividades, accomplishments
e achievements, por apresentarem o traço [+ dinâmico], colaboram para
a atualização do aspecto habitual, principalmente atividades, que além do
traço [+ dinâmico], é também [+ durativo] e [+ homogêneo].
Além dos valores aspectuais inerentes aos verbos, também consideramos a função dos modificadores aspectuais na composição do aspecto
habitual. Quando uma ação se repete de forma habitual, o verbo, geralmente, é acompanhado por modificadores aspectuais – como, por exemplo, advérbios e locuções adverbiais – que indicam frequência, tais como:
normalmente, sempre, todos os dias, dentre outros (Travaglia, 2006; Rodrigues, 2009). Estes, por sua vez, estão, tipicamente, associados a situações
durativas.
(8) F: uma delas... ho- hoje em dia eu tento acreditar que ela não adoque ela não adoeceu que ela adoeceu de verdade que eu pensei
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que ela sempre tava fingindo que tava doente... tava doente... e
nisso... (hes) a gente acabou que descobrindo que a outra Aricelha
a mais velha do grupo era quem fazia as briguinhas ((risos)) foi...
(hes) foi foi horrível assim foi bem estressante a monografia...
(hes) digo pra você que você vai se estressar mesmo... ((risos)) se
prepare... porque se você for como eu você vai se estressar bastante com essa relação... com esse trabalho (m 04)
Tomamos como pressuposto aqui que a habitualidade é dada pela junção de dois fatores principais: a flexão verbal (-ndo – imperfectivo) mais a
junção do auxiliar estar no pretérito imperfeito, ou seja, além de auxiliar,
estar passa a ter um valor aspectual, isso por causa da presença do modificador aspectual sempre. O verbo “estar” como auxiliar mantém o traço
de duração, o que contribui para a codificação do aspecto habitual. Ele se
junta ao verbo pleno no gerúndio e o modificador aspectual fazendo com
que a sentença passe a ser habitual, sem contagem no intervalo de tempo,
dando uma leitura de movimento/atividade. Ao juntar-se ao verbo pleno
no gerúndio, a sentença passa a ter uma leitura habitual, porque esses auxiliares denotam intervalos de tempo durativos dentro dos quais se inclui o(s)
intervalo(s) do verbo principal (Wachovicz, 2003). A repetição é ativada
pela presença do advérbio sempre; a situação não é vista como única e durativa, mas sim como repetida, sem a informação sobre a duração de cada
repetição. O modificador adverbial indica que as situações podem continuar acontecendo, porém de forma intermitente. Assim, podemos dizer
que em (6) se atualiza o aspecto habitual: o significado aspectual final é o de
que as situações ali expressas são vistas como se repetindo indeterminadamente ao longo do tempo, o que caracteriza o aspecto habitual manifestado.
Advérbios e adjuntos adverbiais são considerados na análise com o objetivo
de verificar a sua influência na expressão do aspecto habitual. Partimos do
pressuposto apontado por Verkuyl (1993), Wachowicz (2003), Bertinetto
e Lenci (2010) e Rodrigues (2009) de que advérbios e adjuntos adverbiais
quantificadores podem modificar uma leitura aspectual, por exemplo, de
valor episódico – que ocorre uma única vez – para habitual, como ilustrado
na figura 2.
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Figura 2: Operações de modificação aspectual (Freitag, 2007: 94)

A fim de averiguarmos a produtividade do arranjo e a gradação de traços que sistematizam o aspecto habitual no português do Brasil, tomamos
como corpus de análise a amostra composta por 20 entrevistas sociolinguísticas estratificadas quanto ao sexo dos informantes, pertencentes ao banco
de dados Falares Sergipanos (Freitag, 2013; Freitag et al., 2012).

2. A expressão do aspecto habitual
Na amostra analisada, identificamos 321 contextos de expressão de aspecto
habitual pelas formas simples, pretérito perfeito (PP) e pretérito imperfeito
(PI).(2)
Nas seções subsequentes, apresentamos os resultados obtidos com
as formas simples PP e PI e a correlação entre os traços linguísticos para a
expressão da habitualidade. Por fim, apresentamos a correlação geral entre
os traços linguísticos e as formas verbais (pretérito imperfeito e pretérito
perfeito) para a expressão da habitualidade, culminando com uma proposta
de gradiência, pautada na proposta de Bybee et al. (1994) e Bybee (2010).

2.1 Traços aspectuais
O nosso objetivo ao controlar os traços aspectuais consiste em constatar
se de fato tais traços são salientes dentro de uma leitura composicional do
aspecto habitual, assim como fora comprovado em outros estudos, como
Rodrigues (2009) e Freitag (2011). Para verificarmos a correlação entre os
1

Na mesma amostra, foram identificadas apenas 28 ocorrências de expressão de aspecto habitual por formas perifrásticas. Optamos por não considerá-las nesta análise.
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traços aspectuais e o aspecto habitual nas amostras analisadas, controlamos
os três traços aspectuais apontados por Bertinetto (2001), a saber: durativo
([+ durativo]; [- durativo]), dinâmico ([+ dinâmico]; [- dinâmico]), homogêneo ([+ homogêneo]; [- homogêneo]). A nossa hipótese é de que os traços aspectuais tenderão para [+ durativo], [+ dinâmico] e [+ homogêneo],
nas duas formas verbais (PP e PI), na expressão da habitualidade. Vejamos
os exemplos (9) e (10):
(9) então... meu maior plano o o mestrado né? vou tentar em algumas
universidades... fora de Sergipe... depois eu pretendo o doutorado
pra me tornar efetiva né? porque eu sou professora substituta... e
espero conseguir tudo isso é muita coisa eu sou uma pessoa... toda
vida eu sempre falava ... isso desde pequenininha eu sou muito
sonhadora... e eu eu me sinto muito realizada porque tudo que
eu sonhei... eu consegui até agora é tanto que eu tenho que me
preparar pra um... um não como foi o caso do mestrado até que
eu reagi bem... (f 19)
(10) e... oitenta por cento do curso foi foi exatamente isso né? que
sempre preparou... (hes) os alunos com com cálculos... com
memorização de fórmulas foi um curso muito voltado pra
memorização... de fórmulas memo- (hes) <<aprendimento>>
conceitos matemáticos... foi um curso pouco voltado né?
realmente para... formação do professor... era mais era cálculo...
e... matérias técnicas né? com que que a gente nunca iria usar em
sala de aula (m 01)
Em (9) e em (10), temos os verbos falar e preparar, respectivamente,
no pretérito imperfeito e pretérito perfeito, indicando uma atividade, em
composição com o advérbio sempre. Como os dois verbos indicam atividade, o que pode ser entendido de acordo com o contexto, é que temos
embutido neles os traços [+ dinâmico], [+ durativo] e [+ homogêneo], pois
as situações apresentam subintervalos, prolongando-se de forma indefinida. Como não temos os limites temporais delimitados, vemos situações
com o traço [- télico], ou seja, as situações não se prolongam no tempo
de forma contínua, mas com interrupções, o que viabiliza a interpretação
habitual. A repetição é ativada pela presença do advérbio sempre. Assim,
através do modificador adverbial, podemos ler que as situações podem
continuar acontecendo, porém de forma intermitente.
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Tabela 1. Atuação do traço aspectual duratividade na expressão do
aspecto habitual
FATORES

PI

PP

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

+ durativo

209

67,9

99

32,1

308

100

- durativo

12

92,3

1

7,7

13

100

Na tabela 1, observamos que uso do pretérito imperfeito na expressão
da habitualidade está relacionado ao traço aspectual [+ durativo]. Das 308
ocorrências com o traço [+ durativo], 67,9% concentraram-se na forma de
PI e 32,1% na forma PP. Independentemente da forma verbal, PI ou PP, na
codificação do aspecto habitual, o traço [+ durativo] foi mais saliente, o que
confirma a nossa hipótese inicial. No entanto, existe uma tendência de distribuição de frequências que aponta para a seguinte correlação aspectual:
[+ durativo] >> PI; [- durativo] >> PP (estamos considerando a quantidade
absoluta dos dados).
Tabela 2. Atuação do traço aspectual dinamismo na expressão do
aspecto habitual
FATORES

PI

PP

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

+ dinâmico

152

70,0

65

30,0

217

100

- dinâmico

69

66,3

35

33,7

104

100

A forma PI na expressão da habitualidade é mais recorrente em contextos com traço [- dinâmico], como podemos verificar na tabela 2.
Tabela 3. Atuação do traço aspectual homogeneidade na expressão do
aspecto habitual
FATORES
Mais homogêneo
Menos homogêneo
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PI

PP

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

154

66,1

79

33,9

233

100

67

76,1

21

23,9

88

100
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A homogeneidade diz respeito ao fato de tal situação não apresentar
um fim inerente, estando ligada à noção de atelicidade [+ homogêneo] e
telicidade [− homogêneo]. Nos resultados referentes ao uso de PP e PI para
expressar aspecto habitual, no que tange ao traço homogeneidade, o traço
[+ homogêneo] prevalece, com 154 ocorrências (66,1%) de PI e apenas 79
(33,9%) de PP. O mesmo comportamento apresenta o traço [- homogêneo]:
das 88 ocorrências, 67 (76,1%) se concentram na forma de PI. O resultado
do traço homogeneidade refuta a nossa hipótese de que prevaleceria o traço
[+ homogêneo] na expressão da habitualidade, pois, em termos de uso e
aplicação, as formas de PP e PI apresentam tanto o traço [+ homogêneo]
quanto o traço [- homogêneo].

2.2. Modiﬁcadores aspectuais
Consideramos a função dos modificadores aspectuais na composição do
aspecto habitual, pois, quando uma ação se repete de forma habitual, o
verbo, geralmente, vem acompanhado por modificadores aspectuais, com
advérbios e locuções adverbiais que indicam frequência, tais como: normalmente, sempre, todos os dias, dentre outros (Travaglia, 2006; Rodrigues,
2009). Estes, por sua vez, estão, tipicamente, associados a situações mais
durativas. Segundo Wachowicz (2003), os modificadores aspectuais e o
contexto desempenham um papel fundamental na escolha de, por exemplo,
uma leitura habitual ou iterativa.
(11) e... oitenta por cento do curso foi foi exatamente isso né? que
sempre preparou... (hes) os alunos com com cálculos... com
memorização de fórmulas foi um curso muito voltado pra memorização... de fórmulas memo- (hes) <<aprendimento>> conceitos
matemáticos... foi um curso pouco voltado né? realmente para...
formação do professor... era mais era cálculo... e... matérias técnicas né? com que que a gente nunca iria usar em sala de aula (m 01)
Em (11), temos o verbo preparar, no pretérito perfeito em composição
com o advérbio sempre. As situações se prolongaram de forma indefinida.
Como não temos os limites temporais delimitados, o traço [- télico] está
embutido, ou seja, as situações não se prolongam no tempo de forma contínua, mas com interrupções, o que viabiliza a interpretação habitual. A repetição é ativada pela presença do advérbio sempre, porque, com a entrada do
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modificador aspectual sempre, a situação é vista como durativa. Vale destacar que a situação não é vista como única e durativa, mas sim como repetida, sendo que não é informado se cada repetição durou ou não. Através
do modificador adverbial podemos ler que as situações podem continuar
acontecendo, porém de forma intermitente.
Ainda em relação aos modificadores aspectuais com valor habitual,
um modificador adverbial do tipo de normalmente, geralmente, etc., como
em (11), torna a proposição indeterminada em relação ao seu estatuto
factual. Assim, é possível propor que tais modificadores adverbiais modalizam a ação; ao valer-se de algum desses advérbios, o falante se descompromete com o estatuto factual do estado de coisas. O excerto (12) ilustra
essa situação.
(12) tem que adequar a disponibilidade do entrevistado... e às vezes
eles têm bastante receio também né? de se expor... de mostrar tipo
de dar a cara a tapa digamos assim... então geralmente a resistência maior é dessas autoridades mas também eu é é... muito difícil
eu não conseguir geralmente eu conseguia bastante... e têm muitos também que são bastante atenciosos muitos políticos que são
atenciosos (hes) policiais e delegados também que dã- que dão a
entrevista numa boa assim geralmente... eu consigo é muito difícil
eu não conseguir uma entrevista (f 11)
Na tabela 4 os resultados evidenciam que a forma de PI na expressão da
habitualidade predomina em contextos de ausência do modificador aspectual. Por outro lado, a forma de PP predomina com a presença de modificador aspectual. Os resultados corroboram a nossa hipótese, mas ainda
esperávamos que o fator presença de modificador aspectual favorecesse
também a forma de pretérito imperfeito, como aponta a literatura.
Tabela 4. Atuação do uso de modiﬁcador aspectual na expressão do
aspecto habitual
FATORES

PI

PP

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Presença

29

27,9

75

72,1

104

100

Ausência

192

88,5

25

11,5

217

100
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Tal resultado aponta para um traço na leitura composicional do aspecto
habitual: a presença de modificador aspectual tende a favorecer a forma de
PP, já a ausência de modificador tende a favorecer a forma de PI.

2.3. Classes acionais
Seguindo outros estudos que controlaram valores aspectuais de acordo com
o tipo de verbo, seguimos a proposta de classificação de Vendler (1967),
mais a categoria dos verbos cognitivos (cf. Coan, 1997):
Atividades – consideramos como verbos de atividade aqueles que expressam situações dinâmicas, tais como trabalhar, escrever, estudar, andar etc.
(13) F: sei lá... eu num tenho a mínima ideia... do que eu faria deixe
eu ver... primeiro... ia fazer uma casa mais confortável pra minha
mãe... o pri- pra minha mãe parar de trabalhar com certeza... ia
fazer minha mãe viajar duas vezes por ano pra ela curtir a vida
que ela sempre trabalhou pra manter os filhos e... e nunca curtiu
a vida nunca fez nenhuma viagem eu ia assim... (f 13)
Achievements – consideramos como achievements aqueles verbos pontuais, ou seja, sem duração inerente. Seu limite inicial coincide com seu
limite final, respondem à pergunta “em que momento/hora”.
(14) Só que na época eu ajudava a minha mãe em casa, mas também
era eu quem comprava as minhas coisas pessoais. (fnp43)
Accomplishments – consideramos como accomplishments aqueles verbos
de duração temporal definida, isso porque apresentam limite final evidenciado (situações télicas). Evidenciam situações não percebidas como verdadeiras quando interrompidas. Respondem à pergunta “em quanto tempo”.
(15) então pensei muitos vezes em desistir porque estava no segundo
período... era só eu... aí o que fazer? ficar esperando em Itabaiana
não teria condições de ficar esperando na universidade... então
tinha que pagar pra vim até Campo do Brito... em Campo do Brito
eu ficava uma hora... uma hora e meia na chuva... no frio... sozinha aventurando se o carro iria ou não iria buscar... chegava em
casa traumatizada... então pra mim foi muito difícil... (f 17)
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Estados – consideramos como verbos de estado os que delineiam
situações também durativas, mas que não podem ser divididas em fases
(homogeneidade). Não apresentam limite final inerente. São verbos que
não remetem a ação/movimento, ou seja, são situações menos dinâmicas
que exprimem propriedades, localização, condição, estado etc., como os
verbos ser, estar, parecer, ter, entre outros.
(16) gostei mais pela parte dos professores que eu tive mais pela parte
do conhecimento que eu adquiri aqui e do que eu pude vivenciar aqui dentro mas mas quando eu falo de vivência não é muito
com as pessoas não é muito com os meus colegas mas da vivência
que eu tive dentro dos ... com os professores sempre estive engajada com assuntos que diziam respeito ao curso e com o aprender
mesmo porque eu realmente gosto eu gosto de tirar minhas dúvidas eu gosto de aprender (f 12)
Cognitivos: são verbos ligados ao processamento cognitivo, à percepção ou estímulo mental, tais como pensar, lembrar, entender, impressionar,
agradar etc. Esta categoria não está presente na proposta de classificação de
Vendler (1967), no entanto, Coan (1997) a controlou no estudo da expressão do tempo passado anterior a outro passado, sendo replicada por outros
estudos de formas verbais; optamos por controlar separadamente a categoria para fins de comparabilidade com resultados de outros estudos.
(17) então a princípio eu escolhi fazer jornalismo... porque eu gostava
muito de ler e escrever... mas depois eu vi que na verdade isso não
é o suficiente pra você fazer... esse curso ((barulho da moto)) que
exige uma série de outras coisas como você ser... (hes) não ser
tímido... você saber fazer abordar a pessoa... e vários outros fatores... en- e assim desde criança... eu eu sempre pensei... depois
quando quando eu comecei a imaginar em faz a fazer um curso
sempre imaginei jornalismo nunca tive... outra pretensão assim
de ser professora ou fazer qualquer... outra habilitação mesmo
sempre quis jornalismo e foi... o que aconteceu num num tive
outro pensamento outra escolha (f 11)
Tomamos como hipóteses que: i) verbos de atividade acompanhados
do advérbio sempre, preferencialmente, atualizam o aspecto habitual; o
significado aspectual final é de que as situações expressas são vistas como
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se repetindo indeterminadamente ao longo do tempo (o que caracteriza o
aspecto habitual), o que está correlacionado com verbos de atividade; ii)
verbos de estado tendem a barrar o aspecto habitual.
Tabela 5. Atuação das classes acionais na expressão do aspecto
habitual
FATORES
Achievements

PI

PP

Nº

%

TOTAL

Nº

%

Nº

%

4

66,7

2

33,3

6

100

Atividade

157

72,0

61

28,0

218

100

Cognitivo

37

69,8

16

30,2

53

100

Estado

23

52,3

21

47,7

44

100

Quanto à atuação do tipo do verbo na expressão da habitualidade pela
forma de PI, assim como tínhamos por hipótese, os verbos de atividade,
preferencialmente, atualizam o aspecto habitual, por serem verbos com os
traços [+ durativo], [+ dinâmico] e [+ homogêneo]. Em primeiro lugar,
temos os verbos de atividade com 72,0%; em segundo, os de cognição, com
69,8%; os verbos de achievement com 66,7%, em terceiro; e, por último, os
de estado, com 52,3%.
Em valores absolutos, os verbos do tipo achievement apresentaram
poucas ocorrências (6, no total). Isso pode ser explicado porque os achievements são situações pontuais, ou seja, sem duração inerente; seu limite
inicial coincide com seu limite final, por isso tendem a coibir a aplicação do
aspecto habitual.
A segunda hipótese para o fator tipo de verbo era a de que os de estado
tendiam a barrar o aspecto habitual, mas, aparecem, mesmo que em menor
percentual, verbos de estado. Este tipo de verbos, por representarem um
continuum, não apresentam grãos ou fases sucedendo uma a outra; são
verbos com o traço [- dinâmico], por isso não seriam tão expressivos em
uma leitura habitual. No entanto, de acordo com nossos resultados, a forma
de PP está relacionada a este tipo de classe de verbo, mas associado a um
modificador aspectual, partindo, assim, da composicionalidade do aspecto;
um fator está ligado ao outro, por isso temos ocorrências de verbos de
estado na expressão da habitualidade.
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2.4. Gradações de modalidade
As categorias gramaticais precisam ser vistas num continuum, que contempla uma gradualidade, formando um conjunto irregular, relativo e
impreciso, dinamicamente organizado, cujos traços constitutivos não são
partilhados igualmente por todos os itens que a constituem. Então, assim
como outras categorias, a modalidade pode ser controlada de forma escalar,
prevendo gradações, a partir das quais podem ser correlacionadas formas
ou funções. Seguimos uma proposta escalar, distribuída em quatro graus,
do [- irrealis] ao [+ irrealis], levando em conta alguns critérios contextuais
que indicam o maior/menor grau de certeza expresso no enunciado, conforme sugere Givón (2001) (quadro 3).(3)
Quadro 3. Escala de gradação de modalidade (FREITAG et al. 2013:108)
Irrealis 1 (grau 1) – corresponde ao realis; apresenta situações fortemente assertadas –
factuais. No nível do analista, a factualidade se verifica no contexto linguístico concomitante à função ou pressuposta.
Irrealis 2 (grau 2) – corresponde ao grau mínimo de irrealis; está correlacionado a situações que provavelmente/eventualmente ocorreram. No nível do analista, a factualidade se
verifica no contexto linguístico subsequente, inter/intratópico.
Irrealis 3 (grau 3) – corresponde a situações impossíveis de ocorrerem. No nível do analista, a não factualidade se verifica no contexto linguístico concomitante à função.
Irrealis 4 (grau 4) – corresponde ao grau máximo de irrealis, pois a asserção é negada. No
nível do analista, se verifica linguisticamente pelo marcador de negação.

2

As modalidades epistêmicas da tradição lógica aristotélica, segundo Givón (2001), teriam
equivalentes comunicativos: à verdade necessária da tradição lógica corresponde o equivalente comunicativo da pressuposição; à verdade factual, a asserção realis; à verdade possível,
a asserção irrealis; e à não-verdade, a asserção negativa. A redefinição comunicativa para as
modalidades epistêmicas da tradição clássica concebe a pressuposição como uma proposição
assumida como sendo verdadeira por concordância anterior, convenção cultural, ou obviedade a todos os presentes na situação de fala. A asserção realis toma uma proposição fortemente assertada como sendo verdadeira. A asserção irrealis tem uma proposição fortemente
assertada como sendo possível, provável ou incerta. A asserção negativa toma a proposição
fortemente assertada como sendo falsa, mais comumente em contradição com a crença explícita ou assumida pelo ouvinte. A noção de realidade/factualidade remete à existência factual
em algum tempo real (verdadeiro), ou a não-existência em um tempo real (falso) ou, ainda, à
existência potencial em um tempo (possível), o que configura as possibilidades: i) a situação
é fato; ii) a situação não é fato, mas tem grande probabilidade de sê-lo; e iii) a situação não é
fato, e nunca vai sê-lo.
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Os excertos (18) e (19) ilustram o grau 1 e o excerto (20) ilustra o grau
2. Podemos, evidentemente, ter um hábito negado – irrealis 4 (21); no
entanto, não podemos ter a instância em que pode ou não pode haver o
hábito.
(18) mas ele não só leciona... ele também ele já foi ele já foi auditor fiscal ele já teve uma empresa de consultoria... mas como ele mesmo
falou que sempre ganhava bem em tudo (m 05)
(19) e eu estava certo... é fácil perceber... que quem investiu... desde
cedo... nessa área está colhendo os frutos hoje... foi isso que me
motivou... que seria a oportunidade clara... de ter uma carreira
sólida... em algo que eu sempre gostei de fazer (m 02)
(20) e no domingo geralmente eu saía com minha família... com amigos... ou então em casa vendo um filme eu gosto muito de ver
filme em casa também gosto de ver filme sozinho ((risos)) porque... já é eu acho que é costume mesmo tudo que eu gosto em
casa eu gosto de ver só... ou com meu namorado... só a ((risos)) só
a única exceção ((risos)) (m 04)
(21) com minha mãe com minha mã- eu nunca morei com minha
mãe... exatamente assim eu morei com minha avó... até o início
da adolescência... depois morei com minha avó e com minha
mãe ma- mais com minha avó... e quando... eu entrei naquela fase
de rebeldia dos dezesseis dezessete anos... aí foi quando eu vim
morar com meu pai... (m 04)
Quanto à correlação entre a gradação de modalidade e a expressão
da habitualidade, os resultados evidenciam que o aspecto habitual, em termos de frequência, pode estar relacionado ao Grau 1. Como vimos, é o tipo
de grau em que há um valor de assertividade na situação relatada, denotando um grau de comprometimento do falante com a situação enunciada.
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Tabela 6. Atuação da gradação de modalidade na expressão do
aspecto habitual
FATORES

PI

PP

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Grau 1

196

66,7

98

33,3

294

100

Grau 2

13

92,9

1

7,1

14

100

Grau 3

10

90,9

1

9,1

11

100

Grau 4

2

100

-

-

2

100

Há um maior número de contextos de Grau 1 com a forma verbal de
pretérito imperfeito, de 294 ocorrências, 196 são de PI. Mas o pretérito perfeito também é predominante no Grau 1, principalmente quando acompanhado de um modificador aspectual. É importante destacar que, assim
como defendido por Givón (2001) e Cristófaro (2004), o aspecto habitual
também pode ser suscitado em contextos de [+ irrealis], pois temos ocorrências de graus 3 e 4, mais distantes do valor realis.

2.5. Especiﬁcação da iteração
A especificação numérica dos microeventos que compõem o aspecto habitual pode ser [+ específica] ou [- específica]. Especificar o número dos
microeventos é equivalente a explicitar a duração do macroevento. Quanto
maior a frequência da repetição da situação, mais próximo da leitura aspectual habitual; ao passo que, quanto maior a quantificação da situação, mais
distante de uma leitura aspectual habitual, porque, em uma leitura habitual,
não se faz necessário entrar em cálculos (quantificação).
Segundo Bertinetto e Lenci (2010), os contextos que delineiam habitualidade serão [- específico]; tendo em vista isso, analisamos a atuação da
especificação da reiteração no uso do pretérito imperfeito para a expressão
da habitualidade na fala e na escrita, a fim de investigar se de fato o traço
[- específico] auxilia em uma leitura habitual. Vale destacar que toda reiteração está associada a uma duração. Assim, em situações [+ específicas],
pode-se perguntar: “quantas vezes?”. Já situações com o traço [- específico]
são tratadas em termos indefinidos, não respondendo assim à pergunta
“quantas vezes?” (Ilari, 2001). Os excertos (22) e (23) ilustram situações
com os traços [+ específico] e [- específico], respectivamente.
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(22) e eu fiquei nervosa pensando que num ia saber fazer as coisas e
depois disso eu percebi que... que a gente aprende tudo... peguei
(hes)... experiência rápido até... quando outras pessoas chegavam
pra trabalhar no meu setor eu que dava... explicação sobre o funcionamento dali sobre várias coisas então... (hes) aprendi muita
coisa... (f 18)
(23) eu gosto muito de jornalismo cultural... então justamente por isso
que eu casei meu TCC com essa coisa da cultura sergipana porque
é uma área que eu sempre me encantei desde desde o princípio
um tema uma editoria... (hes) que eu sempre me encantei desde
desde o princípio (f 11)
Tabela 7. Atuação da especiﬁcação da reiteração na expressão do
aspecto habitual
FATORES

PI
Nº

PP
%

TOTAL

Nº

%

Nº

%

+ específico

54

85,7

9

14,3

63

100

- específico

167

64,7

91

35,3

258

100

Os resultados apontam que o traço [- específico] apresenta correlação
acentuada no estabelecimento do aspecto habitual na amostra sob análise,
pois, em termos de aplicação/total, de 321 ocorrências, 258 são do traço [específico], nas formas verbais de PI e PP; e, na escrita, de 47 ocorrências, 36
são do traço [- específico], também nas duas formas verbais analisadas. Os
resultados são bastante significativos, nos permitindo afirmar que o traço
[- específico] está correlacionado no uso do pretérito imperfeito e pretérito
perfeito para a expressão da habitualidade, confirmando nossa hipótese.

2.6. Agentividade
Além dos traços linguísticos explicitados anteriormente, levamos em consideração, dentro do aspecto da transitividade, a agentividade, seguindo os
parâmetros de Coan e Pontes (2012). Um evento é caracterizado de forma
escalar quanto à sua transitividade a partir das propriedades semânticas
do agente, paciente e verbo da oração analisada, que também são forne-
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cidas em termos de graus. Consideramos este fator com a hipótese de que
o agente ou paciente da ação influenciaria na aspectualidade verbal, assim
como fora comprovado por Coan e Pontes (2012). Consideramos um
sujeito ativo (24) aquele que é o agente da ação expressa pelo verbo, já o
sujeito passivo (25) aquele que recebe a ação denotada pelo verbo.
(24) eu sempre fui um bom aluno em geografia e história eu sempre
passava porque é aque- no ensino médio aquele negócio de (coletivo) num é como faculdade nunca é o que a gente pensa que vai
ser só quando a gente tá lá é que a gente sabe... aí... em história
eu sempre fui de decorar a data e isso e aquilo passava... quando
eu cheguei lá que eu vi que era totalmente diferente que num era
aquela história que eu estava acostumado a ser (hes) (m 04)
(25) e... oitenta por cento do curso foi foi exatamente isso né? que
sempre preparou... (hes) o alunos com com cálculos... com
memorização de fórmulas foi um curso muito voltado pra
memorização... de fórmulas memo- (hes) <<aprendimento>>
conceitos matemáticos... foi um curso pouco voltado né?
realmente para... formação do professor... era mais era cálculo...
e... matérias técnicas né? com que que a gente nunca iria usar em
sala de aula (m 01)
Tabela 8. Atuação da agentividade na expressão do aspecto habitual
FATORES
Sujeito passivo
Sujeito ativo

PI

PP

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

24

58,5

17

197

70,4

83

41,5

41

100

29,6

280

100

Na análise dos dados, a presença de um sujeito ativo está relacionada
com a forma de PI na expressão da habitualidade.
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2.7. Tipo de sequência textual
Com base em estudos como o de Rodrigues (2009), tínhamos por hipótese que a sequência textual narrativa favoreceria a ocorrência do aspecto
habitual, já que a característica de cronologia das informações na linha do
tempo da narração é um fator preponderante para o aspecto habitual.
Foram levados em considerações os seguintes tipos de sequência textual: narrativa, argumentativa/dissertativa e opinativa. Nas sequências narrativas, os fatos se desenvolvem progressivamente no tempo e ocorrem em
um lugar. Também são caracterizadas pelas expressões adverbiais e pelos
verbos de ação (movimento, transformação e dicendi), em geral em tempos do pretérito. Nesse tipo de texto são também encontradas as descrições
de vida, como relatos pessoais, em que os eventos estão organizados em
uma sequência temporal linear, ou seja, os fatos são narrados ordenadamente, fazendo com que a estória avance. Enquanto o texto narrativo trata
de entidades em particular, o texto argumentativo faz considerações acerca
de determinado tema e não apresenta temporalidade; não há progressão de
acontecimentos no tempo, apresentando verbos no presente do indicativo.
Outra diferença entre esses dois tipos textuais é em relação ao encadeamento de ideias, pois nos textos narrativos esse aspecto se dá por meio da
sequência cronológica, já nos textos argumentativos se dá pelas relações
lógicas entre os segmentos que os compõem, pois os enunciados irão se
relacionarem por ideia de causa, consequência, oposição, etc. por isso se
faz necessário o uso de conectivos para que se tenha um texto coerente e
coesivo. O texto argumentativo se divide em: explanativo e opinativo, o primeiro há um distanciamento do locutor em relação ao tema a ser tratado e
o segundo há uma maior aproximação, pois como o próprio nome diz é um
texto de opinião. Vejamos excertos com as sequências textuais narrativa,
descritiva e dissertativa, respectivamente.
(26) eu sempre gostava de ensinar as pessoas... por exemplo sempre
ensinei banca as pessoas vizinhas... aos meus vizinhos entendeu?... e eu gos- eu gosto disso... eu... tá um curso (edificante)
pra mim eu tou fazendo tou gostando... entendeu? e não era um
sonho de infância que eu nunca tive sonho sonho... “ah eu quero
ser médica... ah eu quero ser professora... não eu sempre quis
crescer na vida independente de... em que ramo seja entendeu?...
mas aí como quan- como eu me identifiquei com isso... aí foi de
bom grado assim tou fazendo e tou amando o curso (f 14)
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(27) minha infância tranquila sempre fui uma criança... que nunca dei
trabalho a professora minha mãe ia lá na escola e... perguntava
sobre o meu comportamento a professora dizia não... essa menina
nem fala tal ... (f 18)
(28) então a princípio eu escolhi fazer jornalismo... porque eu gostava
muito de ler e escrever... mas depois eu vi que na verdade isso
não é o suficiente pra você fazer... esse curso ((barulho da moto))
que exige uma série de outras coisas como você ser... (hes) não ser
tímido... (f 11)
Tabela 9. Atuação do tipo textual na expressão do aspecto habitual
FATORES

PI

PP

Nº

%

Descritivo

11

Narrativo

201
9

Dissertativo

TOTAL

Nº

%

Nº

%

78,6

3

69,3

89

21,4

14

100

30,7

290

100

52,9

8

47,1

17

100

O texto narrativo favorece a emergência do valor aspectal habitual,
visto que, das 321 ocorrências de aspecto habitual, 290 são em sequências
narrativas, com um total de 69,3%. O aspecto habitual é favorecido pela
sequenciação temporal: o significado aspectual final é de que as situações
ali expressas são vistas como se repetindo indeterminadamente ao longo
do tempo, o que caracteriza o aspecto habitual. O aspecto habitual delineia situações que são características de um período de tempo extenso, tão
extenso que a situação a que se refere é vista não como uma propriedade
acidental do momento, mais precisamente como um traço característico de
um período completo (Comrie, 1976). É interessante destacar que a amostra sob análise é composta, em sua grande maioria, por narrativas de relatos
pessoais, que seguem uma cronologia das informações na linha do tempo.
Dessa forma, pode-se afirmar que o favorecimento do tipo de sequência
textual está ligado ao tipo de relato feito pelos informantes, que, por sua
vez, favorecia o aparecimento do pretérito imperfeito na expressão de habitualidade.
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3. Formas verbais, arranjo de traços aspectuais e contextos de uso
A sistematização dos resultados sugere que a expressão do aspecto habitual no português do Brasil apresenta especificidades de usos; no quadro
1, apresentamos as tendências de uso de PP e PI na expressão do aspecto
habitual a partir dos resultados obtidos em relação aos traços controlados.
Quadro 1. PP e PI na expressão do aspecto habitual
PP

PI

Modificador aspectual

presença de modificador
aspectual

ausência de modificador
aspectual

Duratividade

+ durativo

- durativo

Dinamismo

- dinâmico

+ dinâmico

Homogeneidade

+ homogêneo

+ homogêneo

Classe acional

estado

atividade

Gradações de modalidade

grau 1

grau 1

Especificação da reiteração

- específico

+ específico

Agentividade

sujeito ativo

sujeito ativo

Tipo de sequência textual

narrativo

narrativo

Quanto à presença/ausência do modificador aspectual, em contextos
de PP, o aspecto habitual é atualizado com a presença de modificadores
aspectuais, cujos principais encontrados nos corpora são: sempre, geralmente, todo (s) os dia (s). Já em contextos de PI, o aspecto habitual tende a
ser atualizado sem modificadores aspectuais, porque o PI está no domínio
da imperfectividade e, por si só, denota uma situação passada habitual. Em
relação ao traço aspectual de duratividade, o aspecto habitual no âmbito do
PP está relacionado ao traço [+ durativo], ao passo que com PI manifesta
tendência a ser utilizado em situações com o traço [- durativo]. No que se
refere ao traço de homogeneidade, tanto em contextos de PP como de PI, na
expressão da habitualidade, o traço [+ homogêneo] prevalece. Tal resultado
ocorre porque o aspecto habitual é durativo e não é subdividido em fases. Já
o traço de dinamismo sofre alteração, a depender da ocorrência de habitual
se com PP ou PI. Quando o aspecto habitual é codificado por PP, a situação
é [- dinâmica]; já por PI, é [+ dinâmica]. Com relação ao traço semântico-cognitivo do verbo, verificamos que a forma de PP está mais relacionada
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aos verbos de estado, e a forma PI, aos verbos de atividade. É interessante
destacar que esse resultado está associado ao fator presença/ausência de
modificador aspectual, pois a forma de PP necessita da presença de um
modificador aspectual e verbos de estado também o necessitam, porque
sem a presença dariam indícios de aspecto contínuo e não habitual.
Levando em consideração a influência da modalidade realis no aspecto
habitual, com nossos resultados, foi possível asseverar que de fato é o traço
modal que está associado à habitualidade. Podemos, evidentemente, ter um
hábito negado – Grau 4; no entanto, não podemos ter a instância de que
pode ou não pode haver o hábito. No que se refere ao fator especificação
da iteração, concluímos que quando o aspecto habitual é codificado pela
forma de PI a repetição tende a ser [+ específica], resultado que não esperávamos, já que o traço [+ específico] na categoria especificação da reiteração,
assim como assinala Bertinetto (2001), está associado ao aspecto iterativo,
que são repetições “mais contáveis”. O tipo de sequência textual que favorece a ocorrência do aspecto habitual é o narrativo, o que é de se esperar,
já que são nas narrativas que relatamos acontecimentos passados e costumamos utilizar o PI (imperfectivo). Considerando a transitividade verbal,
a presença de um sujeito ativo favorece a ocorrência do aspecto habitual.
Considerando o processo de gradiência proposto por Bybee et al.
(1994), a expressão do aspecto habitual se apresenta em um continuum que
poderia sugerir uma trajetória da expansão/sobreposição das formas de PP
e PI na expressão da habitualidade.

Figura 3. Continuum das formas de PP e PI quanto à expressão da
habitualidade
[PP]
[PI]

ASPECTO HABITUAL

Homogeneidade >> Duratividade >> Especificidade >> Dinamicidade >> Modificador

As trajetórias de mudança pressupõem estágios de menor estabilidade do
sistema, na medida em que ocorre a sobreposição de formas para o desempenho de uma mesma função (aspecto habitual). Constatamos que as
construções do tipo modificador aspectual + verbo estativo + PP atualizam
o aspecto habitual, em que a situação é vista como única e durativa, sem
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interrupções no seu tempo de duração, mas se repetindo indeterminadamente, já que os limites finais não são visíveis. Também as construções do
tipo verbo de atividade + PI ou modificador aspectual + verbo não estativo
+ PI atualizam o aspecto habitual, fazendo com que a situação seja percebida não como única, mas como se repetindo indeterminadamente. Além
disso, por meio da decomposição das classes aspectuais de Vendler (1967)
proposta por Bertinetto (2001), chegamos à conclusão de que os verbos
estativos favorecem a emergência do aspecto habitual em interação com PP
devido ao seu traço [– dinâmico] e pela presença do modificador aspectual. Em contrapartida, verbos de atividade favorecem o aspecto habitual
em interação com PI e, em alguns casos, com a presença de um modificador
aspectual, por compartilharem o traço [+ dinâmico].

Considerações ﬁnais
Os resultados apontam que, para se chegar a uma leitura habitual, é preciso
observar um continuum, uma gradualidade. A caracterização por meio de
traços linguísticos, dentro de uma gradualidade, proposta para a expressão
do aspecto habitual no domínio do passado, considerando as diferentes formas de expressão (pretérito perfeito e imperfeito - simples e perifrásticos),
e as diferentes nuanças de significado em função da saliência de dado fator
linguístico em função do contexto, pode auxiliar em um maior aprimoramento da categoria aspectual em análise, explicação de algumas questões
inerentes ao processo de gramaticalização, por meio de gradiência, assim
como proposto por Bybee et al. (1994). O cotejamento dos resultados a
partir de uma escala de gradação pode contribuir para o refinamento do
modelo teórico, além de referendar a importância de uma análise descritiva
da categoria aspecto em termos de traços semântico-discursivos.
Os resultados evidenciam que o aspecto habitual surge em contextos
específicos e, a depender da forma verbal, construções modificador aspectual + verbo estativo + PP podem atualizar o aspecto habitual, mas o que
motiva a atualização é a presença de um modificador aspectual. Já em
outros contextos, mesmo sem a presença de um modificador aspectual,
o tipo textual escolhido pelo informante contribuiu para a atualização do
aspecto habitual. Por isso, se faz necessário investir em pesquisas que lidam
com a categoria aspecto observar todo o contexto linguístico: léxico > gramática > contexto.
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A REGULAÇÃO GRADUADA DO LÉXICO NO ENSINO
DO ESPANHOL LÍNGUA ESTRANGEIRA*
GRADED REGULATION OF LEXICON IN TEACHING SPANISH
AS A FOREIGN LANGUAGE
Ricardo Gaspar | Paulo Osório
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Este artigo apresenta a operacionalização de um instrumento metodológico útil à
planificação lexical do Espanhol, como Língua Estrangeira: o diagrama de regulação graduada. Através deste utensílio didático, queremos auxiliar o professor
de E/LE a graduar temporalmente o vocabulário, partindo de campos semântico-lexicais. Neste âmbito, tendo como base de trabalho dois grupos de aprendentes,
um de 7º e outro de 10º anos, ambos de nível A1, e diversas unidades do campo
semântico-lexical el cuerpo humano, recolhidas através de um teste de desempenho
linguístico, expomos atuações didáticas exemplificativas da graduação temporal. As
respostas dos alunos, analisadas à luz do diagrama, permitirão, por um lado, efetuar
a graduação lexical das unidades atualizadas e, por outro, chegar a várias conclusões – que apresentaremos – referentes às dificuldades sentidas por aprendentes
de língua materna portuguesa que estudam o espanhol como língua estrangeira.
Demonstraremos, ainda, como as afinidades linguísticas entre idiomas devem ser
enquadradas no processo de ensino-aprendizagem.
Palavras chave: campo semântico-lexical; graduação; léxico; metodologia; planificação

*

O presente artigo retoma, reenquadrando-o e desenvolvendo-o, o diagrama de regulação
graduada apresentado na Tese de Doutoramento intitulada Ensinar o léxico espanhol a aprendentes de língua materna portuguesa: proposta metodológica para o ensino de espanhol língua
estrangeira, apresentada à Universidade da Beira Interior, em 2012, por Ricardo Gaspar.
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This paper presents the usage of a methodological tool useful to lexical planning
of Spanish as a Foreign Language: the diagram of graded regulation. Through this
teaching tool, we want to help the teacher of Spanish as a foreign language to temporally grade vocabulary, from lexical-semantic fields. In this framework, based on
two working groups of learners, one at 7th and another at 10th grade, both of A1
level, we worked with several units of the lexical-semantic field the human body,
using the test of linguistic performance. We demonstrate model didactic actions
of time grading. Student responses, analyzed in light of the diagram, show us, on
the one hand, how to make the lexical grading of updated units and; on the other
hand, they allow us to reach several conclusions, which we present, referring to the
difficulties experienced by Portuguese mother tongue learners studying Spanish as
a foreign language. We also show how the linguistic affinities between languages
should be framed in the teaching-learning process.
Keywords: lexical-semantic field; grading; lexicon; methodology; planning

1. Introdução
O presente artigo enquadra-se no âmbito da linguística aplicada ao ensino
do Espanhol Língua Estrangeira(1) a aprendentes de Língua Materna(2) Portuguesa e apresenta uma ferramenta metodológica delineada para tal contexto educativo, o diagrama de regulação graduada. No desenvolvimento
da exposição textual, é nosso intuito fazer alusão, em primeiro lugar, à
importância de graduar as unidades lexicais em conjugação com as afinidades linguísticas existentes entre o português e o espanhol, destacando as
atividades de diagnóstico como apoio metodológico indispensável à regulação lexical.
Por outro lado, atendendo às produções escritas de alunos portugueses num teste escrito de desempenho linguístico, utilizaremos o diagrama
de regulação graduada e procederemos à análise e graduação das unidades
lexicais produzidas. Através da aplicação didática do referido diagrama,
demonstraremos a necessidade do professor ensinar o léxico não apenas
com base nas semelhanças existentes entre os dois idiomas, mas também
no conhecimento linguístico dos aprendentes, fomentando assim uma
aprendizagem significativa, onde, de acordo com Ausubel (1968) apud
Trindade Natel (2002: 831), “un nuevo concepto será sentido si se relaciona
(1) Ao longo deste artigo, substituiremos as unidades lexicais Espanhol Língua Estrangeira, Língua Estrangeira e Línguas Segundas pelo acrónimo E/LE e pelas siglas LE e L2, respetivamente.
(2) Doravante, a expressão Língua Materna será substituída pela sigla LM. Por motivos de
fidelidade com os textos originais, a exceção verificar-se-á quando houver citações.
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a las experiencias pasadas del aprendiz, es decir, si encuentra un armazón
[cognitivo]estructural donde pueda instalarse”.
Desta forma, com o objetivo de expor uma orientação metodológica
ajustada à competência linguística do(s) aprendente(s), evidenciaremos
que o docente de E/LE, ao planificar o léxico, não deve atender somente
à proximidade linguística existente entre o português e o espanhol, mas é
também conveniente que promova a realização de atividades diagnósticas,
reflexo do conhecimento prévio e inconsciente dos aprendentes. Em nossa
opinião e segundo Trindade Natel (2002:831), esse saber é “un medio facilitador de la comprensión y puede ayudar a la (re)estructuración del conocimiento linguístico”. Assim, haverá uma rentabilização didático-linguística
que harmonizará o conhecimento que o aprendente tem da sua LM, o português, e a língua em aprendizagem, o E/LE.

2. Graduação lexical e aﬁnidades linguísticas
Ao principiar o ensino de uma unidade didática, é fundamental identificar
os campos semântico-lexicais(3) que a integram e planificar o labor a desenvolver dentro e fora da sala de aulas(4), tendo em consideração o vocabulário específico da referida unidade. O professor de E/LE deve proceder à
sequenciação metodológica de objetivos e, especialmente, de conteúdos, de
(3) Ao refletirem sobre o conceito de campo semântico, Ana Cristina Macário Lopes e Graça
Rio-Torto (2007: 33-34) afirmam que esses “territórios lexicais encontram-se delimitados e
organizados em função das relações que aquilo que as palavras denotam estabelecem entre
si nos mundos reais ou ficcionais em que ocorrem. Ou seja, as áreas lexicais, cujos conteúdos e contornos são muitas vezes variáveis, são determinadas ontológico-referencialmente, e
paralelamente também pelas representações mentais que fazemos do modo como os objectos
e os seres se encontram organizados. Porque se trata de concepções formuladas com base
nas situações experiencialmente e ancoradas nas redes de relações internas dessas situações,
alguns campos lexicais têm geometria variável, que é tanto mais intensa quanto mais largo
é o universo dos seus termos”. Deste modo, as investigadoras elucidam-nos da abrangência
nocio-funcional e, consequente, importância que o estudo organizado em campos semântico-lexicais tem na didática das línguas.
(4) Pela sua importância, fazemos referência, sobretudo, aos exercícios de consolidação que os
aprendentes, sob a orientação do professor, efetuarão em espaços exteriores à sala de aulas.
Neste âmbito, a pensar em formas de evitar o esquecimento lexical, María José Gelabert, Isabel Bueso e Pedro Benítez (2002: 57) propõem as denominadas post-actividades. Os autores
sugerem diversos exercícios como “pedir al alumno que escriba frases con las nuevas palabras
que ha aprendido en clase. También pueden preparar tarjetas con la palabra por delante y la
definición y una frase que contextualice el término por detrás”. Eles (2002: 58) fazem ainda
referência à utilização de jogos didáticos como sendo instrumentos “muy productivos [que]
motivan muchísimo”. A realização de atividades lúdicas (loto, sopas de letras, palavras cruzadas, entre outras) é uma fonte de motivação que prende o interesse e atenção dos aprendentes.
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forma a agilizar a sua atuação. Isto é, assume-se como sendo indispensável,
desde o início do processo de ensino-aprendizagem, atender às características do léxico alvo de estudo e realizar a sua estruturação temática.
Através do estudo de campos semântico-lexicais e da organização graduada do léxico, atendendo às semelhanças entre o português e o espanhol, o aluno de E/LE pode fazer atualizações escritas e orais, conjugando
as unidades lexicais detentoras de grandes afinidades linguísticas com as
de afinidades médias e nulas (infra nota de rodapé 12). As unidades espanholas com características comuns são um apoio linguístico essencial à
aprendizagem das que não detêm graus de semelhança. Na verdade, são
elas que permitem, logo numa fase inicial de aprendizagem, efetuar atualizações notáveis e, assim, desenvolver, desde o princípio, uma competência
de comunicação(5) assente em várias produções linguísticas corretas e adequadas ao contexto discursivo. Como afirma Trindade Natel (2002: 825),
“Cuando se trata de lenguas cognatas, se sabe que la proximidad es un factor que favorece el aprendizaje, pues el proceso inicial es menos penoso y el
avance de los aprendices en las primeras fases es notable.(6)” Também Sweet
(1964) faz referência à facilidade de compreensão quando as línguas em
causa são idiomas afins, destacando os pares português-espanhol, dinamarquês-sueco e inglês-escocês.
Na verdade, a proximidade linguística da LE é um dos fatores relevantes, o que, de certa forma, faz com que o aprendente de LM portuguesa
tenha, ao iniciar a aprendizagem do E/LE, alguma competência para comunicar em diversas situações. Neste sentido, Camorlinga (1997: 5/19) afirma
o português e o espanhol são línguas verdadeiramente afins, a ponto de serem
consideradas “quase variantes dialetais uma da outra” (Paz de Almeida, l. c.,
p.15). Em virtude justamente dessa semelhança inexiste propriamente o aluno
“principiante”, na opinião do mesmo autor: “Na prática, todo falante de Espanhol
já naturalmente conta com conhecimentos e habilidades comuns entre a língua
(5) Giovannini et al. (2010: 29) consideram que a competência de comunicação engloba as
subcompetências comunicativa, de aprendizagem, linguística, sociolinguística, discursiva,
estratégica e sociocultural.
(6) No entanto, é importante destacar que os avanços habituais numa fase inicial da aprendizagem
de uma LE que partilha grandes afinidades com a LM do aprendente nem sempre são sinónimo
de atualizações perfeitas nessa LE. Segundo Camorlinga (1997: 8/19), “a vantagem inicial,
quando da aprendizagem de uma língua cognata, nem sempre (aliás, raras vezes) culmina
no domínio quase perfeito e rápido da língua visada. Muito pelo contrário, o mais provável é
estacionar numa interlíngua, mais ou menos distante da meta. Facilmente a fossilização toma
conta, inviabilizando qualquer progresso”. Posteriormente, faremos alusão os conceitos de
interlíngua e de fossilização, definindo-os (infra nota de rodapé 14).
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alvo e a língua de partida” (Id., ibid.). Obviamente, o mesmo pode-se afirmar a
respeito do falante de Português que empreende o estudo do Espanhol.

A graduação lexical, em conjunto com o facto de o aluno aprender uma
LE que partilha várias semelhanças (fonéticas, morfológicas, etc.) com a sua
LM, constitui uma metodologia cumulativa. Por outras palavras, associa-se
uma atuação didática, que tem em conta os diferentes graus de afinidade
entre os dois idiomas, dedicando-lhes períodos temporais distintos (infra
notas de rodapé 12 e 26), ao conhecimento linguístico que o aprendente
tem da sua LM. Essas afinidades, de acordo com Aparecida Duarte (1998:
511) “representan una ventaja para el alumno lusohablante en el proceso
de aprendizaje del español (…) puesto que le servirán de ayuda en la superación de situaciones de carência lingüística, sobre todo en los niveles elementales del aprendizaje”. Desta forma, através da conduta metodológica e
do saber linguístico advindo da LM, o professor de E/LE beneficia de um
contexto assaz favorável ao aperfeiçoamento da competência de comunicação do aluno.
Ainda sublinhando o valor dos conhecimentos da LM e a forma como
eles podem intervir na aprendizagem da LE, Alonso Rey (2011: 49) afirma
que é necessário
introducir en la teoría de aprendizaje la hipótesis de la transferencia como
mecanismo gracias al cual, durante la adquisición, se aprovecharán todos los
recursos y conocimientos disponibles para lograr los objetivos comunicativos
(motivo por y para lo que se aprende una lengua) . Esta especificidad se traduciría por tanto en la existencia de “condiciones favorables” (conocimientos
de L1 susceptibles de ser utilizados en L2) que hacen viable la transferencia
positiva de dichos conocimientos.

Todavia, convém termos presente que a proximidade da língua nativa
à estrangeira pode levar a interferências entre as estruturas dos dois idiomas. Aparecida Duarte (1998: 512), corroborando as declarações de Santos
Gargallo (1993: 110), realça a possibilidade de que as afinidades linguísticas se transformem em rotinas difíceis de eliminar, sobretudo em níveis
avanzados, conduzindo o aprendente à generalização das semelhanças e,
consequentemente, à produção de muitos erros. Neste contexto, as autoras
afirmam ainda que embora a “similitud lingüística (…) de un dato favorecedor del aprendizaje, sobre todo en los contactos iniciales con la lengua
extranjera, puede transformarse en un elemento perturbador para el aprendizaje y el dominio de la lengua”.
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A nossa proposta metodológica – a regulação graduada do léxico –
surge, de certa forma, como uma ferramenta didática que, pelo seu uso
(infra pontos 4., 4.1. e 4.2.), auxiliará tanto o professor como o aluno a trabalhar o léxico e a ultrapassar as possíveis interferências linguísticas entre
a LM e a LE. Através dela, pelos erros cometidos nas produções, sobretudo
escritas, dos alunos, procuramos identificar o que Vigón Artos (2004: 904)
denomina de “zonas de interferência” e, de acordo com o autor, “organizar y
estructurar los métodos de enseñanza donde se destacasen aquellos aspectos conflictivos en los que el docente tendr[á] que prestar una atención
pedagógica especial”. Esse cuidado particular é observado na análise das
unidades lexicais produzidas pelas discentes, momento em que as referidas
unidades são agrupadas em graus de afinidade linguística (infra notas de
rodapé 12 e 23).
Ao sequenciarmos gradativamente o léxico espanhol, desenvolvemos
uma estrutura de ciclos articulados que regula temporalmente o ensino
lexical e tem em atenção o nível linguístico do aluno, assim como a natureza da sua LM, o português. A regulação temporal surge como ferramenta
didática essencial à realização de um ensino promotor de aprendizagens
mais eficazes e significativas. A sua utilização advém da necessidade de proceder à delimitação lexical das unidades alvo de maior ou menor estudo,
uma vez que, no caso do português e do espanhol, existem imensas afinidades linguísticas (morfológicas, semânticas, etc.).
Neste âmbito, vemos a projeção estrutural e gradativa do léxico como
parte elementar da base didática em que assenta a prática letiva, contribuindo em absoluto para o alcance dos objetivos delineados ao iniciar o
estudo do E/LE. Através da graduação lexical, o professor dedica cargas
horárias diferentes a cada unidade, simples ou complexa, baseando-se no
resultado do diagnóstico efetuado ao aprendente e atendendo às semelhanças linguísticas já mencionadas. Estes são, em nosso entender, os alicerces
a partir dos quais se poderá desenvolver o estudo do E/LE e, em consequência, aperfeiçoar de forma equitativa a competência de comunicação do
aluno de LM portuguesa.

3. A diagnose como auxílio metodológico à regulação lexical
Ao ensinar E/LE, o professor deve ter presentes quatro aspetos elementares:
as unidades lexicais que o aprendente conhece, seja ao nível fónico, morfológico, semântico e/ou outro, isto é, dar importância ao saber já aprendido;
o vocabulário a ensinar; a circunstância mais significativa para o fazer e,
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por último, a metodologia a adotar no processo de ensino-aprendizagem. É
fundamental atender aos conhecimentos que o aluno possui. Daí que consideremos indispensável proceder a atividades de diagnóstico e, partindo
dos resultados obtidos, programar e organizar o ensino lexical. A realização
de pré-atividades auxiliará de forma autêntica o docente, na medida em
que lhe permitirá ter uma noção aproximada da competência linguística de
cada aprendente. A diagnose lexical escrita e/ou oral, permitirá conhecer,
em parte(7), o nível de conhecimentos dos alunos e constitui uma base real
para planificar e graduar o vocabulário.
Através dos exercícios de diagnóstico, o professor de E/LE dispõe de um
auxílio fiável, que o ajuda na ordenação lexical e regulamentação temporal
do ensino. Nestes moldes, é possível estabelecer uma conceção genérica da
apresentação do vocabulário, e, ao mesmo tempo, obter uma visão metodológica aplicável à execução da citada componente do ensino de E/LE em
geral. A oportunidade concedida ao aprendente (de LM portuguesa) leva
ao estabelecimento posterior de objetivos e atuações didáticas ajustadas(8).
Desta forma, o processo de ensino-aprendizagem é metodologicamente
agilizado, pois verifica-se uma delimitação organizativa inicial baseada em
competências lexicais já existentes(9).
Partindo do diagnóstico, o docente usufrui de um auxílio orientador
que lhe permite enquadrar e harmonizar o ensino lexical, respeitando o
nível de conhecimentos linguísticos do aluno, muitas vezes resultante das
afinidades entre a sua LM, o português, e o E/LE. Por seu lado, o aprendente
não vê ignorado o saber já adquirido (LM) e/ou aprendido (E/LE), facto
extremamente valioso para evitar a desmotivação e tornar a aprendizagem
da LE mais significativa. Fazendo parte substancial da comunicação oral e
escrita, esse léxico, com mais ou menos afinidades, tem presença habitual
na sala de aula e é importante graduá-lo temporalmente.
(7) Qualquer atividade de diagnóstico terá sempre limitações próprias da sua natureza e estará
continuamente dependente de inúmeros fatores intra e extra-sociais (focos de motivação,
interesses, horários escolares, perspetivas de carreira, etc.).
(8) Como é normal, a heterogeneidade das turmas influencia o desempenho docente e a
aprendizagem de cada aluno, daí ser primordial a diagnose, a fim de tomar decisões
metodológicas adequadas às especificidades de determinada situação. Salientar/rever
conteúdos já estudados; focalizar a análise didática em aspetos fonológicos, semânticos,
culturais, entre outros; utilizar materiais genuínos (realia ‘objetos/produtos autênticos’) e/ou
elaborados, assim como promover o trabalho individual, em pares ou grupos alargados são
condutas possíveis, depois de conhecer as necessidades linguísticas reais do aprendente.
(9) Tendo um suporte concreto baseado no domínio lexical que o aluno possui da língua em
aprendizagem, o professor consegue estabelecer mais facilmente, desde o início do processo,
metas e atividades ajustadas ao conhecimento de cada aluno ou turma.
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Como bem se entende, a diagnose lexical desempenha uma função
iniciática no processo de ensino-aprendizagem da língua em estudo. Ao
realizá-la, o professor conhece, numa primeira fase, o léxico que o aprendente domina, sobretudo, aos níveis morfológico e semântico, facto que
lhe permite graduar as unidades lexicais e regular o ensino a desenvolver
em cada unidade didática. Esta etapa inicial é, indubitavelmente, orientada
para a ação pedagógica ajustada à circunstância específica, na medida em
que permite harmonizar o trabalho do professor em função do saber do
aprendente, e, além disso, estabelece linhas de atuação (técnicas e estratégias) a empregar ao longo do processo didático.

4. O diagrama de regulação graduada – ferramenta e diretriz
metodológicas
Ao realizar a planificação do léxico espanhol, ou seja, no momento de preparar o seu ensino, é fundamental que o professor tenha consciência das
afinidades linguísticas (fonéticas, morfológicas, etc.) entre o português e
aquele idioma. Tal reconhecimento poderá ser resultado da atividade diagnóstica e deverá levar o docente de E/LE a investir diferentes períodos temporais de acordo com a(s) unidade(s) lexical(is) em estudo(10), regulando,
assim, o ensino do léxico. Para efetuar essa organização, o diagrama de
regulação graduada revela-se um utensílio base a partir do qual se orientará o escalonamento temporal do léxico. Regular gradativamente o léxico
revelar-se-á sempre uma técnica útil à preparação (seriação e previsão temporal, de acordo com as dificuldades/erros do aluno) do processo de ensino
e aprendizagem lexicais.

(10) Devemos ter em consideração que a unidade lexical pode ser univerbal ou pluriverbal. Nas
palavras de Gómez Molina (2008: 497), “la unidad léxica (lexical item) [es] (…) la unidad
de significado en el lexicón mental, que sirve como elemento vehiculador de la cultura del
español y puede estar formada por una o más palabras (cabeza, paraguas, dinero negro, a
la chita callando, tomar el pelo, no hay más cera que la que arde, etc.)”. Entre as unidades
lexicais constituídas por uma palavra, simples ou composta, o investigador (2004: 29) faz
referência a “coche, agridulce, camposanto”, enquanto para os exemplos que se relacionam
com as unidades pluriverbais utiliza expressões como “buenos días, encantado de conocerte,
llover torrencialmente, odio mortal, hora punta, pedir la mano, por la boca muere el pez”.
Com base nestes princípios, consideramos la mano [‘a mão’] (primeiro número da alínea a)
do teste linguístico – infra p. 294) uma unidade lexical (determinante artigo definido + nome
ou substantivo) e será atendendo a esse conjunto lexical que faremos a contagem das unidades
produzidas pelos alunos. Assim, um conjunto lexical é igual a uma unidade (que é igual a uma
resposta). (infra pp. 295 e ss).
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O diagrama desempenhará o inegável papel de diretriz metodológica,
que facilita o delineamento da(s) atuação(ões) a eleger(11). Subdividindo
cada unidade didática em ciclos dedicados ao ensino do vocabulário(12),
fatores como a seletividade, a graduação e a normalização permitem agilizar todo o processo. A criação dos ciclos atende à existência de vários campos semântico-lexicais, representados no diagrama pelo conjunto de traços
verticais abrangidos por cada chaveta, que serão alvo de estudo durante um
período temporal concreto.

Figura 1 - Diagrama de regulação graduada
(11) Esta é a primeira das três etapas que formam a nossa proposta metodológica para o ensino,
aprendizagem e consolidação do E/LE (Gaspar, 2012). As restantes etapas (duas) são
constituídas pelo modelo em espiral – ferramenta didática dedicada ao ensino das unidades
lexicais, abordando vários domínios (designativo referencial, pronunciação e ortografia,
tradução, categorização, estruturas sintáticas e conexões operantes, relações semânticas,
genolexicalização, dimensão pragmática, variedades e variação linguísticas, valor cultural e
atualização discursiva); é sobretudo um auxílio para o trabalho do professor – e pelo método
reflexivo-projecional que constitui uma conduta útil ao desenvolvimento da capacidade
reflexiva do estudante e da sua autonomia, ajudando-o a ser um agente responsável pela
própria aprendizagem. A estrutura orgânica do método reflexivo-projecional é formada
por cinco pontos (sensibilização, consciencialização, seleção lexical, uso experimental e
atualização discursiva).
(12) Os ciclos de ensino do vocabulário, em que se subdivide cada unidade didática, representam
os diversos campos semântico-lexicais a estudar nessa unidade e a sua duração é determinada
pelas afinidades linguísticas entre o português e o espanhol, pela qualidade linguística das
produções dos aprendentes quando sejam realizadas atividades de diagnóstico e/ou pelo tempo
curricular (natureza bienal ou trienal da disciplina) dedicado à aprendizagem do espanhol.
Neste contexto, é importante realçar que será dedicado mais tempo de estudo às unidades
lexicais que apresentem menos semelhanças com o português e/ou onde o aprendente sinta
mais dificuldades (de tradução, por exemplo). Em sentido inverso, às unidades com grandes
afinidades com a língua portuguesa e/ou onde o aluno apresente menos incorreções será
concedido um período temporal menor. Há ainda a referir que a uma maior extensão do(s)
traço(s) de cada ciclo do diagrama corresponderá mais tempo de ensino e aprendizagem
lexical, inversamente ao(s) traço(s) mais curto(s). O traço(s) médio(s) enquadra(m)-se entre
os dois anteriormente referidos e coincide(m) com o estudo das unidades lexicais de grau
médio de afinidades linguísticas. Na figura 1, os ciclos aparecem igualmente distribuídos,
porque apenas têm a função de ilustrar os múltiplos campos semântico-lexicais próprios de
cada unidade didática.
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Ao colocar em prática o diagrama de regulação graduada e, mais
especificamente, quando se pretende delimitar um ciclo, guia do trabalho
docente, o professor de E/LE deve basear-se nas produções lexicais escritas
(e/ou orais) do aprendente(13) e estabelecer os objetivos a atingir e qual o
vocabulário em que será focada maior atenção. Na análise dos conteúdos
lexicais, assume-se como indispensável ter a verdadeira consciência de que
a língua espanhola apresenta, entre outras, semelhanças formais e de significado relativamente à língua portuguesa, que não se verificam comparando
esta com LE diferentes daquela. Neste sentido, Takeuchi (1980) apud Trindade Natel (2002: 825) considera que “las lenguas portuguesa y española
poseen un pequeño número de palabras diferentes y una gran variedad de
vocablos comunes”, facto que, no geral, beneficia a aprendizagem do aluno
de LM portuguesa, nomeadamente, nas fases iniciais (supra pp. 286 e 287).
Todavia, segundo Pérez Pérez (2007: 32) embora a proximidade lexical esteja presente em imensas unidades que, devido às suas características (fonológicas, morfológicas, semânticas…), levam o aluno a partir “de
su lengua hacia el aprendizaje de outra [, poniendo] en juego diversos
mecanismos como el del contraste o la traducción para realizar hipótesis
acerca del grado de similitud de las estructuras gramaticales, léxicas, etc.”,
no nível intermédio, de acordo com Brabo Cruz (2004: 632), “Los aprendices empiezan la toma de conciencia (…) y pasan a considerar la dificultad
que se encierra en las falsas semejanzas”. A essa ambiguidade proximidade-distância corresponderá o binómio facilidade-dificuldade (Camorlinga,
1997: 6/19), sendo, por isso, conveniente regular o léxico de acordo com os
diferentes graus de afinidade linguística, o que acarreta vantagens e inconvenientes.
Tanto para o docente, como para o aluno, os benefícios lexicais que
resultam de tal circunstância são evidentes. No primeiro caso, não haverá a
necessidade de dispensar longos períodos temporais para o ensino de cada
unidade lexical, por exemplo. Em relação ao segundo, a aprendizagem realizar-se-á mais rapidamente, criando uma motivação e interesse contínuos.
Quanto aos inconvenientes, podemos assinalar o facto de o professor acreditar na competência linguística que o aprendente desenvolveu na aquisição da LM – realidade volátil e, muitas vezes, enganadora –, diminuindo
(13) Neste caso, a análise incidirá apenas em produções escritas. Das 24 unidades lexicais alvo de
tradução (na figura 2, há 24 subalíneas, correspondendo uma unidade a uma subalínea – infra
p. 294), há a possibilidade de resultarem 528 unidades (número resultante da multiplicação
do total de unidades – 24 – pelo número de alunos – 22) na turma de 7º ano, nível A1, e de
336 na turma de 10º ano, nível A1.
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assim a dedicação temporal ao ensino do léxico estrangeiro. Relativamente
ao estudante, destacamos a possibilidade de fossilização lexical(14), caso
este não se empenhe no aprofundamento gradativo da sua aprendizagem
nas diversas áreas linguísticas (morfologia, semântica, sintaxe, etc.). Neste
âmbito, uma das áreas sobre a qual deve recair a atenção cuidada do professor é a semântica, pois, como afirma Gómez Molina (2008: 499), o vocabulário da LM pode influenciar os significados da LE e a semelhança lexical
levará o estudante a classificar esses significados “primeramente según su
lengua materna y se opera un movimiento de significados que puede dar
lugar a las interferencias”. Por isso, os denominados falsos amigos constituem um ótimo exemplo do léxico causador de dificuldades à evolução da
aprendizagem lexical.

4.1. Unidades lexicais a graduar – amostras recolhidas
Partindo do campo semântico-lexical el cuerpo humano(15), facilmente se
compreende a necessidade e, em paralelo, a importância de efetuar a regulação graduada temporal de unidades lexicais que o compõem. Num contexto letivo, este instrumento didático poderá ser utilizado pelo docente de
E/LE no início da unidade didática objeto de estudo ou numa abordagem
prévia a cada campo semântico-lexical. Para realizar este estudo, as atividades de escrita orientada (tradução de várias unidades lexicais e elaboração
de uma frase, usando uma das unidades antes apresentadas) propostas aos
alunos de 7º e de 10º anos, nível A1, assentaram nas unidades lexicais que
apresentamos no teste de desempenho linguístico (figura 2). Quanto às respostas obtidas, elas são expostas nas tabelas 1 e 2.

(14) Larry Selinker e Usha Lakshmanan (1994: 197-198) consideram fenómenos linguísticos
fossilizáveis “(Of a linguistic form, feature, rule, etc.) to become permanently established in
the interlanguage[*1] of a second-language learner in a form that is desviant from the targetlanguage norm and that continues to appear in performance regardless of further exposure to
the target language”.
*1De acordo com Barbieri Durão (2007: 23), a interlíngua “es, sintéticamente, un sistema
lingüístico en construcción que está entre una lengua y otra(s)”.
(15) As unidades lexicais apresentadas são produções escritas de alunos matriculados no 7º (22,
turma C) e no 10º (14, turmas CT1 e CT2) anos de escolaridade, nível 1, a frequentar o AEF
e foram obtidas através de um teste de desempenho linguístico aplicado nos dias 13 e 14
de janeiro de 2014. O referido teste é constituído por uma questão que propõe a tradução
lexical de unidades isoladas pertencentes ao campo semântico-lexical el cuerpo humano e a
elaboração de uma frase contendo uma unidade lexical do referido campo.
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Traduce al portugués las siguientes unidades léxicas, después elije una
y, utilizándola, escribe una frase.
Campo léxico-semántico ‘el cuerpo humano’ [‘Campo semántico-lexical o corpo humano’]
1) la mano [‘a mão’] ____________________ 13) el talón [‘o calcanhar’] ________________
2) la garganta [‘a garganta’] ______________ 14) el hígado [‘o fígado’] ________________
3) el corazón [‘o coração’] ________________ 15) el pelo [‘o cabelo’] __________________
4) el dedo [‘o dedo’] ____________________ 16) la muñeca [‘o pulso’] ________________
5) el hombro [‘o ombro’] ________________

17) el pie [‘o pé’]

6) la pierna [‘a perna’] __________________

18) la espalda [‘as costas’] ________________

7) el estómago [‘o estômago’] _____________

19) la cadera [‘a anca’] _ _________________

8) el riñón [‘o rim’]

___________________

20) la rodilla [‘o joelho’] ________________

9) el tobillo [‘o tornozelo’] _______________

21) la ceja [‘a sobrancelha’] ______________

10) el codo [‘o cotovelo’] ________________

22) el brazo [‘o braço’]

11) el cuello [‘o pescoço’] ________________

23) respirar [‘respirar’] __________________

12) la boca [‘a boca’] ____________________

24) estornudar [‘espirrar’] ________________

Frase:

____________________

________________

___________________________________________________________________

Figura 2 - Campo semântico-lexical el cuerpo humano
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Tabela 1. Respostas dos alunos de 7º ano, nível 1
Campo léxico-semántico ‘el cuerpo humano’ [‘Campo semántico-lexical o corpo humano’]
1) la mano [‘a mão’] – a mão (17(16)), mão (2)
2) la garganta [‘a garganta’] – a garganta (17),
garganta (3), a carganta (1)
3) el corazón [‘o coração’] – o coração (17),
coração (1), corazão (1), o corasão (1), o
coracão (1), o coragão (1)
4) el dedo [‘o dedo’] – o dedo (20), dedo (2)
5) el hombro [‘o ombro’] – o ombro (11),
ombro (1), o hombro (4), o onbro (1),
honbro (1), o honbro (3)
6) la pierna [‘a perna’] – a perna (19), perna
(2), a pierna (1)
7) el estómago [‘o estômago’] – o estômago
(5), o estomago (11), o estógamo (2),
estômago (1), estomago (1), o estonago
(1), o estônago (1)
8) el riñón [‘o rim’] – o (1), o rin (5), o rín (1),
o rim (7), rins (1), o rins (1), o nariz (1)
9) el tobillo [‘o tornozelo’] – o (2)
10) el codo [‘o cotovelo’] – o cú (1), o pescoço
(2)
11) el cuello [‘o pescoço’] – o pescoço (1), o
colo (1), o coelho (1), o cú (2), o pescoso
(1), rabo (1)
12) la boca [‘a boca’] – a boca (20), boca (2)

13) el talón [‘o calcanhar’] – o (1), o talão (1)
14) el hígado [‘o fígado’] – o fígado (6), o
figado (6), figado (1), fígado (1)
15) el pelo [‘o cabelo’] – o cabelo (16), cabelo
(2), o pelo (3), o pele (1)
16) la muñeca [‘o pulso’] – a (1), pulso (1),
cabeça (2), a Boneca (1)
17) el pie [‘o pé’] – o (1), o pé (5), pé (2), o pe
(2), o pê (1), a pela (1)
18) la espalda [‘as costas’] – a (1), as costas
(1), costas (1), coscas (1), a espada (1), a
costela (1)
19) la cadera [‘a anca’] – a (1), cadeira (1), a
cadeira (5)
20) la rodilla [‘o joelho’] – a (1), a cintura (1),
queijo (1), roda (1), a orelha (2), a rotula
(1), a pé (1)
21) la ceja [‘a sobrancelha’] – a sobrancelha
(1), sobrancelha (1), sobranzelha (1),
cadeira (1)
22) el brazo [‘o braço’] – o braço (16), o braso
(2), braco (1), o braco (1), o brazo (1), o
brago (1)
23) respirar [‘respirar’] – respirar (17), resp
(1)
24) estornudar [‘espirrar’] – tossir (1), estudar
(2), estonuda (1)

Frase: Mi boca serbe para hablar (1); El dedo faz parte de la mano. (1); El corazón y el estomago es muy importat. (1); el pelo Blanco (1); Yo tengo el pelo na mano (1); Yo fallo con la
boca. (1); Vosotros tienes el pelo rojo. (1); la boca del minino es múi grande (1); a garganta
de Quaresma es muy grande (1); El pelo és guapo. (1); el Pelo del Menino es mui negro. (1).
(16)

(16) Entre parêntesis surge o número de aprendentes que entenderam e/ou traduziram corretamente a(s) unidade(s) lexical(is) e, precedendo esse número, expomos, a negrito, as produções dos alunos.
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Tabela 2. Respostas dos alunos de 10º ano, nível 1
Campo léxico-semántico ‘el cuerpo humano’ [‘Campo semántico-lexical o corpo humano’]
1) la mano [‘a mão’] – a mão (14)
2) la garganta [‘a garganta’] – a garganta (14)
3) el corazón [‘o coração’] – o coração (14)
4) el dedo [‘o dedo’] – o dedo (14)
5) el hombro [‘o ombro’] – o ombro (14)
6) la pierna [‘a perna’] – a perna (14)
7) el estómago [‘o estômago’] – o estômago
(6), o estomago (7), o estomâgo (1)
8) el riñón [‘o rim’] – o rim (9), o rin (3), o
nariz (1)
9) el tobillo [‘o tornozelo’] – o (1), o umbigo
(1), o esófago (2), pescoço (1), o pescoço
(1)
10) el codo [‘o cotovelo’] – o cotovelo (9)
11) el cuello [‘o pescoço’] – o pescoço (4), a
barriga (2), o colo (2), o nariz (1)
12) la boca [‘a boca’] – a boca (14)

13) el talón [‘o calcanhar’] – a canela (1), o
fémur (1), o ombro (1)
14) el hígado [‘o fígado’] – o fígado (7), o
figado (7)
15) el pelo [‘o cabelo’] – o cabelo (8), cabelo
(1), a pele (3), o pelo (1)
16) la muñeca [‘o pulso’] – o pulso (1), o
punho (1), a nuca (1), a cabeça (1), a
orelha (1)
17) el pie [‘o pé’] – o pé (11)
18) la espalda [‘as costas’] – as costas (2),
costas (1), costa (1), a espinha (1)
19) la cadera [‘a anca’] – a anca (4), ancas
(1), anca (1), a cintura (1), a bacia (2), a
coluna (1), as costas (1)
20) la rodilla [‘o joelho’] – o joelho (2), joelho
(1), a rótula (2), a bacia (1), a cintura (1)
21) la ceja [‘a sobrancelha’] – a sobrancelha
(1), a sobramcelha (1), a testa (1)
22) el brazo [‘o braço’] – o braço (13), A braco
(1)
23) respirar [‘respirar’] – respirar (14)
24) estornudar [‘espirrar’] – expirar (1)

Frase: Yo tengo lo pelo longo. (1); Mis manos son muy grandes (1); Mis piernas son muy
grandes. (1); Mi mano es muy grande (1); Tú pelo és muy goapo (1); Yo tengo dos manos y
dos pies. (1); Yo tengo un corazón de un ráton. (1); Voy hincar los codos para sacar buenos
apuntes. (1); Yo tengo un corazón muy guapo (1); Mi boca es muy grande. (1).

Como pudemos constatar na resposta ao teste de desempenho linguístico (figura 2), os alunos de LM portuguesa que aprendem E/LE no 7º ano de
escolaridade (A1, PCIC(17)) entendem e conseguem traduzir corretamente
(17) A sigla A1 faz parte do conjunto dos níveis comuns de referência para o ensino e aprendizagem do espanhol (A1-A2, B1-B2 e C1-C2) estabelecidos pelo Consejo de Europa no Marco
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER).
Para termos uma perceção cabal da adequação dos referidos níveis às situações de ensino-aprendizagem, devemos saber que, de acordo com o Plan Curricular del Instituto Cervantes
(2007: 17), “la relación de Objetivos generales [del Plan Curricular del Instituto Cervantes] se
presenta organizada con criterios distintos en el primer punto (dimensión de agente social)
y en los puntos segundo (hablante intercultural) y tercero (aprendiente autónomo). En la
dimensión de agente social se presentan los objetivos distribuidos en tres etapas, que se corresponden con el análisis del MCER. La etapa o estadio inicial – A1 y A2 – define la capacidad
lingüística de lo que el MCER denomina usuario básico. La etapa o estadio avanzado – B1 y
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as unidades lexicais la mano (19(18)) – dois aprendentes que não responderam são alunos com necessidades educativas especiais(19) – variação:
*(20)mão; la garganta (21) – um aprendente que não respondeu é aluno com
NEE – variações: *garganta, *a carganta; el corazón (22) – variações: *o
corasão, *corazão, *o coragão; el dedo (22) – variação: *dedo; la boca (22)
– variações: *boca; el hombro (21), nesta unidade lexical, vemos as variações *o hombro, *ombro, *o honbro, *honbro e *o onbro; la pierna (22)
– variações: *perna, *a pierna; el estómago (22) – variações: *o estomago,
*o estógamo, *estômago, *estomago, *o estonago, *o estônago; el riñón (16)
– variações: *o, *o rín, *o rin, *rins, *o rins, *o nariz; el tobillo (0) – variação: *o; el codo (1) – variações: *o cú, *o pescoço; el cuello (2) – variações:
*o colo, *o coelho, *o cú, *o pescoso, *rabo; el talón (0) – variações: *o, *o
talão; el hígado (14) – variações: *o figado, *fígado, *figado; el pelo (18) –
variações: *cabelo, *o pelo, *o pele; la muñeca (1 – aluno repetente) – variações: *a, *pulso, *cabeça, *a Boneca; el pie (10) – variações: *o, *pé, *o pe,
*o pê, *a pela; la espalda (2) – variações: *a, *costas, *coscas, *a espada, *a
costela; la cadera (0) – variações: *a, *cadeira, *a cadeira; la rodilla (0) –
variações: *a, *a cintura, *queijo, *roda, *a orelha, *a rotula, *a pé; la ceja (3)
– variações: *sobrancelha, *sobranzelha, *cadeira; el brazo (22) – variações:
*o brago, *braco, *o braco, *o braso, *o brazo; respirar (17); e estornudar
(0) – variações: *tossir, *estudar, *estonuda.
Quanto à frase solicitada, utilizando uma das unidades lexicais apresentadas, houve onze alunos que a redigiram. As produções obtidas ilustram bem a competência linguística dos aprendentes: *(21)Mi boca serbe
para hablar; *El dedo faz parte de la mano.; *El corazón y el estomago es
muy important.; *Yo tengo el pelo na mano; *Yo fallo con la boca.; *Vosotros tienes el pelo rojo.; *la boca del minino es múi grande; *a garganta de

(18)
(19)
(20)

(21)

B2 – define la capacidad del usuario independiente. Y la etapa o estadio superior – C1 y C2 -,
la del usuario competente”.
Entre parêntesis surge o número de aprendentes que entenderam e/ou traduziram corretamente a unidade lexical, seguindo-se a(s) variação(ões) produzida(s).
Nas próximas referências aos aprendentes com necessidades educativas especiais, utilizaremos o acrónimo NEE.
As unidades lexicais acompanhadas de * (asterisco) são produções dos aprendentes e apresentam erros ortográficos, na utilização de maiúsculas e minúsculas, semânticos, de omissão do
artigo definido e/ou do substantivo. Estes critérios aplicam-se também a produções linguísticas idênticas que aparecem mais à frente no artigo.
As frases acompanhadas de * (asterisco) são produções dos alunos e apresentam erros estruturais / sintáticos (concordância e omissão de elementos - verbo), ortográficos, semânticos,
de pontuação e de utilização de maiúsculas e minúsculas. Estes critérios aplicam-se, também,
a produções linguísticas idênticas que aparecerão mais à frente no artigo.
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Quaresma es muy grande.; *El pelo és guapo.; *el Pelo del Menino es mui
negro.; *el pelo Blanco.
Expondo as respostas dos aprendentes de LM portuguesa, que aprendem E/LE no 10º ano de escolaridade (A1, PCIC), à alínea a) do teste, verificamos que entendem e conseguem traduzir corretamente as unidades
lexicais la mano (14); la garganta (14) – variação: *A garganta; el corazón
(14); el dedo (14); el hombro (14); la pierna (14) – variação: *A perna; el estómago (14) – variações: *o estomago, *o estomâgo; el riñón (12) – variações:
*o rin, *o nariz; el tobillo (0) – variações: *o umbigo, *o esófago, *pescoço,
*o pescoço, *o; el codo (9); el cuello (4) – variações: *a barriga, *o colo, *o
nariz; la boca (14); el talón (0) – variações: *a canela, *o ombro, *o fémur; el
hígado (14) – variação: *o figado; el pelo (9) – variações: *cabelo, *a pele, *o
pelo; la muñeca (2 – um aluno tem familiares espanhóis e o outro utilizou a
variação ‘o punho’) – variações: *a nuca, *a cabeça, *a orelha; el pie (11); la
espalda (4) – variações: *a espinha, *costas, *costa; la cadera (6) – variações:
*ancas, *anca, *a cintura, *a bacia, *a coluna, *as costas; la rodilla (3 – um
aluno tem familiares espanhóis) – variações: *joelho, *a rótula, *a bacia,
*a cintura; la ceja (2) – variações: *a sobramcelha, *a testa; el brazo (13) –
variação: *A braco; respirar (14); estornudar (1) – variação: *expirar.
No que respeita à elaboração da frase, utilizando uma das unidades
lexicais apresentadas, houve dez alunos que responderam ao solicitado. As
produções obtidas ilustram de forma evidente a competência linguística
dos aprendentes: *Yo tengo lo pelo longo.; *Mis manos son muy grandes;
Mis piernas son muy grandes.; *Mi mano es muy grande; *Tú pelo és muy
goapo; Yo tengo dos manos y dos pies.; *Yo tengo un corazón de un ráton.;
*Voy hincar los codos para sacar buenos apuntes.; *Yo tengo un corazón
muy guapo; Mi boca es muy grande.

4.2. Análise e graduação das unidades lexicais recolhidas
Examinando as respostas dadas pelos alunos de 7º ano, nível A1, constatamos que, das 24 unidades lexicais alvo de tradução (figura 2 – supra p. 294),
havia a possibilidade de resultarem 528 unidades (supra nota de rodapé
13), facto que não ocorreu. Apenas, foram entendidas e/ou traduzidas corretamente 213, havendo uma diferença de 315, ou seja, mais de metade
das unidades lexicais. Em relação à frase a elaborar, verificamos que só 11
aprendentes – metade da turma – redigiram enunciados, sendo que em
nenhuma das produções há ausência de erros.
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Por sua vez, analisando as respostas dos alunos de 10º ano, nível A1,
apuramos que, das 24 unidades lexicais alvo de tradução, havia a possibilidade de resultarem 336 unidades (supra nota de rodapé 13), facto que
também não ocorreu. Foram entendidas e/ou traduzidas corretamente 216,
havendo uma diferença de 120, ou seja, pouco mais de um terço das unidades lexicais. Em relação à frase a elaborar, verificamos que a maioria dos
aprendentes – 10 – redigiu enunciados, existindo 3 frases sem qualquer
erro (Mis piernas son muy grandes.; Yo tengo dos manos y dos pies.; Mi
boca es muy grande.) e sete produções onde não há ausência de erros.
Comparando as respostas obtidas nas duas turmas (número e erros),
confirmam-se as palavras de Cross (1984: 137) ao afirmar que “los niveles
de pensamiento [(abstracción y relacionamiento sociolingüísticos)] mejorarán naturalmente a medida que los estudiantes se acerquen a la edad de
16 años”. A diferença de unidades lexicais entendidas e/ou traduzidas com
correção pelos dois grupos de aprendentes demonstra que os alunos do 7º
ano, nível A1, com 12 – 13 anos, têm mais dificuldades na perceção e atualização lexicais, enquanto os discentes do 10º ano, nível A1, com 15 – 16
anos, evidenciam menos dificuldades ao procurarem referentes linguísticos
do E/LE na sua LM.
Tais resultados refletem, de certa forma, a capacidade psicolinguística
de cada grupo de alunos. Contudo, essa habilidade intelectual manifestar-se-á em diferentes graus no momento de aprender uma LE. A capacidade
do aprendente entender e fazer atualizações lexicais(22) variará, por exemplo, segundo a(s) língua(s) em aprendizagem e as unidades lexicais desse
idioma. Neste âmbito, o aluno de LM portuguesa ao aprender ELE, mesmo
nos níveis iniciais (A1-A2), possui uma competência linguística valiosa,
resultante das afinidades (fonéticas, morfológicas, semânticas, etc.) entre
a sua LM e a LE. Isto é, entre as referidas línguas existem diversas características que permitem ao aprendente adotar uma prática didática de índole
especular baseada em esquemas psicolinguísticos similares. Na mesma
linha de ideias, W. Rivers apud Diane Larsen-Freeman e Michael H. Long
(1994: 190) sustenta que a aprendizagem linguística é favorecida se houver
o devido aproveitamento das afinidades entre um idioma já conhecido e
aquele que se quer aprender (infra nota de rodapé 38).

(22) No contexto do processo de ensino-aprendizagem do E/LE, entendemos que a atualização de
uma unidade lexical consiste em aprende-la: ter contacto com ela, memorizá-la, conservá-la
e estabelecer conexões entre essa e as demais unidades já aprendidas, desenvolvendo uma
capacidade de comunicação efetiva.
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Ao analisar as respostas da turma do 7º ano, nível A1, atentemos nas
unidades lexicais la garganta (21), el dedo (22), la boca (22) e respirar (17) –
primeiro grupo(23) –, la mano (19), el corazón (22), el hombro (21), la pierna
(22), el estómago (22), el brazo (22) – segundo grupo – e el pelo (18) – terceiro grupo. Quase todos os aprendentes realizaram a tradução correta das
unidades destacadas, mesmo dos artigos determinados (el e la) – conteúdos
já estudados na sala de aulas – que, além da diferença fonética em relação
à sua LM, também apresentam diferenças morfológicas. As unidades pertencentes ao primeiro e terceiro grupos são as que exibem mais afinidades
linguísticas com a língua portuguesa. Embora pelo, no âmbito do campo
semântico-lexical el cuerpo humano, seja um falso amigo lexical, a maioria
dos alunos conseguiu, por associação com a LM e dedução partindo do
campo em causa, efetuar a tradução da unidade. Também por associação,
as unidades do segundo grupo foram traduzidas com correção. Quanto
a respirar, resolvemos incluí-la neste intervalo quântico-lexical, porque o
resultado obtido (17) ilustra, com certeza, a inércia dos aprendentes e não
as dificuldades de entendimento e tradução da unidade em análise.
No segundo intervalo quântico-lexical, surgem as unidades lexicais el
riñón (16), el hígado (14) e el pie (10). Analisando o número de respostas
corretas, é possível afirmar que, mesmo sem ter estudado o vocabulário em
relevo, uma parte muito significativa dos aprendentes do 7º ano, nível A1,
entendeu e traduziu as unidades sem dificuldade. Neste caso, as afinidades morfológicas entre o espanhol e o português permitiram reconhecer a
forma lexical, o seu significado – os aspetos semânticos – e fazer a devida
(23) Ao analisar as produções linguísticas dos aprendentes, decidimos agrupá-las tendo em
consideração, sobretudo, as afinidades morfológicas e semânticas partilhadas com a língua
portuguesa. Desta forma, conseguiremos maior objetividade na graduação lexical. Importa
também sublinhar que, com base nas respostas dos alunos e respetivas dificuldades, estabelecemos três intervalos quântico-lexicais – 0 a 9; 10 a 17; e 18 a 22 respostas corretas – úteis
à graduação das unidades. Com estes intervalos, criámos três patamares determinados pelo
número de respostas corretas dadas pelos alunos; cada um equivale a cerca de um terço do
total de respostas. A adoção destes critérios metodológicos prende-se com o objetivo de aperfeiçoar a competência de comunicação dos aprendentes através do reforço temporal dedicado
ao estudo do léxico. A exercitação das unidades lexicais (contacto, uso, eventual correção e
atualização) é essencial, para isso, decidimos estabelecer três intervalos, sendo que, no primeiro, incluímos até nove respostas corretas, no segundo, até oito e, no terceiro, até cinco.
O facto de haver um número menor de respostas corretas de intervalo para intervalo está
inversamente relacionado com o período temporal a dedicar ao estudo das unidades lexicais
em questão, ou seja, ao menor número de respostas corretas corresponde mais tempo de
ensino-aprendizagem. Neste âmbito, o docente, ao planificar o ensino do léxico, fará uma
calendarização que consagrará períodos temporais mais longos para a aprendizagem das unidades a que os aprendentes menos responderam ou responderam com incorreção.
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associação aos referentes – órgãos humanos – na LM. Ao graduarmos as
unidades pluriverbais el riñón, el hígado e el pie, devemos ter em conta o
grau médio de afinidades(24) entre as duas línguas e dedicar-lhe mais tempo
comparativamente às unidades analisadas no parágrafo anterior.
As restantes unidades (estornudar (0), el tobillo (0), el talón (0), la
cadera(25) (0), la rodilla (0), el codo (1), la muñeca (1), el cuello (2), la espalda
(2) e la ceja (3)) enquadram-se no terceiro intervalo quântico-lexical. Como
é bem percetível, os aprendentes tiveram muitas dificuldades em entender
e/ou traduzir as unidades lexicais apresentadas. Cinco dessas unidades não
foram alvo de qualquer tradução e as restantes não ultrapassaram as três
respostas. Estes resultados são indicadores do maior tempo de estudo a que
as unidades lexicais analisadas devem estar sujeitas, sendo necessário um
trabalho redobrado comparativamente às restantes.

(24) De acordo com a nossa investigação (Gaspar, 2012: 152), “Entendemos que o grau médio de
afinidades subdivide-se em dois tipos de unidades lexicais: as detentoras de variações morfológicas pontuais – acentuação, ditongação e/ou situações em que diverge apenas uma letra relativamente à língua portuguesa (ex.: “pierna”, “hígado”, “pie”, “sardina”, “patata”, “pimiento”,
etc.) e as unidades com várias diferenças formais - têm um conjunto de letras que divergem
do português -, mas que, no cômputo geral, mantêm determinadas características fonológicas
comuns às duas línguas ibéricas (ex.: “corbata”, “corazón”, “riñón”, “chuleta”, “queso”, etc.). Em
ambos os tipos lexicais, os restantes aspetos linguísticos são, no geral, coincidentes. Por associação com a LM, o aluno facilmente consegue deduzir os significantes e significados destas
unidades e, não raras vezes, fazer a sua atualização escrita e/ou oral correta”.
(25) As unidades la cadera, la rodilla, la muñeca e el cuello são falsos amigos lexicais (possíveis
traduções por associação errada: a cadeira, a rodilha, a boneca e o coelho, respetivamente)
que, no geral, não se revelaram como sendo-o, certamente, porque o campo semântico-lexical
a que pertencem ajudou os aprendentes a evitarem qualquer erro por falsa associação com a
LM. Tal facto apenas não se verificou nas respostas dos aprendentes de 7º ano ao traduzirem
a unidade lexical la cadera, situação em que seis deles a traduziram por cadeira ou a cadeira.
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Figura 3 – Graduação lexical – unidades lexicais isoladas
30
ano,
nível A1
Figura 3 – Graduação 7º
lexical
– unidades
lexicais isoladas
7º ano, nível A1(26)

Relativamente às frases elaboradas pelos alunos, em 22 possíveis, só metade resp
ao solicitado e todas as produções apresentam erros, sobretudo ortográficos, sint
semânticos, de Relativamente
pontuação e àsdefrases
utilização
de maiúsculas
elaboradas
pelos alunos, eemminúsculas.
22 possíveis, Tal
só facto revel
evidência asmetade
dificuldades
dos
aprendentes
no
momento
de
redigir
uma
respondeu ao solicitado e todas as produções apresentam erros,unidade míni
comunicação.
Perante
os resultados
obtidos,
o professor
de E/LE
deve proceder à reg
sobretudo ortográficos,
sintáticos,
semânticos,
de pontuação
e de utilização
graduada dodeléxico,
baseando-se,
primeira
fase,
nos erros
cometidos pelos alu
maiúsculas
e minúsculas.numa
Tal facto
revela com
evidência
as dificuldades
num segundo
em consideração
afinidades
dosmomento,
aprendentestendo
no momento
de redigir umaas
unidade
mínimalinguísticas
de comuni- existentes e
português e ocação.
espanhol.
Perante os resultados obtidos, o professor de E/LE deve proceder à
A graduação lexical no ensino e aprendizagem de L2, e do E/LE em especial, é ta
defendida por
autores,
entre
eles,
Gómez
Molina
(2004), Benítez
(26)diversos
Como afirmamos
em Gaspar
(2012:
149) adestacamos
propósito do diagrama
de regulação
graduada,
(2009) e Marta Higueras
(2009).
Os“oreferidos
que,daao graduar o
recorrendo a este
instrumento,
professor temestudiosos
disponível uma consideram
ferramenta base a partir
qual orientará
a planificação
lexical (…)didática
A criação dosindispensável
ciclos assenta na existência
de váriosútil, a planif
o professor atende
a uma
necessidade
e muito
campos semântico-lexicais, representados no diagrama pelo conjunto de traços verticais
lexical, promovendo
o
trabalho
sistemático
da
língua
(Gómez
Molina,
abrangidos por cada chaveta, que serão alvo de estudo durante um período temporal con- 2008: 503).
disso, declaramcreto”.
serNeste
conveniente
ou maior
praticar
em campos semâ
âmbito, convémapresentar
sublinhar que a uma
extensãograduações
do(s) traço(s) corresponderá
mais
tempo
de
ensino
e
aprendizagem
lexical,
inversamente
ao(s)
traço(s)
mais
curto.
lexicais, indicando a(s) expressão(ões) onde surge(m) habitualmente Oa(s) unidade(
traço(s) médio(s) enquadra-se entre os dois anteriormente referidos e coincide com o estudo
estudo, (Higueras,
2009: 121) e tendo em conta o vocabulário utilizado pela comu
das unidades lexicais de grau médio de afinidades linguísticas (supra nota de rodapé 24).
falante onde o aluno desenvolve a sua aprendizagem (Benítez Pérez, 2009: 12).
Ao analisarmos as frases dos aprendentes, identificamos as unidades lexicais inco
e, por isso, alvo de ensino e aprendizagem durante períodos temporais mais extensos d
as demais unidades. Assim, de entre os vários erros, destacamos “serbe”, “estom
“important”, “na”, “fallo”, “Vosotros tienes”, “minino”, “múi”, “mui”, “El pelo és gua

A regulação graduada do léxico no ensino do Espanhol Língua Estrangeira

303

regulação graduada do léxico, baseando-se, numa primeira fase, nos erros
cometidos pelos alunos e, num segundo momento, tendo em consideração
as afinidades linguísticas existentes entre o português e o espanhol.
A graduação lexical no ensino e aprendizagem de L2, e do E/LE em
especial, é também defendida por diversos autores, entre eles, destacamos
Gómez Molina (2004), Benítez Pérez (2009) e Marta Higueras (2009).
Os referidos estudiosos consideram que, ao graduar o léxico, o professor
atende a uma necessidade didática indispensável e muito útil, a planificação lexical, promovendo o trabalho sistemático da língua (Gómez Molina,
2008: 503). Além disso, declaram ser conveniente apresentar ou praticar
graduações em campos semântico-lexicais, indicando a(s) expressão(ões)
onde surge(m) habitualmente a(s) unidade(s) em estudo, (Higueras, 2009:
121) e tendo em conta o vocabulário utilizado pela comunidade falante
onde o aluno desenvolve a sua aprendizagem (Benítez Pérez, 2009: 12).
Ao analisarmos as frases dos aprendentes, identificamos as unidades lexicais incorretas e, por isso, alvo de ensino e aprendizagem durante
períodos temporais mais extensos do que as demais unidades. Assim, de
entre os vários erros, destacamos “serbe”, “estomago”, “important”, “na”,
“fallo”, “Vosotros tienes”, “minino”, “múi”, “mui”, “El pelo és guapo.” e “el
pelo Blanco”. Graduando, por exemplo, a frase “Mi boca serbe para hablar”,
o professor deve trabalhar durante mais tempo o verbo servir, depois as
unidades Mi e hablar e, dedicar um período temporal mais reduzido a boca
e para, e à pontuação. Se tivermos em conta a frase “El dedo faz parte de la
mano.”, a unidade lexical a que deve ser concedida mais tempo é hacer – que
aparece em português – e à construção linguística formar parte de. Depois
é conveniente dedicar extensões temporais consideráveis às unidades El e
la mano, que não apresentam coincidência morfológica total com o português, como acontece com dedo, parte e de. Neste âmbito, convém realçar
que, em todas as situações de ensino-aprendizagem lexical, é útil promover
contactos linguísticos através de mostras de língua utilizando, por exemplo,
realia, ou seja, utilizar materiais autênticos.
Com o objetivo de concretizar esquematicamente o referido no último
parágrafo, apresentamos mais uma variante do diagrama de regulação graduada.
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Figura 4 – Graduação lexical – frases
7º ano, nível A1

Ao analisar as respostas da turma do 10º ano, nível A1, observemos
as unidades lexicais la garganta (14), el dedo (14), la boca (14) e respirar
(14) – primeiro grupo(27), – la mano (14), el corazón (14), el hombro (14); la
pierna (14); el estómago (14), el brazo (13), el pie (11), el hígado (14), el riñón
(27) Tal como fizemos para o 7º ano, nível A1, também ao analisar as produções linguísticas
dos aprendentes do 10º ano, nível A1, decidimos agrupá-las, estabelecendo três intervalos
quântico-lexicais – 0 a 4; 5 a 9; e 10 a 14 respostas corretas. Contudo, neste caso, não há
um número decrescente de respostas corretas de intervalo para intervalo (supra nota de
rodapé 26), mas antes uma divisão harmónica (quatro/cinco unidades em cada intervalo).
Tal decisão metodológica deve-se, sobretudo, ao tempo curricular (natureza bienal da
disciplina – será trienal apenas em caso de opção; enquanto que, para os alunos de 7º ano,
a disciplina terá a duração de três anos, podendo ter, em caso de opção, cinco ou seis)
destinado à aprendizagem do espanhol. Assim, para um curto período de tempo (dois anos,
regra geral, para os aprendentes que iniciam a aprendizagem no 10º ano), consideramos que
será conveniente trabalhar todas as unidades lexicais de forma equitativa, sem valorizar um
número (maior) de respostas incorretas em detrimento das incorreções menos frequentes.
O principal objetivo consiste em ensinar conteúdos lexicais diversificados (substantivos,
numerais, expressões idiomáticas, etc.) ao aprendente, evitando uma atuação didática que
conceda a determinadas unidades maior destaque comunicativo relativamente a outras, ou
seja, é essencial que o professor de E/LE proporcione ao aluno experiências de aprendizagem
onde existam contextos discursos adequados à utilização de um léxico variado a todos os
níveis (fonético, sintático, semântico, etc.). Ao serem analisadas as respostas dos aprendentes
e planificado o ensino lexical de acordo com o diagrama de regulação graduada, os intervalos
(0 a 4; 5 a 9; e 10 a 14 respostas corretas) corresponderão aos traços verticais do referido
diagrama (traços de maior extensão (0 a 4), traços médios (5 a 9) e traços mais curtos (10
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(12) – segundo grupo – e el pelo (9) – terceiro grupo. A esmagadora maioria dos aprendentes realizou a tradução correta das unidades destacadas,
mesmo dos artigos determinados (el e la) – conteúdos já estudados na sala
de aulas – que, além da diferença fonética em relação à sua LM, também
apresentam diferenças morfológicas. As unidades pertencentes ao primeiro
e terceiro grupos são as que apresentam mais afinidades linguísticas com a
língua portuguesa. A unidade pelo, no âmbito do campo semântico-lexical
el cuerpo humano, é um falso amigo lexical, mas, ainda assim, a maioria dos
alunos conseguiu, por associação com a LM e dedução partindo do campo
em causa, efetuar a tradução correta.
No segundo intervalo quântico-lexical, surgem as unidades la cadera(28)
(6) e el codo (9). Ao graduá-las, será necessário que o professor invista mais
tempo no seu ensino do que nas pertencentes ao primeiro. À semelhança
do 7º ano, tendo em conta o número de respostas corretas, é possível afirmar que, mesmo sem ter estudado o vocabulário em destaque, uma parte
significativa dos aprendentes do 10º ano, nível A1, entendeu e traduziu com
correção a unidade el codo. Neste caso, as afinidades morfológicas entre o
espanhol e o português (el codo – o coto: parte que resta de um membro
que foi parcialmente amputado(29)) permitiram reconhecer a forma lexical,
o seu significado – os aspetos semânticos – e fazer a devida associação ao
referente na LM, o cotovelo. O mesmo não sucedeu com a unidade lexical
la cadera.
As restantes unidades (estornudar (1), el tobillo (0), el talón (0), la rodilla (3), la muñeca (2), el cuello (4), la espalda (4) e la ceja (2)) enquadram-se
no terceiro intervalo quântico-lexical. O número de traduções evidencia as
muitas dificuldades que os aprendentes sentiram em entender e/ou traduzir
as unidades lexicais apresentadas. Duas dessas unidades não foram alvo de
qualquer tradução (no 7º ano, cinco não foram traduzidas) e as restantes
não ultrapassaram as quatro respostas. Estes resultados são indicadores do
maior tempo de estudo a que as unidades lexicais analisadas devem estar
sujeitas, sendo necessário um trabalho redobrado comparativamente às
restantes.

a 14)), procedendo-se ao ensino e aprendizagem das unidades lexicais nos termos do seu
funcionamento (supra notas de rodapé 12 e 23).
(28) Supra nota de rodapé 25.
(29) Não nos parece razoável pensar que os aprendentes tenham feito qualquer associação com
codo: códão (1. congelação da humidade infiltrada no solo, geada, 2. sincelo) ou género de
hidrofiláceas, conceito pertencente ao âmbito da Botânica.
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Figura 5 – Graduação lexical – unidades lexicais isoladas
10º ano, nível A1

No que respeita às frases elaboradas pela turma do 10º ano, nível A1,
a maioria dos alunos (10) redigiu uma unidade mínima de comunicação.
Das 10 frases, em 14 possíveis, 3 não apresentam qualquer erro; as restantes
mostram incorreções sintáticas, ortográficas, semânticas e de pontuação.
Este resultado revela claramente a diferença da competência linguística
entre os aprendentes de 7º e 10º anos, facto que confirma a afirmação de
Cross (supra p. 299).
Ao analisarmos as frases dos aprendentes, identificamos várias unidades lexicais atualizadas com erro e, por isso, alvo de ensino e aprendizagem durante períodos temporais mais extensos que as demais unidades.
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De entre os erros produzidos, destacamos “lo pelo longo”, “Tú pelo”, “és”,
“goapo”, “ráton”, “Voy hincar” e “corazón [(…)] guapo”.
Graduando, por exemplo, a frase “Tú pelo és muy goapo”, o professor
deve trabalhar durante mais tempo o adjetivo posesivo tu – assim como
os restantes adjetivos possessivos –, os pronomes pessoais, o verbo ser e
o adjetivo guapo, tanto ao nível morfológico como ao semântico. Depois
é essencial trabalhar a unidade lexical pelo – não podemos esquecer do
campo semântico-lexical em que aparece enquadrada –, sobretudo, ao nível
semântico, uma vez que foi atualizada sem erros ortográficos e, por último,
dedicar um período temporal mais reduzido a muy, unidade redigida com
correção morfológica e sintática – domínios onde os aprendentes de E/LE
de LM portuguesa cometem erros frequentemente –, e à pontuação(30).
Se analisarmos a frase “Voy hincar los codos para sacar buenos apuntes.”, a unidade lexical a que deve ser concedida mais tempo é Voy a hincar,
pois a perífrase verbal de infinitivo (ir a + infinitivo) surge elaborada sem
a preposição necessária. Depois é conveniente dedicar extensões temporais
consideráveis às unidades los, codos, sacar, buenos e apuntes, que, à exceção
de sacar e codos, não apresentam coincidência morfológica total com o português, como acontece com para. Convém ainda realçar que as unidades
lexicais sacar e codos, inseridas noutro(s) contexto(s), poderão ter coincidência semântica com a língua portuguesa.
Querendo concretizar o referido no último parágrafo, apresentamos
mais uma variante do diagrama de regulação graduada.

(30) Tendo em consideração as unidades mínimas de comunicação de todos os aprendentes (7º
– supra pp. 302 a 304 – e 10º anos), entendemos que a pontuação – neste caso, o ponto final
– será estudada num período temporal curto, ou não tão extenso como as unidades lexicais
com algumas (ou sem) afinidades linguísticas com o espanhol, porque as regras de utilização
deste sinal de pontuação coincidem com as da língua portuguesa. O mesmo não sucederia
ao estudar os sinais de interrogação e/ou exclamação, uma vez que, – como afirma Salvador
Gutiérrez Ordóñez (2012: 93) –, estes, em português, não “son signos dobles cuya función
principal es delimitar, respectivamente, las secuencias interrogativas y exclamativas directas”.
Para regular a graduação dos sinais ortográficos (classificados em três grupos: diacríticos, de
pontuação e auxiliares), o professor deverá ter sempre em atenção os resultados da diagnose
(o número de erros por grupo de aprendentes) e, caso estes não existam, analisar as afinidades
linguísticas e de utilização comparativamente ao português. Assim, haverá maior objetividade, pertinência e rigor no momento de estabelecer o período temporal a dedicar ao estudo
do léxico e dos sinais que o acompanham.
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Figura 6 – Graduação lexical – frases
10º ano, nível A1

4.3. Discussão de resultados
Através dos resultados obtidos, comprovámos que o diagnóstico revela-se
como uma atividade e técnica didáticas indispensáveis à graduação lexical
e, em paralelo, ao desenvolvimento do trabalho docente. O professor, de
acordo com as afinidades linguísticas existentes entre o espanhol e o português, poderá efetuar a regulação graduada do vocabulário a ensinar sem,
antes, proceder à diagnose, mas o rigor e a fiabilidade do seu labor estarão,
de certa forma, comprometidos.
Além das análises já realizadas e de entre as muitas possíveis a efetuar
às traduções lexicais dos aprendentes de 7º e de 10º anos, focaremos agora
a nossa atenção nas figuras 3 e 5. Partindo da composição estrutural de
cada diagrama, constatamos que o número de unidades lexicais a serem
estudadas num período temporal médio não é igual, verificam-se três no
7º ano (el riñón, el hígado e el pie) e duas no 10º ano (la cadera e el codo).
No entanto, é essencial termos consciência de que, aos níveis morfológico e
semântico – não esqueçamos que o campo semântico-lexical onde elas aparecem é el cuerpo humano –, as unidades do diagrama de 10º ano, nível A1,
não apresentam afinidades linguísticas com a língua portuguesa; enquanto
que as unidades el riñón, el hígado e el pie manifestam um grau médio de
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afinidades com o português que, neste caso, no grupo do 10º ano, são unidades a trabalhar num período temporal curto. Já la cadera e el codo devem
ser estudadas, por parte dos aprendentes de 7º ano, num período temporal
mais extenso.
Quanto às unidades lexicais a estudar num período temporal mais
curto, no diagrama do 7º ano, figuram 11, enquanto que 10 requerem um
período mais demorado. Por sua vez, no 10º ano, aquelas são 14 e estas
8, existindo entre elas apenas unidades sem qualquer afinidade linguística
com a LM dos alunos (no conjunto de unidades lexicais, existem alguns
falsos amigos, que neste campo semântico-lexical não se revelam como
sendo-o). Esta configuração demonstra que os alunos de 10º ano têm uma
competência linguística superior à dos aprendentes de 7º ano.
A capacidade percetiva e de atualização lexicais dos referentes linguísticos espanhóis por parte dos alunos evidenciam-se nas suas produções,
reflexo da competência linguística alcançada ao adquirir a LM. As respostas
dos dois grupos demonstram que a idoneidade pensadora (abstração e relacionamento (Cross, 1984)) dos aprendentes se encontra em graus diferentes e disponibilizam mostras de língua que devem servir de orientação – o
professor pode utilizar a graduação lexical, por exemplo – para melhorar a
sua competência de comunicação.
Analisando estes resultados e baseados na opinião de vários investigadores (Brown, Ellis, Oxford e Scarcella), verificamos que o fator idade(31) está
relacionado com a capacidade psicolinguística dos aprendentes (7º ano, 12
– 13 anos, e 10º ano, 15 – 16 anos), ou seja, com a sua habilidade cognitiva,
capacidade que pode ser determinante para a aprendizagem da LE. Neste
âmbito, Brown (2001) dá ênfase a um conjunto de aspetos (tempo de concentração, desenvolvimento intelectual, fatores afetivos, entre outros) que,
na sua opinião, distinguem o aprendente de acordo com a sua idade e que
devem ser respeitados, dependendo deles a aprendizagem. Também Oxford
e Scarcella (1992) fazem referência à idade como fator importante para o
sucesso ou o fracasso na aprendizagem de algumas estruturas linguísticas.
(31) Realçamos a idade, mas poderíamos analisar muitos outros fatores que afetam a aprendizagem das segundas línguas. Diane Larsen-Freeman e Michael H. Long (1994: 187-190) destacam a memória (Cook, 1979), a consciência (Gattegno, 1976), o desejo (Leontiev, 1981;
Strevens, 1978), o interesse (Henning, 1983), o sexo (Farhady, 1982; Eisenstein, 1982; Lakoff,
1973; Zimmerman e West, 1975; Gass e Varonis, 1986), a ordem de nascimento (Rosenblum
e Dorman, 1978; Seliger, 1984), as experiências anteriores (Strevens, 1978; Cummins, 1978;
Cummins et al., 1984; Rivers, 1979; Nation e McLaughlin, 1986; Farhady, 1982), e a incapacidade linguística. De acordo com Larsen-Freeman e H. Long (1994: 188), este último fator é
visível “cuando los estudiantes padecen de alteraciones específicas del lenguaje tales como la
dislexia o la estrefosimbolia, o tienen defectos de visión o de oído”.
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Ainda atendendo ao fator idade, Ellis (1999) afirma que o período em que a
criança começa a aprender a LE afeta a velocidade de aprendizagem e realça
o facto de, no que respeita à gramática e ao vocabulário, os alunos adolescentes serem melhores do que as crianças e os adultos. Além disso, sublinha
que a idade em que se inicia o contacto com a língua em aprendizagem
determina o nível de precisão conseguido. Estas asserções ajudam, de certa
forma, a compreender os resultados obtidos no teste linguístico. Embora
todos os alunos sejam adolescentes(32), verifica-se uma diferença de idade
de três anos, facto que, no entender de Alarcão e Tavares (1990)(33), justifica
a diferença quantitativa e qualitativa, tanto nas unidades lexicais alvo de
tradução, como na redação de frases – produções a analisar de seguida.
No que respeita à proposta de elaboração de uma frase, o aprendente é
confrontado com um exercício de resposta semilivre – tem que eleger uma
unidade lexical do campo semântico-lexical el cuerpo humano e, a partir
daí, construir uma unidade mínima de comunicação –, facto que lhe possibilita a redação, com liberdade controlada, de várias frases e, naturalmente,
de algumas incorreções. Ora, ao realizarmos a graduação das frases, verificámos muitas dificuldades tanto no 7º como no 10º anos. Os erros cometidos são de natureza diversa (ortográficos, semânticos, sintáticos, etc.),
requerendo a atenção do professor que lhes dedicará mais ou menos tempo
de acordo com as suas características e dos aprendentes (idade, interesses,
etc.). Neste âmbito, atendendo à riqueza lexical das unidades elaboradas,
vemos a regulação graduada como uma técnica necessária à equidade didática e ao desenvolvimento da competência de comunicação do aprendente.
(32) A adolescência é um período de transição entre a infância e a idade adulta. Steinberg (1993)
considera que a adolescência se estende aproximadamente dos 11 aos 21 anos de vida. Por
seu lado, a ONU (2012: 1) define juventude como a fase entre os 15 e os 24 anos de idade,
salientando, contudo, que os limites de idade variam de acordo com cada país e cultura. A
Organização Mundial da Saúde (2014: 1) define adolescente como “[the] people ages 10-19
years”. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (2010: 11) estabelece que, para efeitos legais, a criança é “a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre
doze e dezoito anos de idade”.
(33) Os autores (1990) consideram que a adolescência implica um processo evolutivo ao longo de
três estados de maturação: o orgânico, o psicológico e o social. Cada um desses estados reflete
uma fase de transição da criança para o ser adulto. Assim, consideram a evolução da adolescência ao longo de três fases, sendo estas caracterizadas pela vivência e aquisição de diversas
competências (fase inicial – 11 a 14 anos –, fase intermédia – 13 a 16 anos – e fase final – 15
a 21 anos). As mudanças físicas manifestam-se sobretudo na fase inicial, também designada
por puberdade ou pré-adolescência e, ainda que de forma menos acentuada, ao longo das
fases seguintes. Na fase intermédia, isto é, na adolescência propriamente dita, destaca-se o
desenvolvimento cognitivo, embora a sua reestruturação e evolução tenha começado na fase
inicial e continue até à fase final. Nesta última fase, salientam-se os aspetos sociais, onde se
expressam de forma mais significativa comparativamente às fases anteriores.
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Como já referimos, Gómez Molina (2004), Benítez Pérez (2009) e Marta
Higueras (2009) fazem alusão à importância de graduar o léxico espanhol,
sem, todavia, realizarem uma investigação direcionada a aprendentes de
LM portuguesa(34). Ao pesquisarmos estudos dedicados ao ensino-aprendizagem do E/LE, tendo em conta alunos falantes de português (europeu e
brasileiro) LM, encontramos, entre outras, as investigações de Vigón Artos
(2004, 2005) e de Trindade Natel (2002).
Fazendo alusão aos estudos de Artos e Natel, não é nosso objetivo apresentar os resultados obtidos por eles(35), mas antes, de acordo com as suas
conclusões, justificar a importância de graduar o léxico espanhol aprendido
por alunos de LM portuguesa. Neste âmbito, as afinidades linguísticas entre
o português e o espanhol revestem-se de grande utilidade comunicativa
para o discente, sobretudo, nos primeiros níveis. Como afirma Natel (2002:
831), a proximidade entre a LM e a LE “facilita la comprensión de la lengua
extranjera y, consecuentemente, el aprendizaje de la misma por estudiantes
[de LM portuguesa] en los estadios iniciales de la enseñanza”.
Todavia, de acordo com Vigón Artos (2005: 661), o benefício dessa proximidade
va disminuyendo rápidamente a medida que aumenta la competencia de los
estudiantes pudiendo incluso entorpecer el desarrollo normal de la interlengua e incluso provocar su fosilización. La mayoría de los estudiantes lusófonos
no consigue avanzar en el proceso aprendizaje, sino que llega un momento
que fosilizan su interlengua haciendo de ella un sistema gramatical coherente,
desarrollado, con reglas propias.

(34) No domínio da graduação lexical do E/LE, tendo em conta aprendentes de LM portuguesa,
estaremos ainda no início de um longo percurso de investigação. Em Portugal, tal facto deve-se, porventura, à falta generalizada de interesse pelo estudo do E/LE, sobretudo, no ensino
não superior, até aos primeiros anos da década de 90 do século XX. A partir daí, a língua
espanhola tem vindo a ser objeto de estudo por milhares de alunos em todo o país, havendo,
em paralelo, uma crescente formação de professores (RedEle, 2012).
(35) Na sua investigação, Trindade Natel (2002) realizou testes de compreensão oral, escrita e a
expressões de mando utilizadas pelos professores para conduzir a aula com o intuito de averiguar a proximidade linguística (português e espanhol) em termos de compreensão e algumas
possíveis vantagens de tal semelhança. Quanto a Vigón Artos (2004), o estudioso investigou
problemas de uso gramatical (género, número, determinantes, sujeitos lexicais, complementos direto e indireto, aditamentos, atributos, aposições e orações) entre o português e o espanhol e (2005) as formas de tratamento (cortesia) no ensino do E/LE a aprendentes de LM
portuguesa.
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O estudioso (2004: 913) afirma também que, em Portugal, uma grande
parte dos alunos de E/LE não aprendem o espanhol por interesse real
sino porque vienen bajo el preconcepto de que el español es una lengua que
poco se diferencia del portugués y donde tendrán que trabajar poco para superar esta asignatura. No tendrán que estudiar español porque se creen que ya lo
saben. Estos alumnos que inician las clases con esta actitud no avanzan nunca
en el proceso aprendizaje, sino que fosilizan su Interlengua haciendo de ella un
sistema gramatical coherente, desarrollado, con reglas propias, diferentes del
español y del portugués donde se produce esa fosilización es decir ese fenómeno lingüístico que hace que el estudiante permanezca en la Interlengua, de
manera inconsciente y permanente. En general estos alumnos no consiguen
alcanzar una competencia total en español porque su aprendizaje se encuentra
fosilizado, no avanza.

As referidas afinidades linguísticas e a possível fossilização da interlíngua requerem, em nosso enteder e segundo Trindade Natel (2002: 831),
uma atuação “didáctica distinta que tenga en cuenta los conocimientos
previos de los aprendices y la proximidad entre português y español como
aliados en la enseñanza del español”. Também Ferreira (1997:144) afirma
que é essencial incentivar os professores a adotar “procedimentos práticos para levar os aprendizes a se conscientizarem de sua interlíngua, e ao
mesmo tempo discutir em estratégias apropriadas para ajudá-los a superar
a fossilização” lexical. Desta forma, atendendo às especificidades linguísticas existentes entre o português e o espanhol, propomos, ao nível didático, a regulação graduada do léxico espanhol, com o intuito de ultrapassar
os obstáculos decorrentes da fossilização e desenvolver a competência de
comunicação.

Notas conclusivas
Ensinar e aprender o E/LE são atividades que, numa primeira fase, poderão
iludir os agentes do processo – professor e aprendente – devido às afinidades (linguísticas, culturais, etc.) partilhadas com a língua portuguesa. Em
todos os níveis de aprendizagem (A1-A2, B1-B2, C1-C2), as semelhanças
entre os dois idiomas facilitam certas atualizações lexicais e levam o aprendente, mais incauto, a acreditar que tem uma competência de comunicação
que afinal ainda não possui. Essa capacidade de atualizar algumas unidades
advém-lhe da herança psicolinguística da LM, que partilha esquemas conceptuais e de associação com o espanhol.
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Procurando auxiliar o docente e o aluno de E/LE, com o objetivo de
levá-los a ter consciência da tripla analogia lexical do espanhol em relação ao português(36), sugerimos a regulação graduada do léxico, enquanto
prática didática. É essencial que o docente, partindo de campos semântico-lexicais, tenha a perspicácia necessária de efetuar a regulação organizada
do vocabulário, fazendo com que o aluno se aperceba das afinidades e das
diferenças entre a sua LM e o E/LE, e do tempo a investir nas diversas unidades lexicais.
Através das mostras de língua analisadas neste artigo, verificámos as
dificuldades linguísticas de dois grupos de alunos (7º e 10º anos, nível A1)
e a forma de graduar todas as unidades lexicais (as traduzidas e as redigidas em frase), respeitando os erros e as atualizações corretas. No fundo,
demonstrámos como funciona o diagrama de regulação graduada, partindo de atividades de diagnóstico. Neste contexto, foram notórias as diferenças inerentes à disponibilidade lexical dos aprendentes, a começar pelo
número de unidades traduzidas (supra pp. 295, 296, 302, 304, 306 e 308).
O facto de um aprendente conseguir realizar atualizações na língua
espanhola (Mis piernas son muy grandes.; Yo tengo dos manos y dos pies.; Mi
boca es muy grande.(37)) sem nunca a ter estudado deve levar o professor a
seriar e a regular criteriosamente o vocabulário que vai ensinar, evitando,
assim, a provável desmotivação de quem aprende. A regulação graduada do
léxico, enquanto prática didática, será sempre uma etapa inicial indispensável ao começar uma unidade didática do processo de ensino-aprendizagem
do E/LE, fomentando a equidade lexical e, consequentemente, desenvolvendo o interesse do aluno pela língua em aprendizagem.
Com base nas produções escritas, salientamos a importância do professor ter em consideração as afinidades linguísticas entre os idiomas ibéricos, assim como as experiências comunicativas vividas pelo discente de

(36) Esta natureza trigradual consubstancia-se na existência de unidades lexicais que, em comparação com a língua portuguesa, apresentam três tipos de graus de afinidade: grande (boca
– boca), médio (hígado – fígado) e nulo (espaldas – costas) ou dúplice (cadera – anca Ö falso
amigo – cadeira). É fundamental sublinhar que tanto as unidades integrantes (aquelas que o
docente, sem realização de diagnóstico, agrupa de acordo com o grau de afinidade linguística)
como as que serão integradas (as unidades lexicais produzidas pelo aluno mediante atividades
de diagnose – os exercícios de diagnóstico revestem-se de extrema importância, porque nem
sempre as unidades com maior semelhança, relativamente ao português, representam menos
dificuldade para o discente (supra tabela 1 e figura 3: unidade el pie)) nos graus de afinidade
e nos grupos quântico-lexicais refletirão a necessidade de serem-lhe dedicados períodos temporais diferentes de acordo com as dificuldades do grupo de alunos em aprendizagem.
(37) Estas são frases elaboradas por alunos do 10º ano, nível A1 (supra tabela 2).
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LM portuguesa antes de aprender uma segunda língua(38). Elas devem estar
bem presentes na mente do professor de E/LE, pois são determinantes nas
aprendizagens do aluno, uma vez que partilham inúmeras construções lexicais e gramaticais. Neste caso, o domínio funcional de uma língua que precedeu a aprendizagem de outro código linguístico, detentor de estruturas
e unidades lexicais análogas, funcionará como suporte de apoio e modelo
refletor da nova língua.
Tendo em conta esta realidade linguística, apresentamos orientações
didáticas mentoras de um trabalho profícuo e coerente, onde o professor
encontrará o auxílio indispensável à prossecução dos objetivos delineados
ao iniciar o ensino do E/LE. Através do diagrama de regulação graduada,
delineamos uma estrutura orgânica para estruturar o léxico espanhol, de
forma a permitir que o seu ensino se realize com objetividade e adequação.
Ao compararmos a língua portuguesa com a espanhola, verificamos um
conjunto de características fonéticas, morfológicas, semânticas, culturais,
entre outras, que aproximam intensamente os dois idiomas. Esses traços
linguísticos comuns são a génese de uma dicotomia que, de certa forma,
deixa antever um estudo mais acessível, mas que, no fundo, pode exibir
uma verdade bem diferente, onde as afinidades existentes são sinónimo de
muita dedicação para ultrapassar os obstáculos à aprendizagem lexical.
Qualquer adoção metodológica pressupõe um trabalho regido pela
organização didática do professor (traçar objetivos, selecionar materiais,
gerir o tempo curricular, etc.) e pelo desempenho do aluno. A escolha de
atuar de certa maneira e não de outra deve ser o resultado de uma reflexão contínua baseada, por exemplo, em experiências letivas e não letivas,
avaliações diagnósticas, características dos aprendentes e especificidades da
língua em estudo. Tais princípios levaram-nos a construir a nossa sugestão dedicada ao ensino do léxico espanhol, focando, sobretudo, o trabalho didático do professor. Ela será uma base instrumental utilizada com os
objetivos de auxiliar o docente de E/LE e potenciar as capacidades do aluno
em todo o processo de ensino-aprendizagem.

(38) A este propósito, Strevens apud Diane Larsen-Freeman e Michael H. Long (1994: 189) refere
que “el dominio que tiene el aprendiz de su lengua materna – incluso si procede de una familia culta – influirá en los progresos que haga en la [segunda lengua]”. Também W. Rivers apud
Diane Larsen-Freeman e Michael H. Long (1994: 190) considera que a aprendizagem de uma
língua é extremamente beneficiada se o aprendente aproveitar as semelhanças existentes entre
um idioma já conhecido e aquele que deseja aprender. Este autor destaca o seu caso, afirmando que “para el aprendizaje de su sexta lengua, el español, se apoyó mucho en la segunda,
el francés, aprovechando el parecido que hay entre ambas”.
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EL TRATAMIENTO DEL HUMOR EN LOS MÉTODOS
DE ENSEÑANZA DE EUSKARA PARA ADULTOS
O TRATAMENTO DO HUMOR NOS MÉTODOS DE ENSINO
DE EUSCARA PARA ADULTOS
THE TREATMENT OF HUMOUR IN THE METHODS USED FOR
TEACHING THE BASQUE LANGUAGE TO ADULTS.
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En la enseñanza el humor aparentemente no tiene cabida. La realidad, en cambio, nos demuestra lo contrario, ya que hace falta tener una buena dosis de humor
para enfrentarse al estudio de una segunda lengua. En este trabajo analizamos si
el humor en la enseñanza de euskara es un recurso con valor didáctico o, simplemente, cumple una función complementaria para motivar a los alumnos. Partimos
de la siguiente hipótesis: el humor de una u otra manera está presente en todos
los aspectos de la vida, incluso en las situaciones más trágicas (humor negro). En
consecuencia, el humor también en la enseñanza puede desarrollar las mismas funciones y con características similares a las que presenta en las demás situaciones
sociales. El estudio del humor en la enseñanza de euskara en adultos se ha centrado
en el análisis de los métodos utilizados en la misma, partiendo de los métodos gramaticales, pasando por los métodos directos y estructuralistas hasta llegar a los
planteamientos comunicativos.
Palabras clave: aprendizaje, euskara, enseñanza, alumno, segunda lengua, humor.
No ensino o humor aparentemente não tem espaço. A realidade, no entanto,
demonstra o contrário, pois é necessário ter sentido do humor para enfrentar o
estudo de uma segunda língua. Neste trabalho analisamos se o humor no ensino
de euscara é um recurso com valor didático ou, simplesmente, cumpre uma função
complementária para motivar os alunos. Partimos da seguinte hipótese: o humor,
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de alguma forma, está presente em todos os aspectos da vida, inclusive nas situações mais trágicas (humor negro). Em consequência, no ensino, o humor também
pode desenvolver as mesmas funções e com características similares às que desenvolve nas demais situações sociais. O estudo do humor no ensino de euscara em
adultos tem-se centrado na análise dos métodos utilizados no mesmo, partindo dos
métodos gramaticais, passando pelos métodos diretos e estruturalistas até chegar às
orientações comunicativas.
Palavras chave: aprendizagem, euscara, ensino, aluno, segunda língua, humor.
Apparently, there seems to be no room for humour in teaching. The truth is, however, just the opposite, since a big dose of humour is necessary to face the learning
of a second language. In this work we analyse if using humour in teaching Basque
is an educational resource itself or just fulfills an extra function in order to motivate students. We start from the following hypothesis: humour is present, one way
or another, in most aspects of life, even in the most dramatic situations (black
humour). Consequently, humour used in teaching can develop the same functions
and have similar characteristics to what is used in other social situations. The study
of the use of humour in teaching Basque to adults is focused on the analysis of the
teaching methods starting from the grammatical methods, followed by the direct
and structuralist methods and ending up in the communicative approach.
Keywords: learning, Basque, teaching, learner, second language, humour.

1. Introducción
Al humor se le suele reconocer ciertos beneficios, incluso puede llegar a ser
imprescindible en el tratamiento de algunas enfermedades. El humor, además, nos ayuda a olvidar los problemas, a superar el estrés, a relativizar las
dificultades y, en general, a tomarnos la vida con tranquilidad. En efecto, el
psicólogo y humorista gráfico Ángel Rodríguez Idígoras (2008: 33), en un
artículo en el que defiende el valor terapéutico y placebo del humor, afirma
que los enfermos con buen humor sanan antes. Entre sus beneficios menciona que el humor “puede ayudar a prevenir conflictos, actuando como
colchón para recibir la invasión de las situaciones negativas que los causan”
Rodríguez Idígoras (2008: 29). Estas afirmaciones son compartidas por el
doctor Ángel Rodríguez Cabezas (2008), quien nos describe los beneficios
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fisiológicos y psicológicos de la risa sobre la salud. Concretamente el doctor
Rodríguez Cabezas (2008: 60) nos habla, entre otros beneficios, del valor
preventivo y ansiolítico de la risa: “Por ser una emoción liberadora (en la que
predomina, como se ha indicado, la espiración), es natural que disminuya el
nivel de ansiedad, resultado nada desdeñable… La risa proporciona, pues,
un ejercicio muscular profundo y fisiológico, siendo muy recomendable
desde el punto de vista de protección de la salud”. Este tema aparentemente
banal adquirió categoría científica a principios del siglo XX con las investigaciones del psicoanalista S. Freud (1979) sobre la relación entre el humor y
el subconsciente. Sus estudios han sido ampliados posteriormente en diferentes congresos, como los organizados por la American Association for Therapeutic Humor a partir de finales de los años ochenta del siglo pasado. En
definitiva, el humor nos ayuda a superar las dificultades en la vida, a “superar
los obstáculos que impiden aflorar los impulsos del inconsciente, disfrazándolos de comicidad” Rodríguez Idígoras (2008: 29).
La enseñanza es considerada tradicionalmente como una actividad
seria, que exige un esfuerzo y en la que el humor aparentemente no tiene
cabida y, en consecuencia, no parece que el estudio sea una actividad agradable. Así lo afirma el refranero popular: la letra con sangre entra. Pero a
pesar de las creencias, tanto la psicología como la pedagogía han aportado
otros criterios. Avner Ziv, profesor del Departamento de Psicología de la
Universidad de Tel Aviv, afirma que una utilización moderada del humor
incide positivamente en los procesos memorísticos (Ziv, 1988: 13). El psicólogo J. B. Freire también se ha manifestado en el mismo sentido. En su
opinión gracias al humor se pueden superar más fácilmente las dificultades
de la enseñanza (Freire, 2004): “El humor es un antídoto que predispone a
la sensibilidad para encajar las dificultades de la tarea educativa con talante
emprendedor”. Aceptemos así, el valor innegable del tratamiento del humor
en la enseñanza y, concretamente, en la enseñanza de la lengua vasca a adultos. Efectivamente, durante años ha habido y hay en la actualidad alumnos
y profesores con un excelente sentido del humor, ya que hay que tener buen
humor para dedicarse al aprendizaje de una lengua como la nuestra.
A pesar de las afirmaciones anteriormente mencionadas, en la enseñanza no siempre se toma el humor en serio para utilizarlo como instrumento didáctico. Así lo denuncia el profesor Xavier Laborda en un artículo
muy descriptivo –“Humor y enseñanza: Peligro”–, en donde, por una parte,
analiza la gran eficacia del humor como recurso didáctico por su creatividad formal y argumental y, por otra, recoge las objeciones curriculares que
suscita en los departamentos de educación (Laborda, 2006: 39):
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“Para los agentes que tienen un papel directivo en el sistema educativo, es decir,
responsables ministeriales, seminarios de profesores y editores, el humor en
los libros de texto es algo delicado y peligroso. La presencia del humor en los
textos no parece un hecho anecdótico y benéfico, ni aun teniendo tacto en su
elección, mesura en su inclusión y funcionalidad en su aplicación didáctica. ¿Y
ello por qué? Ello es así porque se trata de una modalidad discursiva que puede
inquietar o perturbar la formalidad de la enseñanza.”

Antes que nada es necesario hacer una distinción que afecta al material
utilizado en la enseñanza y alfabetización de la lengua vasca. Por un lado
hay que tener en cuenta las publicaciones, obras de teatro y programas de
televisión que han tratado sobre la enseñanza y alfabetización en euskara y,
por otro, la utilización didáctica del humor en la enseñanza del euskara por
medio de distintos textos.
En cuanto al primer apartado, se han publicado unos pocos libros que
reflejan los avatares de la enseñanza de la lengua vasca de adultos, ya que se
trata de una actividad que desde los años 70 tiene una fuerte implantación
en el País Vasco. Sin duda es la obra Kutsidazu bidea, Ixabel (1994) de Joxean
Sagastizabal la que más éxito ha tenido y la que mejor refleja el esfuerzo que
debían realizar los alumnos a finales de los años 80 para poder aprender
euskara. Las aventuras y desventuras de su protagonista, Juan Martín, en
su empeño por aprender el euskara han sido llevadas al cine, al teatro, a
la televisión y fue el soporte didáctico de un método de autoaprendizaje
(Boga). En tono jocoso –a veces hilarante– Sagastizabal nos introduce en
el mundo de los adultos que una vez decidieron aprender euskara o de los
vascoparlantes que optaron por alfabetizarse en su lengua, un mundo en el
que muchos se han sentido –nos hemos sentido– reflejados: los profesores,
los métodos utilizados, las relaciones entre los alumnos, las relaciones de
los estudiantes monolingües con los vascoparlantes bilingües o la situación
socio-política del país Vasco aparecen dibujadas en la novela de Sagastizabal. El tono resuelto y alegre con el que cuenta esas vivencias poco o nada
tienen que ver con las experiencias relatadas por los euskaldunberris (o
vascoparlantes de nuevo cuño) y publicadas por X. Kintana y J. Tobar en
1975 en el libro Euskaldun berriekin euskaraz, en donde los protagonistas
del aprendizaje de la lengua vasca apenas le dejan sitio al humor.
Además de las publicaciones mencionadas, podemos mencionar los
versos “Euskaldun berriaren balada”(1) (1996) de Jon Sarasua y musicalizados por el grupo Oskorri, donde un joven estudiante nos cuenta sus
(1) La balada del euskaldun nuevo.
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deseos y dificultades para aprender euskara, pero que en cualquier caso no
parece que su estudio sea una actividad gratificante: “Ideia hau nire buruan
ez dakit noiz hasi zen baina batzutan ez naiz hemen gehiegi dibertitzen”(2).
La televisión vasca EITB en los últimos años ha ofrecido una serie de programas en clave de humor (Goazemank y Vayasemanita), tanto en euskara
como en castellano, en los que satiriza la situación social del país Vasco, y,
por supuesto, el tema de la enseñanza del euskara es uno de sus tópicos. Por
último, en el teatro hay que citar los trabajos de Patxo Telleria y Mikel Martinez, que han encontrado un filón con representaciones en clave de humor
sobre la situación del euskara: Euskera sencilloaren manifiestoa (2003), Euskarazetamol(3) (2009), Lingua navajorum(4) (2012). En la primera de estas
representaciones y siempre en clave de humor se habla de los efectos colaterales que entraña la enseñanza del euskara (Txarterina, 2003: 45):
Orain dela 40 urte hasi ginen ikasten, eta oraindik “ari gara”... Engantxaturik
gaude euskaltegi adiktoak gara, euskara dependienteak, baldintzomano eta
subjuntibopatak.(5)

¿Acaso es verdad la afirmación de Patxo Telleria? Según las estadísticas
la mayor parte de los habitantes de País Vasco en un momento u otro hemos
intentado aprender euskara con diferente fortuna. Las experiencias, indudablemente, habrían de ser muy diversas: traumáticas, divertidas, agradables o frustrantes. Pero, en cualquier caso, gracias a la función selectiva de
la memoria, con el tiempo prevalecen los buenos recuerdos.
Por otro lado, como ya hemos mencionado, el humor tiene otra dimensión. Nos referimos a la utilización didáctica del humor. Partiendo de nuestra experiencia docente nos hemos planteado las siguientes cuestiones, aun
sabiendo que no todas tendrán respuesta: ¿la enseñanza del euskara puede
dejar de ser una actividad ingrata para convertirse en un una actividad
atractiva?; ¿se puede considerar el humor un recurso didáctico integral y
sistemático o simplemente un elemento auxiliar?; ¿hasta qué punto puede
facilitar o dificultar la enseñanza de la lengua vasca el ambiente alegre y
relajado de las clases?; ¿cuáles son los límites que se le han de imponer
(2)
(3)
(4)
(5)

No sé cuándo se me metió esta idea en la cabeza, pero muchas veces no me divierto.
Juego de palabras: “pastillas para aprender euskara”
Juego de palabras: Euskara = Linguae Navarrorun (navaja-orun!)
Empezamos a estudiar euskara hace 40 años, y aún continuamos haciéndolo… Estamos
enganchados, somos adictos a los centros de enseñanza de euskara, y nos hemos vuelto vascodependientes, verbo-manos y subjuntivo-patas.
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al humor en los cursos?; ¿de qué manera se pueden aprovechar mejor los
recursos humorísticos?; ¿existe algún tipo de humor que sea especifico de
los vascos y de su lengua, que lo diferencie de otros tipos y con sus propias
características?... En resumen, analizaremos si el tratamiento del humor en
los cursos de euskara de adultos es un instrumento didáctico completo o,
en cambio, si se trata solamente de una herramienta auxiliar para amenizar
las clases o motivar a los alumnos.
Siguiendo a Mendiburo y Páez, el humor aparece como un componente
universal de la cultura y puede manifestarse en casi cualquier situación
social “de una manera variada, a través de una idea, imagen, texto o acto
que es de alguna manera incongruente, inusual, inesperada, sorpresiva o
extraordinaria” (Mendiburo y Páez, 2011: 89). Desde ese punto de vista,
para el presente trabajo hemos partido de la siguiente hipótesis: el humor
aparece de una manera consciente o inconsciente en todas las épocas y
aspectos de la vida, incluso en situaciones trágicas (humor negro) y, en consecuencia, presenta unas características comunes en todas las situaciones,
incluyendo, por supuesto, la enseñanza: situaciones fuera de contexto, exageraciones, estereotipos, desconocimientos, carencias y malos entendidos
en general. Estas características comunes a cualquier situación –que provocan estados más o menos ridículos, irrisorios o simplemente humorísticos–
adquieren formas determinadas en cada una de ellas. Concretamente, la
enseñanza de idiomas se presta especialmente a situaciones comunicativas
en las cuales los malos entendidos proliferan a causa de la mayor o menor
competencia comunicativa del alumnado de L2. Además, tal y como nos
recuerda Silva (2011: 11) en la mayoría de los procesos comunicativos (y
por lo tanto, en la enseñanza de idiomas) se dan tres niveles de lenguaje
–verbal, no-verbal y visual– que interactúan e influyen en la formulación,
recepción e interpretación del mensaje. En todos esos niveles hay una serie
de elementos lingüísticos y extralingüísticos, entre los que se incluye el
humor, que modulan el mensaje. Así, sin intención de agotar el tema ni
de abundar inútilmente en esta idea, Freud (1979: 187) desde la psicología
ya nos hablaba de la situación anímica de los interlocutores y de las situaciones embarazosas que surgen por esta causa; desde el punto de vista de
la lingüística aplicada queremos destacar los trabajos de Amelia Darriba
(2002) e Isabel Iglesias (2000: 445-448) que independientemente analizan
los distintos recursos lingüísticos y extralingüísticos del humor verbal; y
finalmente, los aspectos socio-culturales del humor han sido tratados entre
otros por Carlos Infante (2008: 263-269) y Noelia Gonzalez (2002: 349353) poniendo énfasis en la intencionalidad del discurso –susceptible de
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ser– humorístico, la interacción de los interlocutores, las intenciones de los
mismos y el objetivo del discurso.
En otras palabras, las situaciones humorísticas pueden variar, pero en
todas ellas el humor presentará unas características básicas comunes, como
las que hemos mencionado anteriormente. En la enseñanza de euskara de
adultos ocurre lo mismo: de una parte las situaciones y textos humorísticos
reunirán las particularidades propias del humor y, de otra, en el contexto
de enseñanza en las que aparecen contarán con las características comunes
a toda enseñanza.
Por último, a causa de la falta de normalización de la lengua vasca,
durante años su enseñanza a adultos no ha sido una actividad ni reglada ni
formal, en la cual se han utilizado textos que difícilmente estarían homologados en el aprendizaje de otros idiomas (libros de oración, catecismos o
evangelios). No obstante en el presente trabajo solo analizaremos los recursos propios de la enseñanza de lenguas: diccionarios, gramáticas, manuales
y métodos en general, así como algunos textos y soportes audiovisuales.

2. Diccionarios
En general podemos aceptar que una persona, objeto o situación situada
fuera de su contexto habitual puede provocar al menos extrañeza y en algunas ocasiones situaciones humorísticas, tal y como hemos mencionado
anteriormente siguiendo los trabajos de Freud (1978: 89) y Mendiburo y
Páez (2011: 187). A partir de de la percepción de dicha situación todo cambio que le acontezca, no solo provocaría asombro, sino también otros sentimientos como vergüenza, enfado, curiosidad e incluso diversión y regocijo.
Dichos cambios de contexto pueden ocurrir tanto en el tiempo como en el
espacio.
Tomemos como ejemplo el diccionario de Larramendi (1745), referencia de tantos trabajos en euskara por su antigüedad y pureza, y traigámoslo
a la situación actual. En ese caso habríamos de nombrar al padre Larramendi como precursor de los lexicógrafos humorísticos, a pesar de que su
intención fue bien otra. Sirvan de ejemplo unas pocas palabras para demostrar el origen vasco de algunas palabras castellanas:
Bastardo: Del euskérico baztar (rincón), pues el hijo natural es del rincón.
Batalla: Desde batze-zalla (reunión dificil).
Escopeta: Desde escupetik (bajo la mano), ya que su asidero está bajo la manga.
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Huracán: Desde nuestro urac-an (aguas allí), por el aluvión de lluvias que acarrea el viento.
Mendigo: Desde el euskérico mendicoa (del monte), ya que los mendigos
andan por montes y despoblados.
Otorgar: Desde ordago (ahí está), pues al que se le otorga se le dice ahí lo tienes.

Bajo su patrocinio deberíamos colocar la pasión etimologista de los
aranistas de principios del siglo XX (jaupari, txadona o Bizkaia) e, incluso,
algunas palabras del Hiztegi Modernoa (1977). Recordemos que por influencia de un exacerbado purismo lexical, la etimología de muchas palabras
no se sustentaba en principios lingüísticos, sino en prejuicios lingüísticos.
Los ejemplos puristas anteriores los hemos recogido del método gramatical
Euzkel-Iztiya (Ollendorf, 1909):
Euzko: eguzko + a = el del sol / vasco.
Egur: egi + or = apto para la luz o fuego.
Jaupari: jaun + opa + ari = sacerdote.
Bizkaia: Be + euzko + di = Bizkai

En el mejor de los casos, esas supuestas etimologías podrían servir para
realizar juegos de palabras más o menos divertidos o para utilizarlas como
técnicas nemotécnicas en el aprendizaje del léxico vasco.
No solo los etimologistas, sino los lexicógrafos también sucumbieron
a la influencia de Larramendi, ya que con una lengua vasca en ciernes de
su unificación y a falta de investigaciones más precisas, muchas veces les
surgían dudas sobre cuál debería ser la palabra más apropiada, correcta o
castiza para definir un determinado concepto. En esos casos, además de
valerse de razones etimológicas, también recurrían a argumentos culturales, históricos o políticos. El mencionado diccionario Euskal Hiztegi Modernoa (Kintana, 1977) –primer intento para crear un diccionario en la lengua
unificada– tampoco quedó libre de dichos prejuicios. La influencia de este
diccionario, y de los que posteriormente surgieron a partir de él, es incuestionable en las labores de alfabetización y euskaldunización de los años 70
y 80, ya que además de hacer una propuesta unificadora, existían pocos diccionarios en aquella época. Era tal la escasez de este tipo de materiales que
en muchos aspectos el Hiztegi Moderno más que un simple lexicón aspiraba
a ser un diccionario enciclopédico, tal y como podemos observar en los
siguientes ejemplos no exentos de una fuerte carga ideológica:

Diacritica 281-Livro 1.indb 326

07-11-2014 07:48:57

El tratamiento del humor en los métodos de enseñanza de euskara para adultos

327

Aberri: patria, neologismo aranista de evidente incorrección promocionado
por la campaña política del P.N.V. y secundado por otros partidos, por lo que
su empleo, al menos a nivel de propaganda política, es general.
Abuztu: agosto; nombre oficialmente aceptado por la Real Academia de la
Lengua Vasca, arrinconando, incomprensiblemente el nombre de Agorril, más
castizo, de uso popular en los dialectos orientales y utilizados ya por Leizarraga
en el siglo XVI.
Euskadi: vide Euzkadi; forma empleada por aquellos que por no atreverse a
rechazar del todo el neologismo aranista lo trastocan ortográficamente para
utilizarlo con cierto sentido político.
Euskaltzaindia: Academia de la Lengua Vasca; nombre de evidente incorrección gramatical inventado, a raíz de su fundación, por los puristas, con
la oposición de don R. M. de Azkue, a fin de evitar el erderismo (?!) Euskal
Akademia, y que por conservadurismo no del todo explicable, se mantiene en
la actualidad como denominación de la institución del país llamada a velar por
la pureza del idioma.
Euskaltzaingo: nombre propuesto por Azcue para denominar a la corporación
académica de la lengua vasca, y que por la presión de los aranistas, deseosos
de formar más palabras en -di para justificar así el Euzkadi del “maestro”, no
fue aceptado en votación, triunfando, para vergüenza de la propia academia, el
término incorrecto Euskaltzaindi.

3. Gramáticas
Si tuviéramos que nombrar al primer gramático en lengua vasca, indudablemente tendríamos que referirnos al sacerdote bilbaíno Rafael Mikoleta,
ya que él escribió el primer método gramatical, basado en unos diálogos:
Modo breue de aprender la lengua Vizcayna (Mikoleta, 1653). Es un libro
que tradicionalmente ha tenido más detractores que defensores, pero que
tuvo la visión de realizar un primer intento (al igual que anteriormente se
había hecho con otras lenguas europeas) con un fin eminentemente práctico: facilitar las relaciones comerciales entre el puerto de Bilbao y los de
Inglaterra. Este malogrado libro no se pudo imprimir en su época y no
se publicó hasta pasados más de 200 años, en 1880. Para Koldo Mitxelena
(1960) este libro no contiene más que unas pocas notas gramaticales. En
opinión de Karmelo Etxenagusia (1969) Mikoleta utiliza frecuentemente
palabras en castellano así como una sintaxis excesivamente subordinada
a la castellana. Por si eso fuera poco, el escritor Koldo Izagirre (1998: 153)
nos dice que Mikoleta describe un falso Bilbao, que no se corresponde con
la realidad de la época:
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Literaturazko balio handirik ez dute, originaltasunik ere ez, diotenez. Zein
da hortaz solasaldi hauen balioa? Interes linguistikoaz gain, izan ez dugunaz
amets eginarazten digula: Bilbo euskaldun bat, jauntxo eta handikien arteko
harremanak euskaraz, giro urbano bateko literatura...(6)

Y por último, como muchos otros métodos para aprender euskara, éste
también fue una traducción de otro anterior escrito en inglés. En efecto,
las conversaciones recogidas por Mikoleta están plagiadas de las que cincuenta años antes había publicado John Minsheu en Delightfull Dialogues.
No obstante, como afirma Jon Juaristi (2002) con notable optimismo, esas
conversaciones bilingües podrían considerarse como las precursoras del
método comunicativo.
A pesar de que los autores de gramáticas vascongadas tuvieran otra
intención, los títulos de las mismas respondían más a su deseo que a la
realidad, siendo éstos el origen de muchos tópicos. Algunos títulos de las
gramáticas publicadas son ilustrativos de lo expuesto:
– Modo breve de aprender la lengua vizcaina (Mikoleta, 1653)
– El imposible vencido (Larramendi, 1729)
– Gramática vascongada para el uso y alivio de Párrocos y Predicadores Bizcaynos, Guipuzcoanos y Navarros (Añibarro, 1820)
– Gramática bizkaina: el baskuence facilitado: gramática bizkaina o método
teórico-práctico para aprender en poco tiempo el baskuence bizkaino (Zamarripa, 1909)
– Aprenda el vasco: método sencillo y agradable para iniciarse en el aprendizaje de la lengua más antigua de occidente (Itxaropena, 1958)
– Aprenda el vasco en 60 horas (Ibiñagabeitia, 1961)

En general estas publicaciones afirmaban que se trataba de métodos
agradables y que servían para aprender la lengua vasca en poco tiempo. Es
difícil imaginar un método gramatical con esas características tan bondadosas. Parece ser que se trataba sobre todo de un tema de imagen más que de
una constancia; pero, en cualquier caso, los métodos modernos publicados
con posterioridad a los anteriores adolecían de la misma carencia: reflejaban principalmente cuál era la intención de sus autores: Hizketan [Hablando]
(1976), Jalgi hadi [¡Sal fuera!] (Letamendia, 1978), Hitz-egin [¡Habla!] (1978),
(6) Según dicen, no posee ningún valor literario, tampoco tiene originalidad. En consecuencia
¿cuál es el valor de esas conversaciones? Aparte del interés lingüístico, que nos haga soñar con
lo que no hemos tenido: un Bilbao vascófono, teniendo los señores y los potentados el euskera
como lengua común, una literatura urbana…
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EGA hegan [El diploma EGA volando] (1986), Euskara ahoz aho [Vascuence
de boca en boca] (1992). Todos estos títulos, al igual que los anteriores, indican una intencionalidad y unos objetivos por parte de los autores, que no
siempre se veían satisfechos: estos títulos muestran más un deseo manifestado que una realidad constatable. Pocos alumnos conseguían hablar euskara
siguiendo esos métodos, en su mayor parte sustentados en planteamientos
estructuralistas. En cualquier caso el carácter “verbal” que se reivindica en
los epígrafes es más que evidente y, desde luego, se enfrenta al carácter meramente gramatical de los métodos anteriores utilizados hasta los años setenta.
Finalmente, los métodos de los últimos años, en cambio, no presentan unos
títulos tan explícitos: Barrenet(7) [Risa+net; Interior+net (!)] (1999), Igara
[Molino (!)] (1999), Izurungoak [Los de Izurun (!)] (2004).

4. Métodos de aprendizaje
No siempre es fácil definir qué se entiende por un método para aprender la
lengua vasca. A causa de las dificultades y prohibiciones de la época franquista en el sur del País Vasco no se publicó ni un solo libro dedicado a la
enseñanza del euskara durante 20 años: desde el Método autodidáctico para
aprender el vascuence (Nicolás Cortés Manterola, 1935) de la época republicana hasta la Gramática Vasca de Urrestarazu (1956). En consecuencia, toda persona que –incomprensiblemente– quisiera aprender euskara
debería utilizar otros métodos alternativos, convirtiendo cualquier texto
en lengua vasca susceptible de ser utilizado en una enseñanza clandestina
de la lengua. Entre estos figuran principalmente algunas viejas gramáticas,
diccionarios y cuentos, junto con alguna investigación lingüística, artículos de revistas, libros de misa, vidas de santos o traducciones, todas ellas
publicados con anterioridad a la Guerra del 36 y que habían sobrevivo a
ella escondidas en conventos y baúles. Así cualquier texto en euskara se
convertía en método de euskara. Actualmente, por razones bien distintas e
inducidas por las aportaciones de los métodos comunicativos y los proyectos curriculares, cualquier escrito en lengua vasca que tenga una funcionalidad comunicativa y social puede ser utilizado como texto para aprender
euskara. Por lo tanto, para analizar el humor utilizado en los métodos de
enseñanza del euskara hemos tenido que hacer una selección de los textos
más usados en la enseñanza.
(7) Juego de palabras formado con las palabras barre (= risa) y barren (= interior), más el sufijo
“net” relacionado con el mundo de internet.
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4.1. Método de gramática-traducción
Normalmente en estos métodos los alumnos debían traducir frases sueltas
fuera de contexto. No obstante, si analizamos la frecuencia con que aparecen algunas de ellas, podemos adivinar cuáles eran las intenciones y fobias
del autor, como en el caso de la gramática de Ollendodrf. Este autor integrista carece del más mínimo sentido del humor, a no ser que hablemos de
“humor negro”:
Dónde yacen tus padres? – En Sukarrieta – Mis padres nacieron en Pamplona
y después fueron á Vitoria y murieron en Sukarrieta. – Sus almas yacen en el
pecado, están en las manos de Satanás y no saldrán de ellas (Ollendorf, 1909:
45).
Non datza zure gurasuak? – Sukaŕietan – Nire gurasuak Iruñan jayo ziran eta
gero Gazteiz’era juan ziran eta Sukaŕietan il ziran. – Beren goguak (arimak)
obenetan datza, Satanas’en eskubetan daude, ta eztira ayetatik aterako (Ollendorf, 1909: 312).

Algunas veces estos manuales intercalaban pequeñas anécdotas y diálogos simples y sencillos, con un cariz religioso, extraídos del almanaque de
los frailes de Aránzazu (Gipuzkoa):
Irakasle batek beñola bere ikasle txikiei esan eutsena:
“Beste lagun bategaz asarretzen ba’zarie ta burrukarako gogoa etorten ba’yatzue,
bestea joten asi baño lenago “Aita Gure” bat esan, eta... laguna zuek baño sendoago eta indartsuago ba’da, orduan,... amar “Aita Gure” (Peña, 1958).(8)

4.2. Métodos directos
Con el fin de aliviar el peso de las lecturas, estos métodos frecuentemente
intercalaban algunas historias humorísticas y adivinanzas, pero en cualquier caso, como un complemento a las lecturas más sesudas y siempre
fuera de contexto. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el método
de Patxi Altuna Euskara ire laguna (1967: 128):
“NOR DA HAU?

(8) En cierta ocasión un maestro dijo a sus alumnos: si os enfadáis con otro compañero y tenéis
ganas de pelearos, antes de pegarle al otro debéis rezar el “padre nuestro” y… si el compañero
es más grande y fuerte que vosotros, entonces… diez “padres nuestros”.
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Orman eskegita dagoan irudi bati begira dago gizonezko bat. Onela esaten
deutse lagunei:
Nik eztot arrebarik, ez anaiarik, baina gizon onen aita nire aitaren semea zan.
Nor da irudiko gizon au? Ba al dakizu nor dan?”(9)

Años más tarde, en 1972, un grupo de profesores “Irakasle Talde Batek”
publicó el método Euskalduntzen. Sus autores, al igual que lo hiciera P.
Altuna, veían la necesidad de crear un método moderno que superara las
deficiencias de los métodos gramaticales y que, a su vez, tuviera en cuenta
las directrices dadas por la academia de la lengua vasca Euskaltzaindia en
lo referente a la lengua unificada escrita o Euskera Batua. Poco después el
mismo grupo de profesores publicó el método Alfabetatzen (1975), destinado a los vascoparlantes que no sabían escribir y leer en euskara. En
ambos métodos apenas se pueden encontrar unos pocos textos humorísticos intercalados en las lecturas, ya que en su mayoría (no siempre) se trata
de textos asépticos e intemporales para tratar de soslayar las prohibiciones
de la censura franquista.
En cualquier caso el humor que reflejan esos pocos textos no es ni tan
religioso como los anteriores ni rezuma moralina. En cambio es un humor
más urbano: el protagonista ya no es el aldeano inculto, y las historias son
más cercanas a los alumnos que en muchos casos se identifican con las
situaciones narradas. Este es el caso de “Peru eta Alaitz maiteminduak”(10)
(Euskalduntzen-3, 1973: 69-71), que narra los malentendidos de una joven
que está aprendiendo euskara. La protagonista Alaitz solo es capaz de repetirle a su pretendiente frases sacadas del método de Altuna aprendidas de
memoria y fuera de contexto: “–Bai. Ni ... ulertu ... ez asko. Nik hiru ikasgai.
Hau hatzamarra da. Ni Bego naiz”(11).
Hay que recordar que cuando se empezaron a divulgar estos manuales
el País Vasco se encontraba en los últimos años del franquismo: en 1970
se prohibió la revista Jakin(12), que no fue autorizada hasta siete años des(9)

¿QUIÉN ES?
Un hombre que está mirando una cuadro colgado de la pared les dice a sus amigos:
“Yo no tengo ni hermanas ni hermanos, pero el padre de este hombre era el hijo de mi padre”.
¿Quién es el hombre del cuadro? ¿Sabes quién es?
(10) “Peru y Alaitz enamorados”
(11) “—Si, Yo… entender… no mucho. Yo tres lecciones. Esto es un dedo. Yo soy Bego”.
(12) 30 años más tarde, en 2003, el director de la misma, Joan Mari Torrealday, fue encarcelado por
el caso Egunkaria, y en 2010 absuelto de todos los cargos junto al resto de los acusados, tras un
largo y penoso proceso una vez que ya había sido prohibido y desaparecido dicho periódico,
y se había vuelto inviable volver a editarlo.
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pués; en 1975 se impuso un nuevo estado de excepción en el País Vasco.
Por lo tanto, podemos afirmar que se trataba de un periodo para pocas
bromas. Pero esa falta de humor crearía muchos años más tarde un nuevo
tipo de humor: el humor de tinte negro, como nos lo recuerda, por ejemplo,
la amarga obra de teatro El florido pensil (Sopeña, 1994), donde se narran
las desventuras de los alumnos de las escuelas franquistas del nacionalcatolicismo.

4.3. Métodos estructuralistas
Entre todos los métodos de euskera publicados fue Jalgi Hadi (Letamendia, 1978) el primero –y el único– que trató sistemáticamente los textos de
humor, más aún, estos textos fueron la base en la que se sustentaban todos
los ejercicios del libro. Para ello los autores se sirvieron de dos fuentes principalmente: de un lado, adaptaron chistes populares e historias con final
sorprendente y, de otro lado, utilizaron narraciones populares recogidas o
creadas por los escritores Kirikiño y Juan San Martín, como las de Pernando Amezketarra.
Sin embargo, ese método estructuralista, que se basaba en la repetición
de estructuras y en la sustitución de elementos de la frase, se hacía insufrible para los alumnos. Debido a las continuas repeticiones, las historias
divertidas se convertían en narraciones aburridas sin ninguna gracia para
los alumnos. Así, el mejor de los chistes contado un centenar de veces se
vuelve mortificante al perder el factor sorpresa (característica fundamental
del chiste), tal y como lo afirman Alemany y Cabestrero (2008: 118) cuando
definen las características del humor: “Sorpresa o algo inesperado: una idea
que es presentada como opuesta a lo que el oyente espera escuchar. … Originalidad: cuando la intervención proporciona los elementos esenciales de
sorpresa que rebasan nuestras expectativas por su originalidad, exclusividad e inteligencia.
En lo sustancial los métodos estructuralistas se basan en el aprendizaje
memorístico de estructuras sintácticas por medio de la repetición de frases
y pequeños diálogos. Posteriormente se trabajan las estructuras aprendidas a través de ejercicios mecánicos de sustitución y repetición. Como ya
hemos dicho, las historias propuestas por el método Jalgi Hadi intentaban
paliar el cansancio causado por los ejercicios mecánicos proponiendo historias con un final divertido o inesperado como en el siguiente ejemplo del
método Jalgi hadi II (Letamendia, 1978: 10-13):
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Imanol gaixorik zegoen eta Sabin bere lagunak bisita egin zion.
– Zer moduz, Imanol?
– Hementxe, Sabin, nahiko makal...
– Tira, gizona, horren gaizki ere ez zaude. Bi hankak ohean dituzu behintzat.
– Bi hankak ohean?
– Bai, Don Nikanor medikuak hanka bat kanposantuan duzula esan du eta...(13)

Estas historietas en muchas ocasiones eran simples lecturas y, en otras,
eran representaciones mudas en murales dibujados. Los dibujos ayudaban
a focalizar las partes de la historieta y las frases modelo que se querían trabajar. En cualquier caso, como ya hemos dicho, las innumerables repeticiones lo convertían en un método aburrido.

4.4. Planteamiento comunicativo
Los murales Hormairudiak publicados por la coordinadora de alfabetización AEK en 1982 fueron el primer intento para implementar los planteamientos comunicativos en la enseñanza del euskara. Estos murales
representaban diferentes aspectos y tópicos de la vida cotidiana por medio
de caricaturas: la boda, la merienda, el ambiente de la calle, la tienda…
Cuando se empezaron a utilizar dichos métodos no existía un criterio claro de cómo utilizarlos; pero, al contrario de lo que había ocurrido
hasta entonces, las historias cómicas se presentaban contextualizadas en
ambientes idóneos. Más aún, en algunas ocasiones se recuperaron algunos
pasajes humorísticos utilizados en métodos anteriores, pero insertados en
un marco general y con actividades interrelacionadas, como nos muestra el
método Baietz (Etxebarria, 1985). En otras ocasiones, en cambio, se procedía de manera distinta, y en el encabezamiento de algunos pasajes supuestamente humorísticos se le advertía al alumno que se trataba explícitamente
de un “chiste” o de un “texto humorístico” (HABEren langaiak, 1984).
Una decena de años más tarde el método Baietz, ba! (1996), editado
por la UPV y pensado originalmente para alumnos de secundaria castellanoparlantes, también fue utilizado en la euskaldunización de jóvenes y
(13) Imanol se encontraba enfermo y su amigo Sabin fue a visitarle:
- ¿Cómo estás, Imanol?
- Ya ves, Sabin, bastante débil…
- A ver, hombre, tampoco estás tan mal. Al menos tienes las dos piernas en la cama.
- ¿Las dos piernas en la cama?
- Pues sí, el médico Don Nicanor ha dicho que ya tenias una pierna en el cementerio…
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adultos. A pesar de que no abandonaba completamente la presentación de
estructuras y su ejercitación sistemática, las unidades didácticas se organizaban a partir de funciones y situaciones comunicativas contextualizadas
en un tema general. De esta manera recuperaba algunos textos diseminados
en viejos métodos para presentarlos en un contexto adecuado. Por ejemplo,
la adivinanza “Nor da hau?” del método Euskara, hire laguna (1967) que
hemos visto anteriormente fue reutilizada por la serie Baietz dentro del
tema “la familia”.
Osa ezazue familia hau: Fiedrich Tentelek dioenez “Ez dut anai-arrebarik,
baina mutil horren aita nire aitaren semea da”... SOLUZIOA bilatzeko modurik
onena “nire aitaren semearen” ordez NI jarri beharko dugu, beraz, mutil hori
Tentelen semea da” (Etxebarria, Baietz-3, VII/52)(14).

Entre los materiales publicados a partir de los años 80, frecuentemente
aparecían cuestionarios sobre temas concretos. En algunas ocasiones estaban relacionados con alguna lectura o audición que servían para plantear
el tema, pero en otras ocasiones eran preguntas sin texto previo, que se les
hacía a los alumnos para que debatieran en parejas o pequeños grupos.
Los siguientes métodos muestran abundantes ejemplos del tipo de ejercicio
planteado: B mailarako langaiak, (HABE, 1986b), Hitzetik hortzera (AEKIKA, 1986), Berbetan (G. Aresti euskaltegia, 1990). Como se puede ver, se
trataba de ejercicios para trabajar la capacidad oral y normalmente se les
pedía a los alumnos que expusieran sus opiniones y conocimientos ante
otros alumnos. En la mayoría de las ocasiones, se trataba de preguntas y
temas asépticos con el fin de no herir ninguna sensibilidad; pero en otras,
el tema más serio podía ser presentado con humor y cierta ironía. En definitiva, las preguntas así planteadas también servían para estimular a los
alumnos a que hablasen. Por ejemplo, en el tema titulado “El tráfico en
Bilbao” (Berbetan-3), junto a preguntas aparentemente neutras, planteaban
otras que con el fin de evitar los accidentes de tráfico rompían toda lógica:
“Ikasi behar dugu mozkortuta gidatzen? Arrazoitu erantzuna”(15).
En la década de los 90 hay que mencionar las publicaciones del grupo
Bilboko Elkarlan. Aunque en muchas ocasiones no se trataban más que
(14) Completa la siguiente familia: Según dice Fiedrich Zopenco “Yo no tengo ni hermanas ni
hermanos, pero el padre de este joven es el hijo de mi padre”… La mejor manera de encontrar
la SOLUCIÓN es poner YO en lugar de “el hijo de mi padre”; por lo tanto, ese joven es el hijo
de Zopenco.
(15) “¿Debemos aprender a conducir borrachos? Razona tu respuesta.
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de recopilaciones de materiales anteriores, este grupo de enseñanza queriendo responder a las exigencias de los nuevos programas del Instituto
HABE (Gobierno Vasco), organizó las unidades didácticas por temas según
los diferentes niveles de aprendizaje. En cuanto al tratamiento del humor
podemos observar dos tendencias en estas publicaciones. Por un lado,
como en Berriketan-6, presentaban unidades monográficas que trataban
el tema del humor (chistes, episodios divertidos o anécdotas); y por otro,
como en Berriketan-7, insertaban pasajes cómicos entre otros textos bajo
un tema común. Esta última opción ofrecía mayores posibilidades didácticas. Así por ejemplo, en el tema del “deporte” (Berriketan-7), entre otras
lecturas del momento incluían un artículo del escritor Pako Aristi (1988),
en el cual haciendo juegos de palabras clasificaba los deportes extravagantes según el grado de peligrosidad: kristaljasotzailea, lotardia, larrutaria,
gezurlaria...(16).
En la misma década los métodos Ahoz-aho (1992) y Solas-jolas (1995)
de la coordinadora AEK supusieron un avance y una profundización en los
planteamientos comunicativos, ya que priorizaban el uso de la lengua vasca
sobre su aprendizaje. Por mencionar una sola aportación, estos métodos
proponían actividades específicas adecuadas a las diferentes zonas sociolingüísticas del País Vasco, para que los alumnos se pudieran interrelacionar
con los vascoparlantes según las posibilidades que ofrecía el medio, ya que,
por ejemplo, no era lo mismo aprender euskara en la zona de Lea-Artibai
con más de las tres cuartas partes de vascohablantes que en las Encartaciones con un exiguo 5%. Sin embargo en el tratamiento del humor apenas
plantea actividades divertidas y humorísticas, a pesar de utilizar abundantes dibujos de comic para focalizar algunas situaciones, tal y como se puede
observar en las portadas de los libros. En estos métodos de AEK, podemos percibir que por medio de los dibujos el humor está latente de alguna
forma, pero no presente. Siguiendo la estela de la serie Baietz, estas propuestas de AEK rara vez utilizan el humor para presentar alguna situación
de comunicación
De igual manera, los materiales publicados a partir del año 2000 por el
Instituto HABE (Gobierno Vasco), a raíz del nuevo currículo (HEOK, 1999),
no toman en cuenta de una manera sistemática el tratamiento del humor en
la enseñanza del euskara, a pesar de que, sin lugar a dudas, esos materiales
son más específicos y están mejor trabajados que todos los anteriores. El
nuevo currículo de HABE que sirvió para homologar los certificados y la
(16) Levantador de vidrio (bebedor), dormilón durmiente, fornicador, mentidero, mentidor…
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enseñanza de euskara de los centros del País Vasco tomó como referencia el
Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza para las Lenguas.
De esta manera los objetivos funcionales y nocionales de comunicación
priman sobre cualquier otro, en perjuicio de los textos humorísticos, ya que
al parecer estos no tienen sitio entre dichos objetivos. Al parecer, hay quien
entiende que existe un contrasentido entre la funcionalidad y la comicidad
del texto. Testigo de esta forma de presentar los materiales didácticos tenemos los métodos Barrene, Barrenet, Barrendik e Igara de HABE, todos ellos
publicados entre finales del siglo XX y principios del XXI.

5. Sistemas audiovisuales
A finales de los años 60 podemos encontrar algunos discos de vinilo que
reproducen las conversaciones de algunos métodos para aprender euskara.
No obstante, hasta mediados de los años 80 con la publicación de los videos
Bai horixe! (HABE, 1986a) no se puede considerar que los métodos de
euskara entraran en el mundo de las tecnologías audiovisuales. Los videos
habían empezado a entrar en las casas y éstos sustituyeron durante una
década a los discos y cintas magnetofónicas.
Las grabaciones de Bai horixe! estaban pensadas para alumnos de niveles iniciales equivalentes al A1 y A2 actuales. Los primeros programas de
Bai horixe! los emitió EITB dos años después de su publicación, en 1988, y
el escaso número de capítulos que lo formaban se han seguido emitiendo
durante 20 años en diferentes cadenas locales del País Vasco (Canal Bizkaia,
Tele Bilbao).
Bajo una metodología eminentemente estructuralista, los alumnos
podían observar escenas de la vida cotidiana (en la consulta del médico, en
el desayuno, en las fiestas, en los viajes…), representadas por actores profesionales (Aitor Mazo, Aizpea Goenaga, José Ramón Soroiz, Ramón Agirre)
y con un tono de humor en todas ellas. En general se trataba de historias o
diálogos cortos, que contaban con un soporte escrito donde se recogían los
textos grabados y proponía ejercicios para trabajar los modismos, el léxico
y la sintaxis principalmente. Más allá del uso de una tecnología audiovisual,
el tipo de ejercicios no suponía ninguna innovación metodológica, ya que
proponía las actividades propias de los métodos estructuralistas: completar
conversaciones, rellenar espacios en blanco, sustituir palabras, elegir frases,
relacionar dibujos y palabras, responder a preguntas… Sin embargo, como
los diálogos estaban escenificados, las frases siempre se identificaban mejor
en el contexto en el que se mostraban. En definitiva, el método Bai horixe!
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trabajaba una a una de manera analítica las frases que aparecían en los diálogos. Pero a pesar de que fuera una innovación agradable y necesaria, a la
larga se convertía en un método monótono y aburrido.
Con anterioridad hubo algunos intentos de emitir programas televisivos para aprender euskara, como ya se había hecho en la radio. Pero en
todos los casos fueron emisiones monótonas, demasiado serias, con escasos recursos tecnológicos donde los presentadores se limitaban a dar unas
pautas gramaticales y carecían del sentido del humor. Cabe mencionar el
programa dirigido por el escritor Xabier Gereño(17) y emitido por la TV1
en 1978 y las emisiones de EITB impartidas en 1986 por los miembros de
Euskaltzaindia Patxi Altuna y Miren Azkarate.
Los años 60 y 70 fueron los años de las audiciones: N. Etxaniz (CCC,
1960), Oñatibia (1965), X. Gereño (1976), Norbait y Jalgi-Hadi (1978). A
partir de los 80, surgen los soportes audiovisuales: Bai horixe! (1986) y
Larramendi (1997). Por último, a partir de los 90 los soportes informáticos
(CD e internet) sustituyeron a todos los anteriores: se editaron los métodos Ikastxip (1991) y Benetan (1994), CDs con ejercicios para trabajar los
verbos y los diccionarios Elhuyar y 3000. En cualquier caso las iniciativas
más interesantes surgieron cuando todos esos materiales y otros nuevos se
divulgaron por medio de internet: Hezinet (2000) y Boga (2002). Estos últimos programas, aunque no de manera sistemática, utilizaban textos humorísticos y de esta manera incorporaron la novela Kutsidazu bidea, Ixabel
(1994) –que hemos comentado al comienzo del trabajo– a las unidades
didácticas propuestas.
A pesar de las reediciones de los métodos anteriores y de la publicación
de gramáticas y diccionarios, durante una decena de años no se ha editado
ningún método nuevo que integre las TIC, hasta que en 2011 se publicó
Arian y en 2013 Primeran.

6. Las lecturas
6.1. Los libros
En el proceso de euskaldunización y alfabetización hay algunos libros de
lectura que han tenido una aceptación especial en los centros de enseñanza
(euskaltegis), que los han convertido en clásicos del aprendizaje del euskara. Entre otros podemos citar las siguientes novelas cortas: Itsasoak ez du
(17) La policía española detuvo varias veces al escritor, editor y guionista Xabier Gereño por
impartir cursos de euskara a principio de los años 60.
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esperantzarik (Haranburu-Altuna, 1973), 110. street-eko geltokia (Zabaleta,
1985), Babilonia (Irigoien, 1989) o Bi anai (Atxaga, 1985).
A pesar de los gustos cambiantes y modas, en la actualidad Jon Arretxe es el autor más popular en los niveles medios y altos de euskara tanto
por sus libros de viajes como por sus novelas negras, dejando en éstas un
poso de humor ácido. Las últimas en esta línea son las tituladas 19 kamera
(Arretxe, 2012) y 612 euro (Arretxe, 2013) ambientadas en los suburbios de
Bilbao.
En cualquier caso, de todas las pequeños best-seller de los euskaltegis,
merece la pena mencionar un clásico de la literatura vasca, que también ha
sido muy utilizado en todos los niveles de la enseñanza formal (Educación
Primaria, y Secundaria). Nos referimos a la obra Garoa (1907) del sacerdote integrista Txomin Agirre, que para muchos es el iniciador de la novela
vasca. A pesar de que las intenciones del autor fueran otras, los personajes
retratados en la misma parecen más caricaturas de ellos que personajes reales, ya que los muestra excesivamente estereotipados, de tal manera que los
protagonistas aparecen investidos con todas las virtudes de un ser humano,
mientras que los antagonistas muestran todos los vicios y maldades que
puede reunir una persona. Esa manera de ver caricaturizados a los personajes de una novela ocurre cuando se les examina a través del tiempo, fuera de
contexto en el que fueron creados: pierden todo el encanto original.
Txomin Agirre, en un texto repetido hasta la saciedad en la enseñanza,
describe de esta manera a su anciano protagonista Joanes artzaia (Agirre,
1966: 6)(18):
Sendoak zeuden oraindik artzai zarraren beso zaintsuak, txit azkarrak bere
oñak, zindoak bere bular-auspoak. [72 urteko agurea zen] baña etzion eramango emeretzi urteko mutil batek ez aizkoran jolasean, ez burni astuna jaurtitzen ez mendietan gora edo ibarretan zear laisterka. Kaiko handi bat esne
goizean jan, pantarrez izterrak estaldu ta makilla bat eskuan artu ezkero, prest
zegoan egun osoan, zein ariñago bezala, beorren atzetik ibiltzeko edo, neke
askorik gabe, ardi galdu gaixoaren billa gau guztia igarotzeko... Argiak ziran
Joanesen begi gozoak... Ernariak ziran Joanesen belarriak...
(18) Todavía eran fuertes los brazo nervudos del viejo pastor, muy ágiles sus pies, sanos sus pulmones. [Era un anciano de 72 años] pero ningún joven de diecinueve le ganaría ni en el juego de
hachas, ni en el lanzamiento de la jabalina, ni subiendo al monte, ni corriendo por el valle. A
las mañanas después de desayunar un tazón de leche, cubrirse las piernas con unos calzones y
coger el bastón, estaba dispuesto como el más veloz para pasar todo el día detrás de las yeguas
o caminar sin cansancio toda la noche tras la oveja perdida … Eran lucidos los ojos dulces de
Joanes… eran atentos los oídos de Joanes…
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¿Quién podría ser ese tal Joanes, que era capaz de ver desde la punta
del monte la hora del reloj de la iglesia del valle? Tal vez algún antecesor
del Superman de Siegel y Shuster (1938). En el caso de Agirre, la excesiva
idealización de su personaje lo convertía en algo ridículo cien años después.
Después de los años 70 han surgido varios superhéroes inspirados de alguna
forma en ese personaje: “Mozorrozko Prekontseilari Maskaratua” del dibujante Olariaga (1976), y con posterioridad podemos encontrar a “Baserriman” del comic Ipur-beltz y a “Julian Mari” en el programa La gran evasión
de EITB (2003).
En consecuencia, la novela más seria puede convertirse en motivo
humorístico, si presenta personajes demasiado estereotipados, idealizados o ideologizados y, sobre todo, si los presenta fuera de contexto o con
fines distintos para los que fueron creados. En este tipo de novelas ocurre
lo mismo que ocurría con el cine de terror en blanco y negro: hoy en día
esas películas no cumplen el objetivo para el que fueron creadas, ya que no
provocan miedo entre los espectadores. Con algunos textos en euskara ocurre lo mismo: por un lado las historias de humor de una época hoy en día
se nos antojan extrañas o incomprensibles, y, por otro, algunas narraciones
transcendentales de otro tiempo, hoy provocan una sonrisa.

6.2. Los chistes
En los cursos de idiomas existe un tipo de texto utilizado abundantemente y
que a priori ofrece grandes posibilidades didácticas: los chistes. Pero a pesar
del nombre su éxito no está siempre garantizado y puede alterar la normalidad de la clase. El valor didáctico de los chistes ha sido analizado entre
otros por Cristina Sanchez Carretero, quien le reconoce cuatro funciones
didácticas: “(1) eliminar la tensión y la ansiedad del alumno, (2) introducir estructuras gramaticales, (3) introducir vocabulario e (4) introducir al
alumno en la otra cultura” (Sanchez Carretero, 1997: 143). No obstante,
para que los chistes cumplan dichas funciones han de reunir una serie de
características:
1. Información inicial: los interlocutores deben compartir con antelación al menos una parte de la información sobre la situación que refleja
el chiste, de lo contrario les resultaría incomprensible.
2. Código cultural: el narrador y el oyente deben tener en común el
mismo código cultural para que el chiste sea comprensible. Un neozelandés difícilmente entendería un chiste sobre los presidentes Rajoy
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o Urkullu. La cercanía es necesaria para que la comprensibilidad produzca una reacción en el oyente. Por ejemplo, ¿tendría el mismo efecto
el siguiente –mal– chiste en un imam musulmán, en un pastor protestante y en un cura católico? (HABE, 1986b):
– Aizu, zuk ondo deritzozu apaizak ezkontzeari?
– Noski! Elkar maite badute(19).

3. Código lingüístico: tanto el narrador como el oyente deben tener
una mínima competencia comunicativa en la misma lengua para que
se pueda establecer la comunicación. Esta competencia mínima variará
en relación a la dificultad lingüística del texto (juegos de palabras, uso
de modismos…) y en relación con la lejanía/cercanía y conocimiento
sobre el tema del chiste. La falta de competencia lingüística influirá
necesariamente en la manera de contar el chiste.
4. Prosodia y contexto: el narrador (profesor o alumno) ha de poseer
otras competencias además de las lingüísticas para que el chiste produzca el efecto deseado. La manera de contar un chiste, el momento
elegido o la receptibilidad de los oyentes son fundamentales a la hora
de trabajar este tipo de textos.
Además de lo anteriormente expuesto, existen al menos tres razones
para explicar el éxito o el fracaso de los chistes en los cursos de idiomas: a)
que el chiste sea “malo”; b) que el chiste sea “bueno” y que el narrador (o
lector) malo, y c) que el chiste sea “bueno”, el narrador también, pero que el
nivel de euskara de los alumnos (oyentes) no sea suficiente para entenderlo
y necesite una explicación suplementaria (con la cual el chiste perdería
parte de su finalidad).
Sin embargo, dichas situaciones tienen solución, puesto que si el chiste
es “malo” en muchos casos los alumnos conocen mejores, y se les puede
invitar a que los cuenten con sus recursos lingüísticos. Por otro lado, en
algunas ocasiones un chiste mal contado también puede producir carcajadas por una especie de efecto rebote. Finalmente hay que tener en cuenta
que todas estas situaciones también tienen sus limitaciones, ya que no hay
nada más penoso que intentar explicar un chiste que no se ha entendido.
Otro inconveniente surge con la traducción de los chistes: por las características de las distintas lenguas y los modismos no todos los chistes son
(19) – ¿A ti te parece bien que los curas se casen?
– ¡Claro! Si se quieren…
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traducibles con la misma eficacia. Este problema, que ha sido abordado por
diferentes autores, se agrava en el caso de los alumnos de una segunda lengua cuando todavía no poseen suficiente competencia comunicativa en ella.
Así Miguel Tolosa (2005) habla de la traducibilidad del humor verbal, abordando las dificultades inherentes a dicha traducción y cómo soslayar los
obstáculos de la misma. Según Tolosa, ni todos los chistes son traducibles
ni todos los chistes se pueden traducir de la misma manera por las características culturales y lingüísticas de los mismos. En definitiva propone una
traducción dinámica del chiste que “se debe abordar desde una perspectiva
holística, incluyente, que tome en consideración los diferentes aspectos o
factores que van a hacer que un mismo material textual de partida pueda
dar, tras su versión, múltiples materiales textuales de llegada de igual validez” (Tolosa, 2005: 1088). Además, se suele dar el caso de que la mayoría de
los chistes ya están “quemados” y que los alumnos conozcan una versión del
mismo en su propia lengua, y, por lo tanto, el efecto deseado sea menor (a
pesar de que se haya entendido mejor por ser un chiste conocido).

7. Conclusiones
Cualquiera que fuera la motivación –ideológica, integrativa o instrumental– para iniciarse en el aprendizaje de la lengua vasca, se ha dejado poco
espacio a las bromas, ya que bien por motivos reivindicativos o bien por
motivos laborales siempre han sido motivaciones “serias”, tal vez transcendentales. Sin embargo, el ambiente de las clases nos muestra una realidad
bien distinta, como se puede constatar en las experiencias narradas por los
propios alumnos. Por otro lado, la falta de competencia comunicativa de
los alumnos es una fuente inagotable de malos entendidos y, por lo tanto,
origen de situaciones divertidas: la esclavitud de los alumnos al diccionario,
el grado de comunicación suficiente para hacerse comprender pero unido
a una falta de corrección (o viceversa: corrección en la dicción pero sin
comunicación efectiva) o el uso de modismos fuera de contexto son situaciones cotidianas en las clases de euskara –y de otros idiomas–.
Las carencias de los alumnos, sin embargo, también pueden tener valor
didáctico (terapéutico), ya que, en muchas ocasiones por medio del ensayoerror, los alumnos pueden aprender mucho de sus propios fallos, al menos
si se dan cuenta de ellos.
Los alumnos no son siempre los causantes de esos malentendidos y
situaciones divertidas: en otras ocasiones, los prejuicios acerca de la lengua
vasca, las carencias y desconocimientos de los profesores también están en

Diacritica 281-Livro 1.indb 341

07-11-2014 07:48:58

342

Kepa Larrea Muxika

el origen de esas situaciones. Lo importante es que las situaciones que surjan se utilicen para facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos sin
que se vuelvan contra nadie.
Para ello hay que tener en cuenta un gran variedad de detalles y recordar qué supone para los alumnos tener un “euskara comunicativo” y sus
deficiencias. Efectivamente, en muchas ocasiones no es fácil entender qué
es lo que quieren comunicar los alumnos, ya que ellos realizan sus propias
hipótesis sobre la lengua en un proceso que hemos definido como ensayoerror. En dicho proceso los alumnos son capaces de hacerse comprender entre ellos, ya que han creado un criptolenguaje (paralenguaje?) del
que el profesor está excluido y haciéndolo incomprensible a los hablantes
competentes. Por ejemplo, a causa del desconocimiento, para los alumnos puede ser normal crear y emplear palabras de mutuo acuerdo, como
ilgabetasuna* para referirse a la “calvicie” –palabra que evidentemente está
fuera del diccionario–, en lugar de las comunes soiltasuna o burusoiltasuna.
Evidentemente el profesor queda excluido del léxico del alumno, que le es
incomprensible. No obstante, el profesor si puede recuperar la palabra en sí
y tratar de analizar sus partes, en lugar de limitarse a desaprobar su uso. En
el caso comentado se trataría de estudiar las posibilidades del sufijo –tasun.
En otros casos las traducciones literales son motivo de análisis (y de asombro). Una de las más comunes es decir bat eta beste bat en lugar del castizo
behin eta berriz, para expresar la idea repetitiva de “una y otra vez”.
Como ya hemos dicho, no todos los males proceden de los alumnos,
los profesores han de tener la suficiente capacidad para admitir sus errores, ya que los profesores no lo sabemos todo, aunque haya quien piense lo
contrario. Los profesores de lengua también tenemos nuestras lagunas, y
no, pocas. Para ilustrar esta idea, solamente quisiera recordar el caso de un
profesor que ridiculizó a un alumno por considerar que el termino bekereke podría ser sinónimo de ardia (oveja). Al parecer, el profesor ignoraba
dicho localismo, propio de la zona de Busturialdea (Bizkai), y aprovechó la
ocasión para mofarse injustificadamente del alumno, manifestando si acaso
los nombres de los animales provenían de onomatopeyas del tipo “gua-gua”
(txakurra / perro) o similar. En definitiva, no se puede crear un ambiente
distendido (tal vez jocoso) a costa de ridiculizar a los alumnos por sus fallos.
Para finalizar, solamente quisiera resumir brevemente algunas reflexiones realizadas a largo del trabajo:
1. Todos los textos supuestamente humorísticos no lo son en realidad
o los alumnos no los perciben como tales a causa de la distancia temporal,
espacial, ideológica o situacional entre el texto y el alumno; y en muchos
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casos se pueden volver incluso incomprensibles para los alumnos. Esto
ocurre con los chistes pasados de moda o con cuentos divertidos de principios del siglo XX, pero fuera de contexto en el momento actual.
2. No todos los textos humorísticos tienen una utilización didáctica en
las clases de euskara, bien sea por el tema tratado –más o menos adecuado
para los alumnos–, bien sea por el ambiente escolar, o bien sea por la edad
y referencias culturales de los alumnos.
3. Algunos textos excesivamente serios y formales, fuera del contexto
en el que se realizaron, se pueden convertir en textos humorísticos, a causa
del paso del tiempo, el cambio de situación o de objetivos para el que fue
creado, o por una excesiva ideologización del mismo.
4. A causa de las deficiencias de la capacidad comunicativa de los alumnos, pueden surgir algunas situaciones cómicas en las aulas, pero no es ni
conveniente ni apropiado abusar de esas situaciones, y mucho menos dejar
en evidencia al alumnado.
5. Tampoco conviene trabajar los textos humorísticos al margen del
resto de las actividades escolares, sino junto con las tareas docentes y temas
que se propongan, en los que el humor también ha de ocupar su lugar.
6. El humor utilizado con medida y flexibilidad es provechoso para
el proceso de aprendizaje de la lengua vasca, pero un uso desmedido del
mismo no mejora ni el ambiente ni la enseñanza de la lengua.
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Como é sabido, em português europeu contemporâneo, a noção de posse é expressa com
o verbo ter, confinando-se haver às estruturas existenciais. No português medieval, teer e
auer como verbos providos de conteúdo lexical eram usados frequentemente no mesmo
contexto, sem que houvesse diferenças significativas entre eles. Os estudos sobre estes
verbos em estruturas de posse são abundantes, mas as motivações e condicionamentos
da gradual substituição de auer por ter não foram ainda suficientemente esclarecidos. A
nossa análise baseia-se na tipologia efetuada por Silva (1995), quanto à natureza semântica do complemento do predicado: estruturas do tipo AM e estruturas de tipo AI. Num
corpus de natureza jurídica, analisámos a evolução desta substituição gradual de auer por
ter, tentando responder a duas questões: por que motivo o verbo ter começa por substituir
auer nas estruturas de posse do tipo AM? Por que condicionalismos externos (sociais,
cognitivos ou culturais) ter avança para expressões do tipo AI ao longo do século XV?
Palavras-chave: Cognição, Semântica cognitiva, Semântica histórica, Variação e
mudança semântica
In contemporary European Portuguese, as we know, the notion of possession is expressed by
the verb ter, with haver confined to existential structures. In medieval Portuguese, teer and
auer, when they had lexical content, were often used in the same context, with no significant
differences between them. There have been numerous studies on these verbs in possession
structures, but the reasons and conditions for the gradual substitution of auer by ter have
still not been explained. The present analysis is based on Silva´s (1995) semantic typology of
the complement of the predicate: AM-type structures and AI-type structures. In a corpus of
juridical documents, we have analyzed the evolution of this gradual replacement of auer by
ter, attempting to answer two questions: what was the reason that ter began to replace auer in
AM-type possession structures?, and what were the external conditions (social, cultural and
cognitive) whereby ter moved into AI-type expressions during the 15th century?
Keywords: Cognition, Cognitive Semantics, Historical Semantics, Semantic Variation
and Change.
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In Memoriam Rosa Virgínia Mattos Silva

1. Introdução
Como é sabido, em português europeu contemporâneo, a noção de posse
é expressa com o verbo ter, confinando-se o verbo haver a estruturas tipicamente existenciais (ex: «Há muita pobreza no mundo»). Contudo, no
português medieval, teer e auer como verbos providos de conteúdo lexical eram usados frequentemente no mesmo contexto, sem que houvesse
diferenças significativas relevantes entre eles. Os estudos sobre estes verbos
(tener e haber, em castelhano) em estruturas de posse, nessa fase da língua portuguesa, são abundantes, mas as motivações e condicionamentos
da gradual substituição de auer (< HABERE) por ter (TENERE) não foram
ainda esclarecidos.
Relativamente à língua castelhana, e sobre os fatores sociais que estiveram na origem da distribuição destes dois verbos, pronunciou-se já Eva
Seifert num trabalho, que se tornou clássico, onde propõe para “tener” a
aquisição de um sentido de posse ligado aos favores jurídicos associados
ao regime feudal da propriedade, que terá levado os notários a progressivamente adotar o verbo teer. Considerando que «las innovaciones de orden
administrativo y las relaciones feudales exigieron un vocabulario nuevo»
(Seifert, 1930: 245), a Autora prova que já no século XI um documento
jurídico se revela precioso por «emplear habere designando la propiedad
por herencia y tenere la posesión en feudo» (ídem, ibidem: 247).(1)
Quanto aos fatores linguísticos que converteram teer de “ajudante em
usurpador”, e após ter traçado a evolução semântica destes verbos na língua
espanhola, desde a língua latina até ao século XX, a mesma autora afirma
que a substituição de “aver” por “teer” foi motivada pelo facto de «ser ambos
verbos desprovistos de sentido propio, funcionando como cópula expresiva
de una idea vaga de acción o posesión» (ibidem: 384).
No que diz respeito à língua portuguesa propriamente dita, a tentativa
pioneira de contribuir para o esclarecimento de «um dos mais escuros pro(1) A mesma ideia foi apresentada por Said Ali: «A noção feudal de tenere, que creou os têrmos
franceses tenant, tenancier, reproduz-se em Portugal com o verbo ter». (Ali, 19575: 120).
José de Azevedo Ferreira testemunha que: «dans un document du XIe siècle apparaît déjà
la distinction entre habere désignant la propriété par ‘herencia’, et tenere, la possession en
µIHXGR¶&HVHUDSHXWrWUHOHUHÀHWG¶XQQRXYHORUGUHMXULGLTXHHQFRQVpTXHQFHG¶XQQRXYHO
système politico-social qui s’instituait à cette époque – la féodalité – et, en conséquence, la
ODQJXHHVVD\DLWGHWUDGXLUHOHVQRXYHDX[FRQFHSWVSDUGHQRXYHDX[VLJQL¿DQWVRXpODUJLVVDQW
le champ sémantique des signes déjà existants». (Ferreira, 1980-1981: 247).

14-Maria José Carvalho-Diacritica 28-1_Linguistica.indd 348

07-11-2014 08:02:01

Aspetos sociocognitivos da variação e da mudança semântica: haver e ter em estruturas de posse

349

blemas de evolução semântica» (Ali, 19575: 118) foi a monografia de Maria
Lúcia Pinheiro Sampaio (Sampaio, 1978). Não obstante o caráter restrito
do corpus analisado, constituído essencialmente por exemplos dispersos
extraídos dos textos literários desde o latim clássico até ao século XX, a
Autora prova que em textos do século XIV estava associada ao verbo aver
uma “posse atenuada, uma espécie de posse espiritual” (idem, ibidem: 20),
concluindo que no português arcaico «haver e ter, como verbos independentes, tinham empregos diversos e não eram usados indiferentemente, um
pelo outro, como acontecia quando expressavam a posse» (idem, ibidem:
36-37).
Uma pesquisa que viria a revelar-se um marco importante para toda a
reflexão subsequente em volta de teer e aver, é o de Rosa Virgínia de Mattos
Silva (Silva, 1995: 306-307). A nossa análise baseia-se na tipologia efetuada
por esta autora quanto à natureza semântica do complemento do predicado(2):
(i) Estruturas do tipo AM [o complemento expressa objetos materiais
DGTXLUtYHLVH[WHUQRVDRSRVVXLGRU@©KǊDXLQKDTXHGHQRVWͅ Pero
Perez» (1289 MA 1), «que téém FDǕDULD HQWHLUDª $OI  
©GKǊDKHUGDGHTXHteueª 0$ HWF7UDWDVHGHXPWLSR
de posse que pode ser designada por “posse prototípica”(3).
(ii) Estruturas de tipo AI [o complemento expressa qualidades morais,
espirituais, intelectuais, afetivas, sociais]: «mal e rrancor que delle
auja» (1402 MA 67), «graças, mercees que dello poderiades auer»
(1405 MA 70), «todo o derreito que agora entendya (…) d’ auer»
(1436 Alf 93), «nõ averedes poder» (1452 MA 106), etc. Trata-se de
um tipo de posse normalmente considerada “não-prototípica”.
Uma análise sistemática dos dados permitiu-lhe concluir, com fundamentação empírica mais segura, que:

(2) 3DUDDORFDOL]DomRGDVDERQDo}HVDSUHVHQWDGDVQHVWHDUWLJRRGRFXPHQWRpLGHQWL¿FDGRSHOD
GDWDORFDOGHUHGDomR 0$±0RVWHLURGH$OFREDoD$OF±$OFREDoD$OI±$OIHL]HUmR7&
±7RUUHGDV&ROPHLDV7XU±7XUTXHO$OY±$OYRUQLQKD$OM±$OMXEDUURWD3HG±3HGHUQHLUD
Mai – Maiorga) e número, dentro da coleção.
(3) Como é sabido, a importância da categorização em termos de prototipicidade tem sido extremamente valorizada pela Semântica cognitiva. Sobre a aplicação dos princípios da categorização e da estruturação das categorias radiais à noção de posse (com haver e ter), consulte-se
Garachana Camarero, 1997: 215 e sgs.
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a) Haver, na primeira fase do português arcaico, era o verbo generalizado na
expressão das estruturas de posse; b) A expansão de ter sobre haver se origina
nas estruturas do tipo AM e se difunde para as do tipo AI (…); c) Na 2ª metade
do século XV, haver e ter se apresentam como variantes nas estruturas de posse,
mas já se evidencia o recesso de haver. (Silva, 1995: 306-307).

As duas questões lançadas pela Autora no final desse estudo revelam-se, na nossa opinião, cruciais na fundamentação da substituição gradual de
aver por teer: «1) Por que o verbo ter começa por substituir haver nas estruturas de posse do tipo AM? 2) Por que ter avança para expressões do tipo AI
(...) ao longo do século XV?» (idem, ibidem: 308). Recorrendo aos valores
semânticos de tenēre e habēre, uma das constatações é que «as mais antigas documentações de ter em estruturas de posse, quando o complemento
tem um referente concreto, podem ser explicadas pela história semântica
do tenēre latino em direção ao ter português» (ibidem: 309).
Seduzido, igualmente, pelas motivações internas e/ou externas que
levam à difusão do uso de teer sobre aver, e na pista de Eva Seifert,(4) Amadeu Torres procura também na etimologia os valores semânticos dos dois
lexemas:
Dois campos semémicos nada estanques (…) em cujo futuro de maior ou
menor implantação irão influenciar os condicionamentos sociais por um lado,
os de objectividade temática e de intersubjectividade emotivo-cultural por
outro (Torres, 1997: 305).

Assim, coloca, também, a sedutora questão que, a nosso ver, poderá
fornecer a chave para o entendimento linguístico, cognitivo e sociocultural
desta mudança:
Será por causa das duas últimas razões aqui aventadas que na Eneida, poema
heróico de esforço e luta, de tragédia e drama, prevalece tanto o verbo teneo e,
por exemplo, na Peregrinatio Aetheriæ (séc. IV d. C.), de tessitura descritivamente calma e marginando o grau zero da escrita como diria Roland Barthes,
o habeo vence folgadamente por 47 a 3? (idem, ibidem: 305)

Num corpus de natureza jurídica, constituído por um conjunto de
documentos oriundos dos fundos do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça
(sécs. XIII-XVI), e por nós transcritos, analisámos a evolução desta substi(4) $SyVWHUDUURODGRRVVLJQL¿FDGRVGH HABERE e TENERE na língua latina, a Autora evidencia o
©HVWUHFKRHLGHDOSDUHQWHVFRHQWUHDPERVYHUERVª 6HLIHUW 
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tuição gradual de auer por ter, tentando responder a duas questões cruciais:
por que motivo o verbo ter começa por substituir auer nas estruturas de
posse do tipo AM (objetos materiais adquiríveis, externos ao possuidor),
tal como já referiu R. V. Mattos Silva)? Por que condicionalismos externos
(sociais, culturais e cognitivos) ter avança para expressões do tipo AI ao
longo do século XV?
Para esse fim, parece-nos útil recolher os contextos em que surge
invariavelmente teer, desde o período arcaico, pois esse uso atesta a existência de traços sémicos definitórios de teer que poderão ter invadido
paulatinamente outras esferas de sentido (cf. secção 2.1). Ora, se teer e
aver são dois itens lexicais com uma margem de distinção sémica tão
ténue, é natural que a sua oposição semântica tendesse a ser progressivamente neutralizada.

2. Análise do corpus
2.1. A semântica de teer
2.1.1. Teer/auer como verbos predicativos de opinião/atitude/
perceção(5)
Os dados do nosso corpus apontam contextos em que o verbo teer aparece
quase invariavelmente em algumas construções, que são transversais ao
tempo. Nestes usos, que não consideramos como ocorrendo em “estruturas de posse” (tal como estas têm sido estudadas na literatura), o verbo ter
surge integrado em expressões formulares estereotipadas (provavelmente
traduzidas do latim) e, por isso, sedimentadas pela tradição. Em documentos compreendidos entre 1337 e 1532 contam-se 36 ocorrências da expressão «ter por bem»: «o que por bẽ teuermos», «o que por bem teuer», «e por
bem teuer», «o que por bem teueſẽ», «teemos por bem», «e por bem teverrẽ»,
«per bẽ tever», «por bẽ teverẽ», etc. Apresentamos a seguir cerca de metade
dessas ocorrências, distribuídas ao longo do eixo temporal:

(5) Apresentaremos, de seguida, os matizes semânticos de «ter por» e «aver por» no português
medieval, que contrariam a convicção de Said Ali de ter existido variação livre entre as duas
expressões: «vemos utilizados os dois modos de dizer, e talvez com mais freqüência haver
por do que ter por (…)» (Ali, ibidem: 122).
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Tabela 1. Algumas ocorrências, no corpus, da expressão «ter por bem»
Documentos

Teer, ‘considerar’ (na ordem de valores do sujeito)

1337 Alc 27

«por bẽ teu[er]mos»

1345 MA 33

«o que por bẽ teu[er]mos»

1359 MA 42

«o que por bem teu[er]mos»

1362 MA 44

«o que por bem teu[er]mos»

1375 MA 48

«o que por bẽ teu[er]mos»

1385 MA 54

«o que por bem teu[er]»

1397 MA 64

«o que por bem teu[er]mos»

1405 MA 70

« por bem teu[er]mos»

1413 MA 75

«o que por bem teu[er]mos»

1423 MA 83

«o que por bem teu[er]mos», 2 v.

1436 Alf 93

«e por bem teuer»

1455 MA 108

«o que por bẽ teueſẽ»

1471 MA 119

«e por bem teueſſe»; «e por bem teueſſem»

1472 TC 120

«teemos por bem»

1477 MA 121

«e por bem teueſſe»

1484 MA 127

«e por bem teuer»

1489 MA 130

«e por bem teverrẽ»

1505 MA 138

«per bẽ tever»

1532 Tur 149

«por bẽ teverẽ»

Nesta expressão, o verbo “ter” expressa a subjetividade extrema do
sujeito, na medida em que no seu semantismo está projetada uma avaliação
ou apreciação que tem como fonte um sujeito e por base um sistema de
valores morais. Estamos, assim, perante um caso extremo de aproximação
do sujeito ao “objeto possuído”. Tendo em conta que esse objeto está inscrito no seu sistema de valores morais e éticos, diríamos que existe uma
coincidência total.
O que se pode inferir destes usos (que, como foi dito, já deveriam existir nas expressões formulares dos textos latinos)(6) é que ao verbo TENERE
(6) Said Ali reconhece igualmente que «devia ser do falar corrente a expressão ter por já no português
antigo, pois que nos diálogos das obras de Gil Vicente sempre assim se diz» (Ali, 1957: 122)
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deveria estar associada uma dimensão axiológica não reconhecível em
HABERE, porventura mais neutro.
Importa salientar que nesta aceção há apenas quatro exemplos no corpus (10%) que permitem diagnosticar “fugas” ao que a língua fixou por
standard. Os dois primeiros exemplos situam-se na década de 80 do século
XIV e provêm de zonas rurais e periféricas; os dois últimos são já tardios
(quinhentistas). No seu conjunto, falam em uníssono: revelam um afã de
erudição que, se no primeiro caso marginam a ultracorreção (sintoma da
confusão que já corria na língua oral), no segundo deveriam ter correspondido à tendência tardia para reabilitar o verbo auer, já completamente
esvaziado de sentido, criando com ele construções cultas:
Tabela 2. Ocorrências da expressão «auer por bem», «auer por bom», ao longo
do corpus
Documentos

«auer por bem, bom»

1380 Alv 52

«o que por bem ouu[er]»

1383 Alj 53

«a quem por bem ouu[er]»

1529 MA 148

«asy ho aviã por bem»

1565 Alc 153

«aviã por boa»; «o aviã por bom»

Também Rosa Virgínia Mattos Silva, ao analisar as cartas de D. João III,
situadas entre 1540 e 1553, refere 21 ocorrências em que haver surge em
contextos formulares, 14 delas na expressão «aver por bem» (Silva, 2002b:
150-151). Aludindo a estas expressões, e apresentando alguns exemplos das
Décadas de João de Barros e Diogo Couto, Said Ali afirma que constituem
uma «homenagem tardia a um verbo em época na qual, dada a escolha, se
preferia de ordinário o verbo ter» (Ali, 1957: 121). Na verdade, se repararmos em alguns exemplos citados por este Autor, talvez seja possível propor uma variação condicionada semanticamente, neste tipo de expressões.
Assim, o verbo ter está associado a contextos em que está projetada a subjetividade máxima do sujeito, decorrente da assunção de um juízo associado
a um sistema de valores. Senão, vejamos:
«E segundo a gente da terra tẽ, foi desta maneira…TÊM que ha paraiso…e
TÊM que ha inferno» (idem, ibidem: 121).
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No mesmo contexto sintático, mas remetendo o conteúdo do verbo
para uma realidade alheia aos valores do sujeito (com o sentido de ‘acreditar em’), surge aver em outro exemplo:
«Haviam que na India se não fazia conta daquelas ilhas» (idem, ibidem: 121)

Já nos Lusíadas, segundo o mesmo Autor, excetuando em uma passagem («Fala verdade, havida por verdade») predomina igualmente o verbo
ter, com um semantismo associado ao sistema de valores do sujeito: «ter
por grande», «ter por santo», «ter por certo» (idem, ibidem: 121-122)
Contudo, como verbo predicativo de atitude ou perceção intelectual,
teer existe, todavia, em variação complementar com aver, variação essa que
está condicionada por restrições de natureza socio-pragmática. Quando,
ao complemento direto do verbo se consigna uma qualificação descritiva
ou descritiva-identificadora, preferiu-se, ao longo do período medieval,
o verbo auer. Ao contrário da expressão “ter por bem”, nestas expressões
desenha-se um espaço de veridição que é decorrente do contexto jurídico-formular em que surgem. Assim, o termo predicativo está vinculado a
forças sociais externas ao sujeito (como as leis e instituições), que conferem a essa veridição um certo grau de mobilidade e, portanto, de relatividade espácio-temporal. Expressões como “aver [uma carta] por firme e
estável”, “aver uma apelação por direita/deserta”, “aver por ratas e gratas”,
“aver [alguém] por revel”, “aver [alguém] por desobrigado e desatado”, “aver
[alguém] por prioll”, ou, ainda, as estruturas jurídicas tautológicas (tipicamente medievais) “partir e aver por partida”, “meter e aver por metido”,
“outorgar e aver por outorgado”, etc., não decorrem da interiorização da
pauta de valores morais do sujeito, mas sim dos valores jurídicos (e, por
isso, sociais) estabelecidos, que são temporalmente móveis e, como se sabe,
alheios ao contexto espácio-temporal em que são produzidos. Apresentam-se os exemplos encontrados:
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Tabela 3. Ocorrências de auer ‘considerar’, ‘ter por’, ao longo do corpus
Documentos

Auer ‘considerar’, ‘ter por’

1298 Alc 6

«prometemos á áuer [por] firme e eſtauel»

1304 Alc 9

«auemos [por] firme»

1328 Alj 21

«auemos por firme»

1379 Alc 51

«e nos auem[os] e liuremos firme»

1388 MA 57

«e prometo a au[er] por firme»

1399 MA 65

«e prometo a au[er] por firme»

1402 MA 67

«que o dicto dom Abbade ouueſſe por ſſeu (…) aſſy como o ſenpre foy»

1405 MA 70

«aujad[e]s e prometiades a au[er] por firme e ſtaujl»

1415 MA 77

«que a partyo e auya por partida»; «avya a dicta partilha por fecta»

1425 MA 84

«e ſe auja dellas por entregue»

1430 Cós 89

«foy auudo por ſoſpeito»; «auja a dicta apellaçam por dereita»

1438 Ped 95

«ouuerõ por firme e eſtauel»

1450 Alv 104

«quall ante mays por uoſſa proll ouu[er]d[e]s»

1451 MA 105

«e foy aujdo por rreuel»; «ouueo por rreuel»

1455 MA 108

«auẽdo o ſſobre dito (…) por deſobrjgado e deſatado»; «e os auja por ẽcãpados»

1460 MA 113

«ouue a dicta apelaçom por deſerta»

1462 Mai 114

«metyãm he avjãm por metidoσ»

1467 Mai 117

«e avya por mjtydoσ»

1471 MA 119

«e que o aujam por metido»; «e que oσ auja por metidoσ»

1489 MA 130

«tudo ha por arenũçiado»

1490 MA 131

«e de as aveer por ratas e gratas»

1491 Alj 133

«como jujz apoſtollyco ho ha por pryoll»

1505 MA 138

«e o avya por outorgado»

1509 Ped 140

«e os ouuerã por mjtidos»

1526 Ped 145

«ouverã (…) por metido»; «ſe ouve por metido»

1529 MA 148

«e o trespasarã e ouverã por trespasado»

1532 Tur 149

«os metjã e avjãm por metjdos»

1536 SC 150

«e ouveram por poſto»; «ouveram por metydos»

1536 SC 151

«ſe ouve por emtrege»
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2.1.2.Teer com signiﬁcado de ‘obrigar moralmente’ (= ‘prender,
reter por obrigação moral’)
Trata-se do único caso em que o sentido de teer é exclusivo deste verbo, não
existindo no seu homólogo aver. Segundo José María García Martín:
La dependencia con respecto a lo solicitado, en la cual se encontraba el sujeto
del pasivo teneri, es la misma que la del catalán ésser tengut y, expresada en
forma activa, que la de la persona que ‘tiene’, ‘administra’ (té) un bien del
poseedor verdadero, importante para la lengua del feudalismo (Garcia Martín:
2001: 60)

Em documentos dos séculos XIV e XV são frequentes as expressões: «erã
teudos correger», «erã a nos teudos e obligados», «teudo obriguado de dar»,
«teudo e obriguado a serujr», «e sam teudos he obriguados a paguar», etc.:
Apresentam-se a seguir os exemplos que foi possível extrair:
Tabela 4. Ocorrências de teer ‘obrigar moralmente a’
Documentos

Teer ‘obrigar moralmente a’; (= ‘sujeitar por uma
obrigação moral’)

1304 Alc 10

«erã teudos correger»

1304 Alc 10

«erã a nos teudos e obligados»

1304 Alc 10

«teudos a nos correger»

1321 Alc 17

«a uẽda nõ ualha nẽ tenha»

1324 Alc 18

«nõ ſeia ualyoſa nẽ tenha»

1402 MA 67

«teudo obriguado de dar»

1402 MA 67

«teudo e obliguado a ſerujr»

1467 Mai 117

«e ſam teudoσ de lhe dar»

1467 Mai 117

«eram teudoσ he obriguadoσ a paguar»

1482 MA 125

«lhe nõ poſſa valler ſomente teer»
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2.1.3. Teer com sentido de ‘guardar’: ‘guardar apreço’, ‘ter
propósito de’ («ter em vontade»); ‘observar’, (= ‘cumprir’),
por vezes em fórmulas tautológicas
Em sentido literal, encontra-se apenas a expressão «que os teueſſe ẽ segredo»
(1414). Por extensão semântica, ter poderá funcionar como operador de
ligação numa estrutura predicativa, significando ‘ter intenção de’ (constituindo «ter em vontade» uma lexia complexa), ‘guardar apreço’, ‘prezar’, ou
ainda ‘observar’, ‘cumprir’:

1402 MA 67

«e lho tjnha 1366 MA 46
em grande
mercee»

1436 Alf 93

«lho
teuerom em
meerçe»

1456 MA 109 «que lho
tjnham
em muyta
merçee»

«ẽ que
tenho ẽ
minha
võntade»

1321 Alc 17

Teer
‘observar’,
‘cumprir’ (7)

Documentos

«Teer em
vontade» ‘ter
propósito de’

Documentos

«Teer
meerçe»
‘guardar
gratidão’

Documentos

Tabela 5. Ocorrências de teer com sentido de ‘guardar’ (‘guardar apreço’, ‘ter
propósito de’, ‘observar’)

«nõ teu[er]des nẽ
guardardes»

1495 MA 134 «(…), tendo elle e
perſoas como dicto
he (…)»
1500 MA 136 «tẽdo elles e conpryndo»

1502 MA 137 «tẽdo elles e conpryndo»
1505 MA 138 «tendo elles e conprindo»
1507 MA 139 «a todo teer e conprir»; «tendo elle e
peſoas todo ho que
dito he»
1529 MA 148 «a todo teer e
comprir»
(7)

(7) Com este sentido, a expressão formular “ter e cumprir” veio precisamente substituir, a partir
dos últimos anos do século XV, a mais antiga «guardar e cumprir».
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2.1.4. Teer, numa expressão cristalizada, a par de manter (“ter e
manter”= ‘observar’, ‘cumprir’)
Esta expressão cristalizada, de natureza tautológica, desenvolveu-se na
segunda metade do século XV, acentuando-se o seu emprego a partir dessa
altura na linguagem jurídica, por afã de rigor conceptual:
Tabela 6. Ocorrências de teer em expressões formulares
Documentos

Teer, em expressões formulares (‘observar’, ‘cumprir’ [cláusulas])

1459 MA 111

«terem e manterem»

1462 Mai 114

«teer e mãteer»

1467 Mai 117

«teer e mãteer»

1479 MA 124

«teer e mãteer»

1482 MA 125

«mãteer e teer»

1484 MA 126

«teer e mãteer»

1485 MA 128

«a teerẽ e mãteerem»; «teer e mãteer»

1505 MA 138

«teer e mãteer»

1519 MA 142

«ter e mãter», 3 v.

1522 MA 144

«ther e manter», 2 v.

1527 MA 146

«ther manter»; «terẽ manterẽ»

1528 MA 147

«terẽ manterẽ»; « terẽ manterẽ»

1529 MA 148

«a todo ter he mãter»

1536 SC 150

« ter e manter»

Ora, em todos os sentidos de teer referidos até este momento está presente uma dimensão importante que é a dimensão axiológica. Assim, se
a expressão “o que por bem tever” se situa na esfera dos valores morais,
“ter”, quer com o sentido primitivo de ‘não tornar público’, quer nos mais
abrangentes de ‘obrigar moralmente’ ou ainda de ‘cumprir’ (cujo semantismo decorre da existência prévia de uma obrigação moral), situa-se na
esfera dos valores ético-sociais. Em todos estes sentidos permanece uma
noção importante que caracteriza o predicado ter: não existe uma relação
de controlo entre um sujeito e um objeto, tal como numa relação de posse,
uma vez que “os objetos” são, neste caso, intrínsecos ao sujeito, fazem parte
da sua mundividência moral e social, constituindo o próprio sujeito.
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É possível que a transferência desse sentido de ter, aliado à perceção e
obrigação de natureza moral, para o domínio da posse (eventualmente já
verificada na língua latina) traduza uma nova mentalidade humana, que
anseia por controlar o mundo, pela conquista do que é material. Trata-se,
em suma, da necessidade de organizar um conceito sociocultural (a posse)
que, consistindo num controlo sobre as entidades possuídas, confere direitos sobre elas (o sujeito outrora submetido transforma-se agora em agente
que submete).

2.2. Análise quantitativa dos dados
Perscrutemos, pois, os dados que o nosso corpus, substancialmente diferente
do que serviu de fonte a Rosa Virgínia de Mattos Silva, permite evidenciar,
aliando o critério quantitativo ao critério qualitativo(8). Com expurgo das
ocorrências já mencionadas, analisando os dados relativos a ter e auer em
estruturas de posse, podemos ver que um gráfico de linhas que englobe
as ocorrências de auer e teer, ao longo das várias etapas epocais,(9) tem a
seguinte configuração:

(8) Incluímos alguns exemplos que representam fórmulas jurídicas cristalizadas, de carácter
tautológico: «tenha e aya eſſa adega» (1297), «hũas caſas que tem e ha na dicta villa» (1495),
«tem e ham as dictas caſas» (1495). Mar Garachana Camarero constata, igualmente, que «la
presencia de aver en estas estructuras binomiales [huuiessen e teniessen] y trinomiales [hauia
tenia e possedia] obedece más a una costumbre del lenguaje jurídico, caracterizado por su
afán de precisión, que a un uso efectivo por parte de los hablantes». (Garachana Camarero,
1997: 222).
(9) A delimitação temporal agora efetuada decorreu, não só do que foi possível averiguar na
investigação levada a cabo aquando da nossa tese de mestrado, mas também da obserYDomR GDV WHQGrQFLDV JUi¿FDV H OLQJXtVWLFDV D SDUWLU GH XP OHYDQWDPHQWR H[DXVWLYR GRV
dados deste corpus, e que corroboram, no essencial, os resultados que então apresentámos.
7LYHPRVLJXDOPHQWHHPFRQWDDVSURSRVWDVGHSHULRGL]DomRFRQKHFLGDVHRVPDUFRVEDOLzadores dos diferentes períodos, já propostos por consagrados periodizadores da história
linguística do Português. É, igualmente, nossa convicção que a delimitação das etapas epocais deverá ser feita em função do que nos dizem os documentos sobre os fenómenos, em
termos de tendências evolutivas, e não em função da perspetiva de um investigador atual.
Ou seja, é a própria evolução do fenómeno observado que deve proporcionar a informação
sobre os segmentos temporais, pois só assim chegaremos a saber se a evolução da língua
se produz a um ritmo sempre igual ou se, pelo contrário, as mudanças se acumulam em
determinadas épocas.
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Figura 1. Linhas diacrónicas descritas por teer e aver em estruturas de posse,
do século XIII ao século XVI

Não obstante a distinção semântica que permite diagnosticar uma tendência precoce para o uso de teer em AM (bens materiais adquiríveis), essa
tendência fica refreada em determinada época da história da língua, que
parece ter elegido o verbo aver para qualquer tipo de posse. Entre aproximadamente o último quartel do século XIV e 1425/1430 deverá ter existido uma pressão “normativa” no sentido da standardização que obrigou
a selecionar o verbo aver na documentação notarial. Parece que teer, ao
aproximar demasiado o sujeito ao “objeto possuído” deixava transparecer a
ancoragem do eu da enunciação às suas coordenadas espácio-temporais, o
que não condizia com a formalidade estilística requerida nos textos notariais.(10)
Uma comparação com o estudo levado a cabo por Mar Garachana
Camarero relativamente ao mesmo fenómeno na língua castelhana conduz-nos, curiosamente, a resultados muito idênticos. A propósito das duzentas
cartas que analisou da Chancelaria da Coroa de Aragão, refere a Autora:
Durante los primeros sesenta y nueve años del siglo XV tener se empleó fundamentalmente en el terreno de la posesión prototípica (…), donde su predominio
(10)7DPEpP (YD 6HLIHUW VH UHIHUH D HVVH SURFHVVR KLVWyULFR VDOLHQWDQGR R VHJXLQWH ©/D YLYD
fantasía del hombre meridional sintió con más intensidad la fuerza de tenere y le dio cabida
HQVXKDEOD/DVXVWLWXFLyQGHhabere por tenere es, en su origen, resultado de la expresión
concreta de un concepto cuyo término usual se encontraba débil y gastado a consecuencia de
una excesiva normalización». (ibidem 
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sobre aver fue absoluto desde el primer momento (…). En este mismo espacio de
tiempo tener no tuvo una representación significativa en la posesión no prototípica (…) En cambio, de 1470 a 1498 el desfase entre los valores prototípicos y no
prototípicos de tener se redujo considerablemente (idem, ibidem: 222).

Quanto à cronologia da substituição de um verbo por outro, a mudança
observada por volta da década de 80 do século XV parece ter coincidido,
historicamente, com os novos horizontes socioculturais soprados pelos
ventos dos Descobrimentos e do Humanismo italiano, mas a exiguidade
do corpus agora em estudo não permite avançar muito mais relativamente
a esta constatação.
Cabe apresentar aqui um outro exemplo, não incluído na quantificação
dos dados, que configura um tipo especial de posse, a meio caminho entre o
“possuir” e o “guardar”. Trata-se da expressão eufemística “Que Deus aja”, que
veio substituir o aposto nominal «já finado»: «ſua tja ja fjnada» (1422); «uoſſo
padre e madre ja fynados (1450). O facto de surgir apenas a partir de 1460
contraria a ideia de “arcaísmo”, defendida por Mar Garachana Camarero.(11)
Tabela 7. Ocorrências, no corpus, da expressão cristalizada «que Deus haja»
Documentos

Expressões

1460 MA 113
1491 Alj 133
1500 MA 136
1541 Sal 152

«el Rej Duarte que Deus aja»
«do prynçjpee noſo Senhor que Deus aja»
«ſeu pay que Deus aja»
«da caſa do cardeall que Deus tem»

Estamos, inequivocamente, em presença do que representa o grau
extremo de abstração a nível de entidade possuída (e, por isso, da posse
não-prototípica), uma vez que se trata da alma humana, e, assim, do que
existe de mais espiritual. É curioso verificar que só em pleno século XVI o
verbo aver cede lugar a ter, revelando-se interessante a passagem de uma

(11) De acordo com a Autora, «La presencia de aver en el espacio de la posesión metafórica en este
último período (1470 a 1498) casi puede calificarse de arcaísmo, pues acostumbra a emplearse
en construcciones complejas (“aver menester”, “que Dios haya” o “aver lugar”) en las que
aver ha seguido empleándose, incluso después de su desaparición del ámbito de la posesión».
(Marachana Camarero, ibidem: 224).
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construção optativa (com o presente do conjuntivo) a uma outra de natureza declarativa (com o presente do indicativo).(12)
Note-se que auer foi exclusivo na expressão formular «[bens] auidos
e por auer», ao longo de todo o período medieval, contando-se 45 ocorrências de expressões desse tipo. Para essa cristalização com aver deverá
ter contribuído a indefinição espácio-temporal do objeto relativamente à
perspetiva do eu da enunciação. Semanticamente conectada com esta fórmula, existe o atual substantivo haver, com o sentido jurídico de coisa por
adquirir mas também de coisa adquirida, e na linguagem da Contabilidade
é bem conhecido o «deve» e o «haver». O português atual conserva ainda
algumas expressões cristalizadas, consagradas pelo uso, como «bem haja!»,
«mal haja!», ou ainda a expressão proverbial «Por bem fazer mal haver»,
onde o valor incoativo foi preservado até ao limite.

2.3. Análise contextual dos dados
Uma análise mais finamente contextualizada revela ainda que aos deíticos temporais, locativos e anafóricos áácima, hy, (h)ora, agora, enquanto,
ou ainda às expressões temporais «do tempo que», «ao tempo que» anda
associado, nos contextos de posse de bens materiais adquiríveis (AM), o
verbo teer e não aver. Estes deíticos ou embrayeurs discursivos emprestam
ao semantismo de ter a noção de posse temporária de um bem, cujo ponto
de referência é a perspetiva do eu da enunciação.
Tabela 8. Ter associado a deíticos e a expressões temporais(13)
Doc.

Auer

Teer

%

1289

«que eles aiã a dita herdade»; «aiã
as ditas almuỹa e a vĩa e o junçal»;
«a todo dereyto e a toda demãda
que auíam[os] ou atẽdiamos ou
poderíamos auer»

«hũa uinha que de nos tẽ Pero
Perez»; «[carta] que de nos téén
ááçima»; «que teu[er] a noſſa
grangya»; «téém[os] hũa [carta]»;
«téém[os] [a outra]»

56

1321

«que os [herdamẽtos] aiamos»;
«ſéélo (…) nõ auemos»

«que hy morarẽ e teuerẽ fogo»

33

(12)5HFRUGHVH TXH VHJXQGR (YD 6HLIHUW ©HV QRWDEOH SRU ¿Q TXH ODV H[SUHVLRQHV GH PLHGR
temor se interpretasen frecuentemente por haber». 6HLIHUW 
(13) As percentagens indicadas referem-se, naturalmente, ao verbo teer, dentro do documento em
causa.
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1343

«vinhas que ela auya»; «couſas que
eu ey»; «polo affan que au[er]a»;
«herdades que nos auem[os]»

1352
1362

363

«enquanto ela eſto teu[er]»; «vinhos que ora téémos en cubadas»

33

«eſta ẽ poſſe d’auer (…) baleas»

«[barca] que hj tijnhã preſtes»

50

«[caſa/herdade] que nos auemos»,
2 v.; «nõ aiades poder»

«[caſa] a qual hora de nos tinha»

25

1412

«oſ beés que elleſ auyam»; «que
o que ficaſſe por pagar podeſſe
au[er]»; «outros bééſ que auyam»

«do tẽpo que teuerõ rrẽdadoſ
oſ seuſ moinhos»; «ao tẽpo que
teu[er]om rrẽdadoſ oſ dictoſ
moinhos»

40

1444

«ſeus bẽes de rraiz que elles
ham»; «quaaes quer bẽes que elles
ouueſſem»

«que ell nom tijnha agora (…)
dinheirros»

33

1448

«lhe deſe a dita caſa (…) pola gujſa
que a ouuera»

«tjnham hũa caſa»; «e hũ thoujo
que a dicta caſa tem»; «que ha [a
dita caſa] aſy teuerom»

75

«hũa terra (…) que ora tijnham
em pomar»

100

1460
1485

«que elle e perſſoas ajam o dicto
mortoreo»

«que ora tem cargo»; «[dicto mortoreo] que a dicta jgreia tem»

67

1536

«ho dito caſſall era e elles (…) ho
ouueram do dito moſteyro»

«tenha cuydado de rreger»;
«poſſe rreall e autoall domjnjo
que no dito caſſall e ſſua ffazenda
ate’guora teueram»

67

Cumpre recordar, a propósito dos deíticos locativos, a interessante passagem do Cantar de Mío Cid, a que não foi indiferente a sensibilidade intuitiva de Eva Seifert:
Grado al Criador e a santa Maria madre
Mis fijas e mi mugier que las tengo acá (Seifert, ibídem, 249)

Diz-nos a Autora:
Este discurso da personagem no pone el énfasis en el verbo tengo, sino en el
complemento local acá, ‘que las tengo ahora cerca de mí’, ‘que están ahora aquí’.
(…) Tenemos, en cambio, el verbo haber para la expresión de posesión genérica, de simple posesión: commo sirva a doña Ximena e a las fijas que ha (idem,
ibidem, p. 249-250).

14-Maria José Carvalho-Diacritica 28-1_Linguistica.indd 363

07-11-2014 08:02:03

Maria José Carvalho

364

Associada a esta noção de ancoragem ou não ao momento da enunciação, afigura-se igualmente importante, em outros contextos, a noção de
modalidade enquanto expressão da atitude do eu da enunciação em relação
ao valor factual do seu enunciado. Revela-se pertinente a variação entre teer
e aver num documento 1453 que, ao lado de «hu quer que os [bẽes] ouuerdes» apresenta «do tenpo que os dictos bẽes teuerdes». Assim, o verbo teer
está, neste enunciado, associado ao real/factual e o verbo aver ao hipotético,
sendo que apenas teer permite ancorar/localizar a ação expressa pelo verbo
num determinado segmento temporal, ainda que projetado no futuro.
Não obstante ambos os verbos surgirem em condicionais não factuais
ou hipotéticas (características das cláusulas em que se prescrevem as sanções), aver surge inserido numa sequência em que o conteúdo proposicional do consequente se refere a um mundo não real ou eventual(14):
(i) «E ſſe uos (…) quiſermos demãdar a jujzo, (…) per ſſua sentença ou sentenças ſſeer fecta exucacõ, venda e rremataçõ em voſſos bẽes e da dicta
perſſoa hu quer que os ouuerdes (…)» (1453 MA 107)

Diferente é a perspetiva adotada quanto ao valor de verdade do enunciado em que surge o verbo teer, uma vez que, apesar de surgir igualmente
numa construção condicional hipotética, o conteúdo proposicional do consequente a que o verbo se associa (“ter os bens”) é assumido como tendo
existência no mundo real (futuro):
(ii) «Jtem ſſe uos (…) nõ conprirdes (…) que nos (…), poſamos filhar os dictos noſſos bẽes e herdamẽtos (…) ficando uos ſobre dictos e perſſoa ſſenpre
obrigados a nos pagardes a dicta penſſõ e foro do tenpo que os dictos bẽes
teuerdes (…)» (1453 MA 107).

A ideia de teer associada aos bens efetivos (ou assumidos como tal,
ainda que no futuro) e aver aos hipotéticos encontra eco no nosso corpus se
nos lembrarmos que foi corrente o emprego de teer associado às cópias dos
documentos que se entregavam às partes interessadas: «tenhades hũa deſſas
cartas», por exemplo. Mas, curiosamente, as “cartas de graça” ou de “merçe”,
usadas em construções de sentido hipotético, surgem sempre associadas
ao verbo aver. Como se trata de uma posse futura que implica a ideia de
“alcançar”, “obter” (direitos, privilégios e não objetos concretos, como uma
(14) Eva Seifert testemunha que «en proposiciones imperativas, hipotéticas, condicionales y optativas, haber es mucho más frecuente que tener, y haber se mantuvo en ellas largo tiempo».
(Seifert, ibidem: 249).
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carta manuscrita), compreende-se que se tenha preferido o verbo aver, que
melhor exprime o sentido incoativo.
Detenhamo-nos agora sobre os complementos de predicado do tipo
AI, e sua distribuição cronológica:
(15)(16)(17)

Tabela 9. Cronologia dos verbos teer e aver com complementos de predicado
do tipo AI (Síntese)
Até 1484 (15)
Aver

teer

demanda, preço ‘valor’, mẽte, pena ‘castigo’,
poder, afã, direito(s), acção [judicial], prol,
conhecimento, possessão (16), mandado, mal,
rancor, cumprimento, compaixão, preito,
perda, autoridade, confirmação, cumprimento, engano, mantimento, jurisdição,
custas, foros, honras, liberdades, graças,
mercês (17)

encargo e direito

A partir de 1484
Aver

ter

recurso, temor e poder

«posse, propriedade e liberdade»; cargo,
paz, jurisdição, autoridade, poder, cuidado,
embargos, benefício, irmãos

O comportamento dos itens lexicais direito, poder, autoridade e (en)
cargo merecem algumas considerações. O item direito selecionado por teer
surge, pela primeira vez, no segundo quartel do século XV, mas alterna
(15) Não obstante reconhecermos o artificialismo metodológico de qualquer corte cronológico,
referimo-nos ao segundo documento do nosso corpus com esta data.
(16) Note-se que a expressão «aver possessão» é, sobretudo a partir da segunda metade do século
XV, substituída por “ter em posse”, o que corrobora os matizes semânticos já mencionados.
(17) Os itens selecionados constituem uma extensão metonímica de carta (baseada na relação de
contiguidade conteúdo/continente), que a partir de meados do século XV se começou a difundir. Assim, e porque todos eles têm implícita a noção de ‘direito’, ‘privilégio’, é normalmente o
verbo aver que os acompanha, mesmo que por vezes venha explícito o item carta (trata-se de
uma expressão consagrada dos formulários jurídicos). A inclusão destes itens nesta tipologia de
posse poderá, assim, revelar-se controversa. É num documento de 1433 (é curioso constatar que
a forma tenha encontra-se aí repetida, o que poderá revelar uma hesitação eloquente, por parte
do notário) que surge, pela primeira vez, o verbo teer associado a carta de rogo, espaço, graça ou
merçee, expressões que aparecem muitas vezes substituídas por graças ou merçees, por metonímia. Sendo assim, esteja ou não explícita a lexia carta, o sentido desta expressão está associado
a ‘direito’, ‘privilégio’, pelo que tem algo de [- alcançável], marginando a posse de tipo AI.
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nesta fase com auer. Ambos os verbos aparecem em dois contextos associados a dois tipos de modalidade discursiva:
(i) «ſſem os herdeiros (…) e ſſua molher teerẽ (…) algũu d[e]rr[ei]to» (1438)
(ii) e «outros direit[os] (…) que ouueſe» (1442),

Este facto, aliado à inexistência de outras abonações posteriores, não
autorizam resultados conclusivos. Quanto a autoridade, o comportamento
do predicado que o seleciona poderá contribuir para a delimitação cronológica operada, mas é igualmente possível que esta variação entre auer e
teer não seja apenas de tipo diacrónico mas sim uma variação ativada por
restrições sintático-semânticas específicas. Senão vejamos:
(iii) «e quando aſy ouuerẽ a dita autorjdade» (1482)
(iv) «nem que autorydade tendes»; «o trellado (…) da autorydade que tend[e]s»
(1491).

No exemplo (iii), o advérbio temporal quando, ao situar o conteúdo
expresso pelo verbo num momento posterior ao da enunciação mas não
definido, hipotético, eventual (expresso através do conjuntivo), contrasta
com a embrayage no momento de enunciação verificada nos exemplos do
documento de 1491, e expressa através do modo indicativo. Relativamente
a poder, abundantemente representado ao longo do corpus, surge invariavelmente com aver até 1519. A partir de 1522, aver cede, unidirecionalmente, lugar a ter: «e nã tera poder» (1522) e «nã terão poder» (1528).
A questão que se poderá colocar é a seguinte: por que motivo «ter poder»
é uma construção tão tardia se «ter (en)cargo» surge já em 1399? A resposta
a esta questão reside, na nossa opinião, nas restrições semântico-cognitivas
ativadas pelo teste da anteposição do artigo definido a este item lexical, ou
seja, na forma como são captadas cognitivamente estas predicações definidas.
Assim, se em «o encargo», a unicidade do referente só poderá ser apreendida
num contexto específico de enunciação, em «o poder», a identidade do objeto
é passível de ser descodificada pelo alocutário sem que haja um contexto específico de enunciação. Por outro lado, o item poder, ao contrário de encargo,
não poderá ser núcleo de uma predicação indefinida (* ter um poder).(18)
Ao comparar, na língua espanhola medieval, os diferentes verbos usados
com cargo e nuevas (o primeiro selecionado por tener, o segundo por aver),
Jean-Claude Chevalier intuíra já uma explicação semelhante (que se aproxima
da noção de lexia complexa), recorrendo à fenomenologia do conhecimento:
(18) Pelo menos, em construções sintaticamente neutras.
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Les premières – et cargo est de celles-là - affirment leur compatibilité foncière
avec tener, les secondes – et nuevas en est - avec aver (…). Si j’essaye de réduire
tout cela en formule: parmi d’autres éléments cargo, avant même que je songe à
le faire entrer dans une phrase, me montre un être y à qui, à un certain moment
de sa durée, est affectée une tâche, ou un ensemble de tâches, que j’appellerai o.
L’appréhension conjointe de y et de o ainsi définis et ainsi reliés est ce qui a reçu
pour traduction physique cargo (Chevalier, 1977: 38).

Uma captação cognitiva diferente é a que é activada por nuevas: «Nuevas, lui, porte en soi l’irruption dans la durée d’un être y d’une information
i qu’il ignorait» (idem, ibidem: 40).

2.4. Das orações existenciais com aver às estruturas equivalentes com
teer: sobre a origem desta particularidade no Português do Brasil
Como é sabido, a estrutura existencial era expressa, no latim, com o verbo
esse. A transferência de esse para habere consistiu, segundo cremos, numa
redução do estatuto ontológico dos objetos e numa maior projeção do mundo
exterior em que eles se situam, tendo constituído um mecanismo cognitivo
bastante interessante, mas que fica fora do escopo do nosso estudo. Do antigo
verbo funcional, semanticamente existencial, subsistem alguns resíduos no
português medieval, apesar de se poderem recortar duas etapas distintas: a
mais arcaica, em que o verbo ser faz parte de uma “construção locativa”, e uma
outra, mais tardia, em que o verbo ser substitui auer com nomes caracterizados pelo traço [+ abstrato]. São estas as ocorrências do corpus:
Tabela 10. Ocorrências do verbo seer/ser por auer
Documentos

Formas

1291 Alc 3

«outroſ fruytoſ que hj forẽ»

1353 Vid 39

«bẽes aſy mouíis come rrajz que erã no dicto logo»

1460 MA 113

«preito e demãda fora», «sobre eſta meeſma cauſa fora letigyo
e dada determjnaçõ per el Rej»

1527 MA 146

«e que aſy hera mayor honra»

Como os dados revelam, o verbo seer, que acompanhou em finais do
século XIII nomes caracterizados pelo traço [+ concreto] ressurgiu no terceiro quartel do século XV, acompanhando agora nomes com o traço [+
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abstrato], eventualmente para ocupar o lugar de auer. Assim, ser apresentou-se igualmente como concorrente para o lugar de auer, que começava a
ficar vazio, a partir do terceiro quartel do século XV.
No século XVI o aumento das estruturas de posse com o verbo teer
deve-se igualmente à mudança de estrutura das orações existenciais com
aver, que selecionam um sintagma nominal interpretado como objeto
direto e um elemento locativo expresso por um sintagma preposicional ou
um adverbial. Essa mudança deveu-se, muito provavelmente, ao esvaziamento semântico do verbo auer, verificado em finais do século anterior.
Apresentam-se a seguir os dados exemplificativos das estruturas existenciais com auer ao longo do corpus:
(19)

Tabela 11. Estruturas existenciais com auer, ao longo do corpus
Documentos

Ocorrências

1306 Cós 12
1329 Evo 22
1336 Alj 26
1352 Ped 38
1391 MA 59
1402 MA 67
1430 Cós 89

«tabaliõ nõ auia»
«e auudo cõcelho»; «que nõ leyxauã (…) a au[er] derecto»
«ca tẽpo auya hy pera todo»; «hy auya ſete dias»
«e ouue ẽ ella dez quintaes e meyo»
«que nos carualhaaes (…) aia tam poucas landes»
«que auja anos e tenpos»; «demãdas e deſuairo ouueſſen antre elles»
«que auja dez e (…) annos»; «e que auja quatorze annos»; «ataa
podja ora au[er] tres ou quatro annos»
«e aja ao deante»
«e ha em ella uma geyra»; «ao tenpo que hy tall demãda ouuer»
«que hy tall demãda ouue[r]»
«em gujſa que ajom qujnze noujdades»
«ao tenpo que hy tal demanda ouuer»
«que lhe ouveſſe a ello rremedeo»(19); «ambos quaaees avya grãde
cõtẽda na rrepartyçãm da jente»; «que havya antre os ſobre ditos»
«nom auja hy nhuũa das dictas couſas»
«quando hy tall demãda ouue[r]»

1433 Ped 90
1452 MA 106
1453 MA 107
1459 MA 111
1465 MA 116
1467 Mai 117
1472 TC 120
1495 MA 134

(19) “Haver remédio” e “ter remédio” sobrevivem no português atual, em distribuição complementar, encontrando-se o verbo haver associado a orações existenciais que não selecionam SN
sujeito mas um SP ([«Para isso, não há remédio», por exemplo]). Contudo, “Não há remédio”
e “Não tem remédio” poderão ser enunciados pragmaticamente equivalentes, em alguns contextos de enunciação.
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«e que aujriã ẽ elle de terra proveytada ſete ou oyto eyrras»; «e nõ
avendo hy filho ou filha»; «em o qual avyria quinze ou dezaſejs
pees d’oliveyrras»
«e aja hy algũa denjfycação»
«aver ahí ẽ elle mais caſas»; «averia em elle mais moradores», 2 v.
«se ho ouuer»
«nã avia comtradiçam»; «nẽ devia aver demãda»(20)

(20)

As novas estruturas de posse resultantes da mudança de estrutura das
orações existenciais diferem das habituais estruturas de posse (ter/haver),
não a nível sintático mas semântico, na medida em que o “possuidor” deixa
de ser um ser humano dotado de capacidade agentiva e volitiva, capaz de
controlar a entidade possuída. Assim, este tipo de posse pode incluir-se
num tipo de posse inalienável, mas agora estabelecida em termos de uma
relação entre objetos. A tabela seguinte apresenta este tipo de posse, já com
o verbo teer:
Tabela 12. Novas “estruturas de posse”, resultantes da mudança de estrutura
das orações existenciais
Documentos
1505 MA 138

Ocorrências
«hũm pedaço de chãoo (…) e tynha hũa holiveyrra»

1528 MA 147

«os quaees pardieiros tem de conprido sete varas e mea de craueira»

1532 Tur 149

«e tẽm de cõprjdo dezanove covados»

1541 Sal 152

«os quaes [marcos] todos tem tres telhas»; «e a dyta souereyra tem
hũa crũz»

Finalmente, foi ainda possível encontrar alguns indícios de que, mesmo
em estruturas que não sofreram as mudanças sintático-semânticas aludidas, o verbo teer começara a substituir aver em orações existenciais (com
advérbio locativo explícito), já na década de 60 do século XV. Esta constatação permite, assim, corrigir a cronologia apresentada por Maria Lúcia
(20) É ambígua a expressão «como se por el avia clara mẽte», contida neste documento e não
mencionada na tabela.
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Sampaio que afirma ser no século XVI que «ter invade a esfera da oração
existencial» (Sampaio, 1978: 59).(21) Mais tardiamente (1536), regista-se o
verbo teer por seer, fenómeno que caracteriza o português popular do Brasil e que revela que a invasão de teer não só se verificou nas orações existenciais mas também nas estruturas “situativas”. Apresentam-se a seguir os
dois exemplos aludidos:
Tabela 13. Ocorrências de teer por auer em orações existenciais e em
estruturas “situativas”
Documentos
1460 MA 113
1536 SC 150

Ocorrências
«nom em eſta vila da Pedarnejra por ſeer do senhoryo do
moeſteiro onde nom tijnha oficyaes»
«como na çedolla tem declarado»

Esta difusão de teer a estruturas “situativas”, verificada num documento
redigido após a descoberta do Brasil, deverá ter surgido na sequência da
propagação de teer à esfera do existencial, fenómeno que deverá ter tido
igualmente um cunho popular, segundo Maria Lúcia Sampaio:
Entretanto, a parcimônia com que o verbo “ter” era empregado na oração existencial nos faz supor que se tratava mais de um fenómeno da língua falada que
da escrita. A língua falada que evoluiu mais depressa que a escrita sentiu a necessidade de substituir totalmente “haver” por “ter”, pois o verbo “haver” por ter-se
esvaziado semanticamente dificultava a comunicação (idem, ibidem: 60).

Refira-se que, ainda na esfera do existencial, a linguagem jurídica conserva, ainda, a expressão cristalizada «haver lugar» («Haver lugar a recurso»,
por ex.) e ter e haver são hoje permutáveis em alguns enunciados, pragma(21) Saliente-se que num exemplo da Crónica de D. João IGH)HUQmR/RSHVpLJXDOPHQWHSRVsível descortinar a presença de teer numa estrutura existencial: «temdo ja dias auia mandado
FRPUHFDGR « ª$SXG+DUUH$SULPHLUDDERQDomRSHUPLWHUHFXDUDGDWDomR
desta estrutura para o século XV, antecipando, assim, em cerca de um século a que foi apresentada por Ilza Ribeiro, extraída de Os Lusíadas 5LEHLUR RXDLQGDDVGH5RVD
Virgínia Mattos e Silva, extraídas da Década SegundaGH-RmRGH%DUURV 6LOYD H
das Cartas de D. João III (Idem, ibidem: 156). Assim, deverá procurar-se o lugar do “encaixamento laboviano” (expressão usada por esta Autora na página 158 da última obra citada)
no cenário histórico do português já no terceiro quartel do século XV (antes, portanto, do
transplante do Português para o continente americano) e não apenas em meados do século
seguinte, como a mesma sugere.
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ticamente ancorados. A título de exemplo, relembrem-se os enunciados,
igualmente possíveis no Português contemporâneo:
Já não tem remédio! ~ Já não há remédio!

Resta referir, por último, um outro uso cristalizado que se verifica tardiamente no corpus por nós selecionado e que consistiu na substituição de
ser por aver. Referimo-nos à expressão «aver mester» que veio substituir
«ser mester»/«ser necessário».(22)
Tabela 14. Expressões cristalizadas «seer mester» e «auer mester»
Documentos

«ser mester»

Documentos

«auer mester»

1291 Alc 3

«for meſter»

1478 MA 123 «cada uez que o ouuerem meſter»

1328 Alj 21

«ſe meſter for»

1479 MA 124 «que meſter ouuerem»

1372 MA 47

«ſe uos neçeſario for»

1496 Sal 135

1379 Alc 51

«ſe meſter for»

1405 MA 70

«ſe meſter for»

1422 MA 82

«for cõpridoiro e neçeſario»

1465 MA 116

«que lhe meſter for»

1478 MA 122

«que lhe naçeſſarío for»

1482 MA 125

«for neçeſſareo»

1522 MA 144

«que lhe for neſeçario»

1529 MA 148

«se neçesario ffor»

«nẽ auja meſter»

Uma análise detalhada da tabela permite concluir que, no corpus agora
em estudo, a partir da década de 70 do século XV o predicado ser passa a
selecionar «necessário» em vez de «meſter». A recuperação de mester foi feita
a partir daí mas este nome ressurge agora com aver, que entretanto já tinha
sofrido um desgaste semântico considerável. Eva Seifert testemunha que «el
neologismo tener menester no alcanzó gran popularidad, ni pudo mantenerse» (Seifert, ibidem: 352). Apresenta, contudo dois exemplos que se fazem
acompanhar dos deíticos locativo e demonstrativo: «mas defensa no tobo hi
menester» e «tomá esta navaja…, ya veo que vos no la tenéis menester».
(22) Na verdade, a expressão mais frequente ao longo do corpus é «fazer mester», que ocupa 82%
do total.
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2.5. Teer com sentido de ‘desembocar’
A lexia complexa “ir ter” (‘desembocar em’, ‘intersetar’) documenta-se
igualmente no nosso corpus, em documentos das últimas décadas do século
XV e primeiro quartel do século XVI, substituindo a estrutura trecentista
“ir ferir”. Recordamos, a esse propósito, a perífrase que se documenta no
século XIV para transmitir essa noção:
(i) «como uay ferir ſuſo» (1321 Alc 17)
(ii) «uã ferir ao rrio de Selir» (1321 Alc 17)
(iii) «uã ferir aa varz(ea) (1321 Alc 17)
(iv) «uã ferir aa ponte» (1321 Alc 17)

As abonações quatrocentistas e quinhentistas exibem o verbo ter neste
contexto, refletindo uma extensão tardia à noção de ‘intersetar’:
(v) «(…), e eſto do camjnho que uay da ponte noua pera o porto de Muja atee o
Tejo e do camjnho pera çima a ter o camjnho de Meos» (1478 MA 122)
(vi) «(…) o quall aſentamento parte do abrigo com as cabaceeyrras, e de hy ſe
vay a rrebeyrra (…) e da paarte do agujã vay teer ao outeyrro do careyrro e per
hy affondo per o Vall de Froles e vay teer a ffonte » (1500 MA 136)
(vii) «e por quanto o dito moſteiro eſtaua ẽ poſſe de tanto tenpo que memoria
dos homẽs nõ he ẽ contrairo, rreçeber e aver todalas couſſas que ſaem e vem ter
aos portos e coſta do maar» (1515 SM 141)
(viii) «(…) aſy dos taes pexes rreaes como de todalas outras couſas que ſaẽ e vẽ
ter haa coſta do dito maar» (1515 SM 141)

Como se pode inferir, o sujeito da oração não é a entidade que “tem”,
já que este é captado cognitivamente como a entidade que interseta, identificando-se o “objeto” intersetado com uma espécie de locativo. Eventualmente devido a essa ambiguidade, surge a perífrase “ir dar”, cujo núcleo
verbal se associa agora à noção de ‘possuir’, tratando-se de um exemplo
único e tardio no corpus agora em estudo. Nesta construção, o sujeito da
oração é, efetivamente, o sujeito de “dar”, continuando a entidade que
“recebe” a assumir a função de locativo:
(9) «ate hir dar nas teras llauradyças» (1541 Sal 152)
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Atualmente, como é sabido, coexistem em variação livre os dois tipos
de construção: «ir ter a» e «ir dar a». Curiosamente, constituem, quando
extraídos destas expressões gramaticalizadas, dois predicados cujos conteúdos semânticos são funcionalmente opostos. Esta constatação constitui
um argumento a favor da natureza cognitiva de alguns processos de gramaticalização, quando operados em expressões fraseológicas constituídas
diacronicamente.

3. Conclusões
É possível que a transferência do sentido inicial de ter, aliado à perceção e
obrigação de natureza moral (cf. “ter por bem”), para o domínio da posse
concreta (eventualmente já verificada na língua latina) traduza uma mentalidade que anseia por controlar o mundo, pela conquista do que é material.
O que parece depreender-se é que, com o avanço do Feudalismo, a dimensão axiológica de ter difundiu-se à noção de posse de bens materiais, concretos, como se a noção de ‘ter, possuir bens’ integrasse paulatinamente essa
dimensão humana de âmbito moralístico. Os dados analisados permitem
concluir que só a partir das décadas de 80/90 do século XV as percentagens
de teer relativamente a aver começam a sobrepor-se, deixando de existir os
documentos que continham aver em exclusividade. Tal sobreposição traduziu-se na transferência de teer para a esfera da posse “não-prototípica”,
invadindo decididamente a esfera dos complementos de predicado que traduzem AI (o complemento expressa qualidades morais, espirituais, intelectuais, afetivas, sociais). Entre aproximadamente o último quartel do século
XIV e 1425/1430 deverá ter existido uma “pressão” normativa no sentido
da standardização (caracterizada pelo grau zero da escrita) que obrigou a
selecionar o verbo auer na documentação notarial.
Uma análise mais contextualizada permite concluir que aos deíticos
temporais, locativos e anafóricos áácima, hy, (h)ora, agora, enquanto, ou
ainda às expressões temporais «do tempo que», «ao tempo que» anda associado, nos contextos de posse de bens materiais adquiríveis (AM), o verbo
teer e não aver. Por outro lado, ao longo do nosso corpus, foi comum a
ideia de teer associada aos bens efetivos (ou que se assumem como efetivos
no futuro) e de aver aos hipotéticos ou eventuais. Uma outra conclusão
que este estudo permite extrair é a de que, no discurso notarial medieval,
entre direito, autoridade e poder, houve uma gradação na escolha, cronologicamente faseada, do verbo teer, no sentido [+ controlável/alcançável]
> [- controlável/alcançável]. Assim, se direito usufruiria desse predicado,
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já no segundo quartel do século XV, autoridade só viria a angariá-lo na
década de 90 e poder só no século XVI abandonaria a noção de posse mitigada, “espiritual”. As restrições semântico-cognitivas ativadas pelo teste da
anteposição do artigo a este último item lexical, ou seja, a forma como é
captado cognitivamente este complemento de predicado (ter o poder mas
*ter um poder) atuaram na resistência ao verbo ter.
Enfim, pensamos não estar longe da verdade ao afirmar que os novos
horizontes socioculturais soprados pelos ventos do Humanismo italiano,
trazendo consigo uma nova crença no Homem e nas suas potencialidades, e
acelerando o florescimento das línguas vernáculas em detrimento do latim,
trouxeram, igualmente, com maior ou menor resistência, o triunfo de ter
sobre auer. O grau extremo de abstração a nível de entidade possuída (e,
por isso, da posse não-prototípica) a alma humana, o que existe de mais
espiritual – só em pleno século XVI admitiu o verbo ter. Como se sabe,
a expressão “que Deus haja!” conserva-se ainda em algumas zonas rurais
portuguesas, em variação com “que Deus tenha”. Conserva-se, igualmente,
o verbo haver em outras expressões cristalizadas: «bem haja!», «mal haja»,
ou ainda na expressão proverbial «Por bem fazer mal haver». Por outro lado,
ao contrário do que acontece no Português europeu, na variedade brasileira
do Português é o verbo ter que está presente nas expressões existenciais (ex:
«Tem muita pobreza no mundo»), perpetuando assim, como ficou documentado, uma herança linguística dos tempos medievais.
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MECANISMOS NÃO-VERBAIS E PARAVERBAIS NA
CONSTRUÇÃO DO ETHOS EM L’ÉTRANGER DE
ALBERT CAMUS
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CONSTRUCTION OF ETHOS ON THE NOVEL THE STRANGER
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Partindo do conceito de ethos, tal como é proposto pelo quadro teórico da Análise do
Discurso, analisámos a construção do ethos ou imagem de si do protagonista da obra
L’étranger de Albert Camus. Especificamente, centrámo-nos na correlação entre mecanismos não-verbais e paraverbais e estratégias discursivas ao serviço da heteroconstrução de um ethos disfórico do protagonista, no episódio do funeral da mãe do herói.
Identificámos e analisámos mecanismos não-verbais diversos, tais como, o contacto
ocular, o silêncio, a prosódia e a organização proxémica da interação. Concluímos que
estes mecanismos sugerem um movimento de distanciação, física e emocional, que
surge como consequência do confronto entre duas imagens concorrentes do protagonista: uma imagem estereotipicamente prevista de um filho em luto e a imagem do
protagonista auto e heteroconstruída no seu discurso (um ethos disfórico).
Palavras-chave: ethos discursivo, ethos pré-discursivo, comunicação não-verbal,
discurso literário, estereótipo, doxa
Based on the concept of ethos, as proposed by Discourse Analysis theoretical framework, we have examined the ethos (or image of self) production of Albert Camus
The Stranger’s main character. We have specifically focused on the correlation between the nonverbal and para-verbal elements and the discursive mechanisms,
namely, how they simultaneously contributed, through the course of the hero’s
mother’s funeral, to the production of a hetero-attributed dysphoric image of the
main character. Thus we have identified and analyzed several nonverbal communication mechanisms, such as eye contact, silence, prosody and proxemics. We have
concluded that these mechanisms suggest a movement of distancing, both physically and emotionally, which results from the clash between the main character’s
two competing images: the stereotypical image of a son in grief and the negative
ethos produced through his discursive interaction.
Keywords: discursive ethos, pre-discursive ethos, nonverbal communication, literary discourse, stereotype, doxa
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1. Introdução
O presente artigo baseia-se no trabalho de dissertação de mestrado intitulado “A Construção do Ethos em L’étranger de Albert Camus”, apresentado
em novembro de 2013 à Universidade do Minho, no âmbito do curso de
Mestrado em Linguística Portuguesa e Comparada.(1)
Enquadrado no estudo de produções linguísticas autênticas, e uma vez
que engloba um complexo de mecanismos e estratégias discursivas rico e
variado, selecionámos o discurso literário como objeto de investigação.
Embora, no quadro teórico proposto pela Análise Linguística do Discurso, comece a (re)surgir um interesse na articulação das Ciências da
Linguagem e da Literatura, estas duas áreas permanecem ainda demasiado
autónomas, o que nos motivou para o estudo do discurso literário, numa
perspetiva linguística. Os contributos da Linguística no domínio literário
ultrapassam o simples fornecimento de ferramentas de análise e, neste quadro de investigação, são capazes de abarcar o discurso literário na sua multiplicidade e na sua diversidade e, como tal, propor e fundamentar novas
linhas de leitura/investigação literárias.
O romance L’étranger(2) de Albert Camus, além de constituir um marco
no panorama literário do século XX, compreende mecanismos verbais, mas
também mecanismos não-verbais e paraverbais(3), que concorrem para a
construção de uma multiplicidade de imagens distintas do protagonista,
Meursault, fundamentais para a organização narrativa da obra.
Na investigação que está na base deste artigo, procedemos à análise
qualtitativa de excertos que abrangem a globalidade da obra, e cuja seleção
teve em conta a ocorrência de discurso relatado, enquanto estratégia global ao serviço da construção do ethos. Partimos do pressuposto de que a
elaboração do ethos se encontra presente em qualquer interação (ethos dis(1) Trabalho realizado sob a orientação da Professora Doutora Maria Aldina Marques do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
(2) A intriga do romance tem como centro um momento da vida do protagonista, Meursault,
relativo à morte da sua mãe e ao seu subsequente enterro. No decorrer do funeral, Meursault
manifesta comportamentos anómalos para um filho em estado de luto. Posteriormente, o
protagonista envolve-se no conflito amoroso de Raymond, culminando num homicídio, perpetrado por Meursault. A segunda parte inscreve-se no contexto do julgamento, no qual o
advogado de acusação constrói a sua argumentação com base nos comportamentos verbais e
não verbais de Meursault durante o funeral. Por fim, este é condenado à pena capital.
(3) Estes mecanismos são, na verdade, todos verbais, uma vez que são dados no e pelo discurso.
Contudo, referem-se a uma dimensão não verbal da interação que desempenha uma função
preponderante e, como tal, deve ser considerada como parte integrante da dinâmica interacional.
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cursivo) (Maingueneau, 1999), mas, em particular, na história comum dos
interlocutores e no imaginário doxal vigente numa determinada sociedade
(ethos pré-discursivo) (Amosy, 1999, 2010).
A análise realizada foi estruturada em duas partes centrais que correspondem a dois momentos nucleares da obra: o episódio do funeral e o
episódio do julgamento. Esta organização procura articular dois pontos de
vista relativamente aos eventos que sucedem à morte da mãe do protagonista, designadamente, o ponto de vista de Meursault e o ponto de vista das
restantes personagens. Como tal, tivemos em consideração dois processos
que participam na elaboração das imagens do protagonista: a heteroconstrução e a autoconstrução.
Na análise das imagens das personagens construídas num texto literário, há que considerar que todo o ethos é, necessariamente, discursivo. Contudo, no universo ficcional da obra, estabelecemos algumas distinções, de
forma a tornar mais explícito o tipo de relação construída entre determinadas imagens e o desenvolvimento da intriga. Desta forma, consideraremos,
a nível global, que, na primeira parte do romance, a imagem disfórica do
protagonista construída pelas outras personagens nos diálogos com Meursault vai constituir-se como um ethos pré-discursivo desta personagem
relativamente à segunda parte (o episódio do julgamento), onde esta imagem é convocada e possui um papel determinante no desfecho da intriga.
Para o presente artigo selecionámos os excertos que contribuem para
a heteroconstrução desta imagem pré-discursiva disfórica do protagonista.
Centrar-nos-emos nos mecanismos não linguísticos(4) (não verbais e paraverbais) em correlação com os linguísticos enquanto marca da elaboração
desta imagem. Assim, analisaremos o modo como as interações do protagonista com as outras personagens se encontram organizadas, o contexto
sociocultural particular destas interações na sua ligação com certos estereótipos invocados e, especialmente, o recurso a determinados mecanismos
não linguísticos, nomeadamente, o contacto ocular, o silêncio, a intensidade articulatória e a organização proxémica da interação. Pretendemos
mostrar a influência que exercem no curso da interação e o modo como
contribuem para a elaboração de uma imagem disfórica do protagonista.

(4) Note-se que todos os mecanismos são verbais porque são dados pelo discurso. Contudo,
existe uma dimensão não verbal da interação evocada por determinadas expressões cujo
estudo se revela pertinente, uma vez que estes tomam um lugar central na construção do
ethos efetuado da dinâmica interacional.
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2. Algumas questões teórico-metodológicas
2.1. O conceito de ethos – enquadramento teórico
O conceito de ethos, tal como é teorizado atualmente no quadro proposto
pela Análise Linguística do Discurso, decorre essencialmente dos contributos da retórica aristotélica e da perspetiva interacionista goffmaniana.
Com efeito, é na sua obra dedicada à Retórica que Aristóteles vai apresentar o conceito de ethos, inscrito na tríade de estratégias argumentativas
(ethos, logos e pathos) das quais o orador deve fazer uso de forma a alcançar a adesão do auditório. O orador persuade, pois, através da sua argumentação no discurso (logos), da sua capacidade de emocionar o auditório
(pathos) e pelo caráter “mostrado” (ethos). Embora a prova pelo ethos se
encontre claramente ligada ao orador, ethos refere-se, não ao ser empírico,
mas à imagem que o orador constrói de si no seu discurso, tal como afirma
Aristóteles, “Persuade-se pelo carácter quando o discurso é proferido de tal
maneira que deixa a impressão de o orador ser digno de fé” (Ret. I: 1356a).
O importante aqui é que a imagem elaborada pelo orador no discurso
revele os traços de caráter necessários para persuadir o auditório num dado
contexto.
O ethos constitui, então, uma noção essencialmente discursiva, ou seja,
encontra-se ligada ao uso da palavra em contexto, como afirma Eggs (1999:
33) “Le lieu qui engendre l’ethos est donc le discours, le logos de l’orateur, et
il ne se montre qu’à travers les choix effectués par l’orateur”.
Para a tradição retórica romana, a prova pelo ethos centra-se, por outro
lado, no caráter do orador, ou seja, numa imagem anterior ao discurso,
construída ao longo da vida do orador, através dos seus comportamentos,
da sua formação e das suas atitudes. Esta problemática é retomada na Idade
Clássica com o renovado interesse na arte oratória(5).
No quadro da Análise do Discurso, esta questão será recuperada em
termos de ethos discursivo e ethos pré-discursivo, mas sempre na relação
que o locutor estabelece com o alocutário.

(5) Nos seus estudos sobre a retórica clássica, Michel Le Guern (apud R.Amossy, 1999: 20) distingue “carateres oratórios” de carateres reais: “Nous distinguons les mœurs oratoires d’avec
les mœurs réelles. Cela est aisé. Car qu’on soit effectivement honnête homme, que l’on ait de
la piété, de la religion, de la modestie, de la justice, de la facilité à vivre avec le monde, ou que,
au contraire, on soit vicieux, […], c’est là ce qu’on appelle mœurs réelles. Mais qu’un homme
paraisse tel ou tel par le discours, cela s’appelle mœurs oratoires, soit qu’effectivement il soit
tel qu’il le paraît, soit qu’il ne le soit pas. Car on peut se montrer tel, sans l’être ; et l’on peut ne
point paraître tel, quoiqu’on le soit ; parce que cela dépend de la manière dont on parle”.
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A problemática do ethos articula-se ainda, e na perspetiva do interacionismo simbólico, com o conceito de imagem de si desenvolvido pelo
sociólogo Erwing Goffman (1967, 1973). Os seus trabalhos sobre os rituais
de interação social evidenciam a importância da construção da imagem de
si nas interações verbais, nomeadamente, através dos conceitos de face e de
presentation of self que estabelecem uma relação estreita com a noção de
ethos.
Para Goffman, toda a interação social, como “the reciprocal influence
of individuals upon one another’s actions when in one another’s immediate
physical presence” (1973: 26), implica que os seus participantes efetuem,
consciente ou inconscientemente, uma apresentação de si, ou seja, “the individual will have to act so that he intentionally or unintentionally expresses
himself, and the others will in turn have to be impressed in someway by
him” (idem: 14). A regulação da interação tem, entre outros objetivos, a
preservação da face. Goffman (1967:5) define face enquanto “the positive
social value a person effectively claims for himself by the line others assume
he has taken during a particular contact”. Face é, então, uma “image of self
delineated in terms of approved social attributes – albeit an image that others may share, as when a person makes a good showing for his profession or
religion by making a good showing for himself ” (ibidem).
Considerando a divergência dos conceitos, mas, sobretudo, a sua confluência, Ruth Amossy (2010) propõe a assimilação da noção de ethos à de
“présentation de soi”, na sua conceção alargada, ou seja, estendida, além das
interações reais face a face, a todas as trocas verbais. Consideraremos, pois,
o conceito de ethos na proposta de Amossy (idem: 26):
Cette notion de présentation de soi, on le voit, est étonnamment proche de la
notion aristotélicienne d’ethos : il s’agit d’une construction d’image qui s’effectue dans un échange social déterminé, qu’elle contribue largement à réguler.

No domínio das Ciências da Linguagem, O. Ducrot (1984) introduz, no
quadro da sua teoria polifónica da enunciação, o termo ethos, embora sem
grandes desenvolvimentos posteriores(6). De acordo com Ducrot, o ethos
(6) Ducrot estabelece uma distinção entre o locutor L, responsável pelo enunciado, o enunciador,
enquanto “voz” ou ponto de vista e o locutor λ, o locutor enquanto pessoa do mundo. Nas
palavras de Ducrot (1984 : 201) “Il ne s’agit pas des affirmations flatteuses que l’orateur peut
faire sur sa propre personne dans le contenu de son discours, affirmations qui risquent au
contraire de heurter l’auditeur, mais de l’apparence que lui confèrent le débit, l’intonation,
chaleureuse ou sévère, le choix des mots, des arguments…Dans ma terminologie, je dirais
que l’ethos est attaché à L, le locuteur en tant que tel: c’est en tant qu’il est source de l’énoncia-
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é perspetivado, não como uma condição pré-existente ou extralinguística,
mas como construção inerente ao discurso, quer ao momento da sua produção, quer aos momentos discursivos que o antecedem. Esta conceção de
ethos encontra-se no prolongamento da de Aristóteles, sublinhando a centralidade da enunciação na construção da imagem de si.
No quadro teórico da Análise do Discurso(7), Dominique Maingueneau
(1984, 1991, 1998, 1999) é o primeiro a elaborar e a desenvolver uma verdadeira “teoria do ethos” num quadro linguístico. Maingueneau recupera
o conceito de ethos aristotélico, vinculando esta noção à de enunciação. É,
essencialmente, a conceção de ethos enquanto instância intrinsecamente
enunciativa que Maingueneau recupera da retórica aristotélica. Contudo, o
investigador procura distanciar-se do domínio da retórica, recentralizando
o seu foco no quadro da Análise Linguística do Discurso.
Assim, Maingueneau apresenta duas reformulações nucleares relativamente ao conceito aristotélico de ethos: 1) o conceito de ethos não se
encontra circunscrito apenas à oralidade, estende-se igualmente à escrita
e 2) a presença do ethos não se restringe ao discurso argumentativo, pelo
contrário, está presente em todas as trocas verbais.
Ligado intimamente à noção de ethos discursivo, encontramos o conceito de ethos pré-discursivo (“ethos préalable” na denominação de Ruth
Amossy), enquanto imagem que o auditório constrói/tem do locutor no
momento em que este toma a palavra: podendo ser um ethos “coletivo” (por
exemplo, o que se espera da intervenção de um médico ou de um político,
etc.), ou um ethos individual, ou seja, as imagens que circulam sobre o locutor, num determinado espaço e tempo, imagens estas que os destinatários
de um dado discurso atualizam.
A imagem individual pré-discursiva do locutor engloba, assim, segundo
a mesma investigadora: 1) o estatuto institucional do locutor, as funções ou
a posição social que ocupa e que conferem legitimidade ao seu discurso, 2)
a imagem que o auditório constrói da pessoa antes de esta tomar a palavra,
que corresponde às representações coletivas ou estereótipos que lhe estão
associados. Assim, a imagem pré-discursiva é entendida, segundo Amossy
(2010:73), como
tion qu’il se voit affublé de certains caractères qui, par contrecoup, rendent cette énonciation
acceptable ou rebutante”.
(7) No quadro dos estudos aplicados ao português sobre o ethos, é de salientar o trabalho realizado por Rosalice Pinto (2003). A investigadora analisa o ethos construído num artigo de
opinião da secção “Espaço Público” do jornal Público, a partir do qual distingue vários tipos
(ethos didáctico, ethos crítico, ethos crítico subjectivado, ethos moderado, ethos indagativo e
ethos ponderado). Devemos mencionar ainda os trabalhos de Marques (2008, 2009, 2011).
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l’ensemble des données dont on dispose sur le locuteur au moment de sa présentation du soi se compose donc d’aspects divers. Il comprend la représentation sociale qui catégorise le locuteur, sa réputation individuelle, l’image de
sa personne qui dérive d’une histoire conversationnelle ou textuelle, son statut
institutionnel et social.

Esta representação do locutor encontra-se, como defende R. Amossy
(1991,1994, 1997), em parte, assente em estereótipos. Amossy articula a
análise argumentativa e o conceito de ethos, desenvolvendo uma linha de
investigação em torno desta noção, em que propõe que a imagem pessoal
se encontra ancorada em estereótipos e que o processo de construção da
imagem é central na construção identitária.
Nesta perspetiva, a investigadora vai introduzir na análise da construção do ethos o conceito de estereótipo, que define como “une représentation
collective figée, un modèle culturel qui circule dans le discours et dans les
textes” (Amossy, 2010: 46). Por outras palavras, estereótipo é um conjunto
de representações coletivas que pré-definem, em parte, a imagem do locutor numa determinada cultura e numa determinada época.
Estas representações coletivas constituem uma parte integrante de um
dado “imaginaire sociodiscursif ” e, nesta medida, encontram-se inseridas
numa doxa, um “ensemble d’opinions, de croyances, de représentations
propres à une communauté et qui ont à ses yeux valeur d’évidence et force
d’universalité” (idem: 48). O conceito de estereótipo é, então, perspetivado
como uma categoria indispensável “aussi bien en termes de construction
d’identité qu’en termes de communication efficace” (idem: 44). O ethos
constrói-se a partir destas representações que pré-existem no imaginário
coletivo. Nesta conceção, o estereótipo é uma construção de “leitura”, na
medida em que o alocutário reconstrói, tendo por base elementos díspares
contidos no discurso, a imagem do locutor em função de um modelo cultural pré-existente e o seu próprio conhecimento do mundo. Esta perspetiva
salienta a dimensão dialógica do discurso através da qual todo o enunciado
retoma e responde necessariamente à palavra do outro.
Nesta ótica, Amossy propõe que “l’ethos discursif est toujours une réaction à l’éthos préalable – ma présentation de soi se fonde toujours sur l’idée
que mon interlocuteur se fait d’ores et déjà de ma personne” (idem:75). Ou
seja, o ethos que o locutor constrói no discurso inclui sempre a imagem
que o interlocutor poderá fazer dele, tendo como base a sua inserção numa
representação pré-existente ao discurso, mas que poderá não coincidir com
a imagem que o interlocutor efectivamente faz dele.
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2.2. Mecanismos não-verbais e paraverbais
A construção do ethos é, pois, um processo complexo e que mobiliza dispositivos linguísticos e discursivos de natureza diversa que contribuem para a
sua elaboração. Contudo, como as interações assentam fundamentalmente
na multicanalidade, quer dizer, além da atividade verbal dos interlocutores,
existem igualmente elementos não-verbais que integram o discurso, devemos considerar também os mecanismos não-verbais e paraverbais que concorrem para a construção da interação.
Em relação aos principais contributos para fomentar o interesse do
estudo dos mecanismos não-verbais e paraverbais nas interações sociais,
encontramos como nomes mais relevantes o antropólogo Edward Hall
(1966) e a sua teoria da proxémica. Hall propõe que a perceção humana
do espaço, embora decorrente do domínio sensório, é, em última instância,
moldada pelo meio sociocultural. O antropólogo propõe diferentes categorias de forma a concetualizar o espaço pessoal, nomeadamente, o espaço
intímo, o espaço social e o espaço público. Segundo Hall, a distância ou
proximidade física definida, pelas expectativas culturais, para cada uma das
categorias apresenta um elevado grau de variação, tendo em conta a zona
geográfica, o que pode originar falhas comunicativas em ambientes multiculturais. Os trabalhos de Hall tiveram um impacto científico considerável,
nomeadamente, na área da Antropologia, Sociologia, Psicologia e Geografia. Da mesma forma, as propostas de Hall contribuiram para o interesse
linguístico pelo papel de elementos não-verbais, não só proxémicos, mas
também paraverbais, nas interações sociais.
Também na investigação em Psicologia está presente o interesse por
estas dimensões não-verbais. J. Cosnier (1984, 1989, 1996), que dedicou
diversos trabalhos à comunicação não-verbal e aos gestos comunicativos,
afirma que:
On sait aussi que, comme le “canal verbal”, le “canal kinésique” va être impliqué
dans l’expression d’un “contenu” autrement dit dans une activité référentielle,
mais peut-être plus encore dans la manifestation d’une «relation», autrement
dit dans une activité «interactionnelle» (…) (1996 : 1)

Apresenta três funções principais dos gestos nas interações verbais, das
quais consideraremos apenas a terceira(8), que se relaciona com a empatia e
(8) A primeira trata da “activité mimo-gestuelle” que se encontra ligada à “constitution de l’énoncé
auquel elle s’intégre” (1996:2). Esta primeira função incorpora a “gestualité deictique ou désignante”, quer dizer, nos casos em que o gesto se encontra “prévue par la forme de l’expression
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com a comunicação afetiva. A comunicação afetiva compreende a comunicação emocional, referente a “manifestations spontanées des états internes”,
(riso, choro, tremores) e a comunicação emotiva que resulta de uma “elaboração secundária” e permite a apresentação controlada dos afetos sejam
estes reais ou não.
É precisamente a função afetiva dos gestos que, na nossa análise, constituirá um dos mecanismos de construção do ethos. Como afirma Cosnier
(1996:3), a problemática da comunicação afetiva aponta para a quarta das
“questions de parleur”(9): “Qu’est-ce qu’il en pense?”. Ou seja, o que é que
o interlocutor acha do que o locutor diz e do que faz, ou melhor, qual é a
imagem que o interlocutor cria do locutor através do seu discurso. Com
efeito, elementos não-verbais, como o olhar, mímicas faciais, a postura,
entre outros, podem constituir indícios, não só de uma relação, mas igualmente de um ethos.
Dado o papel sociocultural e afetivo dos elementos não-verbais e
paraverbais nas interações sociais, importa considerar a comunicação
não-verbal inserida num quadro teórico, que categorize e defina os seus
constituintes e a sua natureza.
Atualmente existe um número significativo de trabalhos consagrados
à análise de mecanismos não-verbais e paraverbais, enquanto constituintes
por direito da interação. Mencione-se os artigos de Gardner e Levy (2010)
sobre a coordenação de fala e ação, de Yu (2011), que, numa análise multimodal, abordam a demonstração de frustração nos argumentos e os textos
de Holler e Wilkin (2011) que desenvolveram um trabalho experimental
sobre o grau de quantidade de gestos na comunicação em correlação com o
feedback dos interlocutores.
De acordo com Ephratt (2011), diversos modelos(10) foram já propostos
para categorizar a comunicação não-verbal, sendo que todos estes sistemas assentam na experiência corpórea (quer seja pelos diferentes sentidos,
canais de perceção ou orgãos físicos). Contudo, como afirma o investigador, os estudos consagrados à comunicação não-verbal
verbale”, como é o caso dos demonstrativos; a “gestualité ilustrative” através da qual uma ação ou
um objeto é mimetizado em relação a um determinado espaço; por fim, existem ainda os gestos
“quasi-linguistiques” que, segundo Cosnier, são “équivalents de parole et sont parfaitement conventionnalisés selon les cultures”. A segunda função prende-se com a coordenação interacional,
ligada essencialmente ao sistema de passagem e manutenção da palavra.
(9) Sendo as três primeiras, de acordo com Cosnier (1996 :3), “– Est-ce qu’on m’entend? – Est-ce
qu’on m’écoute ? – Est-ce qu’on me comprend ?”.
(10) Refira-se em especial o modelo proposto por Cosnier e Brossard (1984) que distingue marcas
vocais e acústicas (que englobam material verbal e paraverbal) e marcas corporais e visuais .
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[…] exclude ‘‘verbal’’ language, so their attempts to subcategorize communication are made only in ‘‘nonverbal’’ communication. No matter which criteria
they use, the language component is not accounted for. This results in non-exclusive criteria yielding a non-inclusive picture.

Procurando contrariar esta tendência, Ephratt (2011) propõe um
modelo que, embora estruturado também nos cincos sentidos de perceção,
inclui a comunicação verbal. Este modelo assenta essencialmente em dois
domínios: o domínio exclusivamente relacionado com o corpo humano
(Human body exclusively) e o domínio do além do corpo humano (Beyond
the human body).
Como referido, estas duas esferas encontram-se subordinadas aos
cinco sentidos. Assim, encontramos, ao nível da perceção visual, o olhar e
as expressões faciais inseridas no domínio exclusivamente ligado ao corpo
humano e, por seu turno, a aparência e o vestuário inseridos no domínio do
além do corpo humano. Nesta perspetiva, a comunicação verbal inscreve-se no domínio do corpo humano, ao nível da perceção auditória, assim
como elementos paraverbais (e.g. intensidade articulatória). Já elementos
como a proxémica (a distância entre dois corpos) inserem-se nos dois campos, uma vez que, no caso da proxémica, a distância ou proximidade é,
simultanemante, física e sociocultural. Por seu turno, o silêncio, enquanto
elemento multifuncional, poderá decorrer de qualquer um dos campos,
tendo em consideração o tipo de silêncio em questão.
No quadro da Análise do Discurso, a dimensão do não-verbal e do
paraverbal constitui, por um lado, uma parte integrante do contexto(11), na
medida em que certos elementos participam do quadro espacio-temporal,
tal como a organização proxémica do espaço, enquanto outros, como a
aparência e o vestuário, são características próprias dos participantes. Por
seu turno e de acordo com Kerbrat-Orecchioni (1990), os elementos não-verbais e paraverbais fazem parte, a par do verbal, do material semiótico
indispensável às interações.
Tal remete-nos para questão da multicanalidade da interação. Como
refere a investigadora (idem:150) “La communication est multicanale: elle
exploite un matériel comportemental faits de mots, mais aussi d’inflexions,
de regards, de gestes, de mimiques (…)”. Assim, nas interações verbais,
além da atividade discursiva ou verbal dos interlocutores, existem igual(11) Tal como é definido por Kerbrat-Orecchioni (1990) enquanto “l’environnement extralinguistique de l’énoncé” o qual é perspetivado em termos de quadro espacio-temporal, participantes
e objetivos.
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mente elementos não-verbais que integram a estruturação discursiva, o que
significa que, no curso da interação, há uma relação de complementariedade entre os diferentes canais:
“Les unités paraverbales et non verbales ne viennent pas s’ajouter aux unités
verbales, mais les différents modes de communication sont intégrés les uns aux
autres (…)” (idem:153).

Na sua reflexão sobre o funcionamento dos elementos não-verbais e
paraverbais, Kerbrat-Orecchioni elenca diferentes aspetos desta dimensão
que se revelam fundamentais para o desenvolvimento da interação, entre
os quais sobressai a necessidade de fornecer as condições necessárias para
o início, o desenvolvimento e o fim da interação. Os interlocutores têm que
se encontrar a uma determinada distância de forma a possibilitar a comunicação, no curso da interação é necessária a manutenção sistemática do
contacto ocular e, para que esta possa terminar, os interlocutores têm que
se distanciar uns dos outros, uma vez que as fórmulas de despedida, por si,
não são suficientes para marcar o fim da interação. Ao nível da estrutura da
interação, aponta como principais usos a regulação do sistema de alternância de vez, através, sobretudo da prosódia, e da organização da interação
em unidades hierarquizadas, uma vez que certos marcadores prosódicos e
modificações de postura podem assinalar as mudanças de sequência (idem:
145). Já, no que diz respeito ao conteúdo da interação, a investigadora
afirma que os elementos não-verbais e paraverbais contribuem para a sua
determinação, por exemplo, na deteção de conteúdos implícitos ou na realização de certos atos verbais indiretos. A dimensão não-verbal, de acordo
com a investigadora, pode igualmente fornecer indícios de contextualização, especialmente, no que concerne as características biológicas, psicológicas e sociais dos participantes, como acima mencionámos. Os elementos
não-verbais podem ainda constituir marcas de uma determinada relação
interpessoal, seja esta de familiariedade, de distância ou de assimetria.

3. Análise: mecanismos não-verbais de construção do ethos
Analisaremos, então, os mecanismos não-verbais e paraverbais na sua correlação com os elementos linguísticos, como parte integrante da organização
discursiva das interações sociais em questão. Assim, é importante considerar
o tipo de organização que caracteriza as interações em que o protagonista,
Meursault, participa, uma vez que apresentam uma estrutura particular.
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O esquema abaixo mostra o lugar aí ocupado pelos participantes nas
diversas interações:
1. Interlocutor de Meursault: intervenção iniciativa
2. Meursault: intervenção reativa não preferencial
[nova sequência iniciativa/ reativa]
3. Interlocutor: intervenção avaliativa não-verbal, podendo ser acompanhada por elementos verbais, que marcam o fim da interação
Pretendemos mostrar como o recurso a mecanismos não-verbais e
paraverbais está ao serviço da construção de uma imagem do protagonista
e como estes elementos desempenham um papel fucral no curso da interação. Em relação a esta questão, é importante considerar também o tipo
de intervenções que caracteriza os enunciados do protagonista: intervenções reativas curtas, insuficientes para favorecerem a gestão colaborativa e
a manutenção da interação verbal, mas também social. A incapacidade de
manutenção e cogestão da interação, marcada pelo caráter meramente reativo das intervenções de Meursault e pelas suas respostas demasiado curtas
que anulam a possibilidade de conversação, contribuem para a construção
de um ethos disfórico.
Consideraremos ainda os mecanismos não-verbais na dimensão social
e afetiva, acima verificada, tendo em conta o contexto sociocultural no qual
se inserem os excertos selecionados. Concretamente, analisaremos o episódio do funeral da mãe do protagonista como um espaço social ritualizado(12) que, como tal, se encontra regido por normas específicas e é objeto
de determinadas expectativas culturais. Enquanto espaço social, o funeral favorece, ou “impõe” mesmo, a partir do imaginário doxal vigente na
comunidade, uma determinada conduta(13).
Ora, no episódio do funeral, Meursault apresenta determinados comportamentos verbais e não-verbais que vão contra as normas sociais deste
ritual, como por exemplo, tomar café, dormir, fumar durante o velório, desconhecer a idade da mãe e recusar-se a ver o corpo da defunta. Há, a partir
(12) Goffman (1973: 231) define espaço social como “any place surrounded by fixed barriers to perception in which a particular kind of activity regularly takes place. […] any social establishment
may be studied profitably from the point of view of impression management”.
(13) Ou seja, existe, por um lado, uma atitude prevista para um filho em luto, como, por exemplo,
conservar uma postura de solenidade e de respeito. Por outro lado, existe um conjunto de
comportamentos e, mesmo, disposições emocionais que não se enquadram neste imaginário,
como, a indiferença, o humor ou a felicidade, e, como tal, são considerados anómalos relativamente às expectativas doxais.
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destes comportamentos, uma derrogação do estereótipo de filho em luto,
desencadeador de um “conflito” social, na medida em que os laços familiares inserem o protagonista neste estereótipo, mas a sua conduta, e, por
conseguinte, a imagem que constrói de si, não se coaduna com o esterótipo.
Como este espaço social particular acarreta, ao nível das expectativas
doxais, um determinado estado emocional (luto, sofrimento, angústia),
teremos igualmente em consideração o aspeto afetivo da comunicação.
Dado o contexto fúnebre e o grau de parentesco próximo que o protagonista partilha com o defunto, existe a convocação de determinados valores
sociais e afetivos, que podem ser parafraseados por enunciados doxais do
tipo “Mãe há só uma”, “Os filhos amam as mães”, “A perda da mãe é um
acontecimento trágico e marcante para os filhos”.
Considerando estes valores, as transgressões de Meursault, relativamente às expectativas sociais do que deve ser o comportamento de um
filho em luto, serão interpretadas pelos seus interlocutores como índices
de ausência de afetividade. Será, pois, esta divergência entre a imagem prevista nesta situação, o estereótipo de “filho enlutado”, especialmente, no que
diz respeito ao estado emocional, e a imagem que Meursault constrói de si
mesmo que dá origem a um ethos disfórico.

3.1. Algumas funções do contacto ocular
O contacto ocular, nos seus diferentes tipos (olhar fixo, relance, ausência de
contacto ocular, entre outros), pode, acompanhando elementos linguísticos, desempenhar um papel relevante na interação social.
Janney (1999) apresenta, como exemplo da interação entre gestos
físicos e enunciados, o caso do debate televisivo entre Geroge Bush, Bill
Clinton e Ross Perot, durante as eleições presidenciais de 1972, em que um
relance de Bush em direção a Clinton no momento em que este enuncia um
comentário geral negativo é entendido e recuperado pelos seus interlocutores como um ataque dirigido a Clinton.
Mas a importância e a função do contacto ocular constituem uma problemática controversa entre os investigadores da comunicação não-verbal.
Segundo Kerbrat-Orecchioni (1992:42), a teoria clássica (apresentada por
Argyle & Dean, 1965) sustenta que quanto maior é o grau de proximidade
dos interlocutores maior será o número de contactos oculares; mas esta
teoria é contestada por investigadores, como Swain et al (1982), que defendem que quanto maior for a distância entre os interlocutores, maior é a sua
necessidade de se assegurarem das reações do outro.
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Assim, dependendo da teoria, o contacto ocular pode aumentar em
relações de proximidade ou aumentar em relações de distância, atendendo,
claro, a funções diferentes. Parece-nos que, quer num caso quer noutro,
falta a consideração da dimensão sociocultural que determina estes comportamentos. Deste modo, é importante ter em consideração o contexto, de
forma a interpretar e categorizar o aumento ou a diminuição dos contactos
oculares durante a interação, uma vez que, na verdade, são sobretudo questões socioculturais que devem ser consideradas.
Em L’ étranger, o primeiro contacto de Meursault com o cenário do
funeral é marcado por uma interação onde o contacto ocular tem papéis
distintos, em articulação com dados proxémicos e emocionais:
(1) À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû
courir. Il a bégayé un peu : «On l’a couverte, mais je dois dévisser
la bière pour que vous puissiez la voir». Il s’approchait de la bière
quand je l’ai arrêté. Il m’a dit: «Vous ne voulez pas?» J’ai répondu:
«Non.» Il s’est interrompu et j’étais gêné parce que je sentais que je
n’aurais pas dû dire cela. Au bout d’un moment, il m’a regardé et il
m’a demandé : «Pourquoi ?» mais sans reproche, comme s’il s’informait. J’ai dit : «Je ne sais pas.» Alors tortillant sa moustache blanche,
il a déclaré sans me regarder : «Je comprends.» (14) [pp.14](15)
O papel do contacto ocular nesta interação tem de ser enquadrado, primeiramente, no “conflito” introduzido por um conjunto de trocas verbais (e
não verbais) entre o protagonista e o porteiro.
Assim, a interação é iniciada por um ato não-verbal(16) de oferecimento, acompanhado da deslocação do porteiro em direção ao caixão, e
um ato reativo, também não-verbal, de recusa do protagonista. O ato de
(14) Remetemos a tradução das passagens em análise para nota de rodapé. Utilizaremos a tradução de António Quadros, O estrangeiro, Editora Livros do Brasil (2012). «Neste momento, o
porteiro entrou por trás de mim. Devia ter corrido. Gaguejou: “Fecharam-no, mas eu vou
desaparafusá-lo, para que o senhor a possa ver.” Aproximava-se do caixão, quando eu o detive.
Disse-me: “Não quer?” Respondi: “Não.” Calou-se e eu estava embaraçado, porque sentia que
não devia ter dito isto. Ao fim de uns momentos, ele olhou-me e perguntou “Porquê?”, mas
sem um ar de censura, como se pedisse uma informação. Eu disse “Não sei.” Então, retorcendo os bigodes brancos, declarou, sem olhar para mim “Compreendo”.» [pp. 31]
(15) Servimo-nos da edição de L’étranger publicada em 2007 pela Gallimard, na coleção Folio.
Todos os excertos analisados são retirados desta edição.
(16) De acordo com Kerbrat-Orecchioni (1990: 134), “La notion de “paire adjacente” peut également s’appliquer à des couples d’actes verbaux ou non verbaux”.
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recusa encontra-se marcado como não preferencial(17), especialmente, no
contexto fúnebre, uma vez que, o ato de ver o corpo de um familiar se
encontra previsto nas expectativas sociais do ritual lutuoso(18). A ausência
de qualquer ato secundário de justificação acentua a disforia da resposta.
O desenvolvimento da interação é modelado por este facto. Com efeito, as
sequências não preferenciais são, segundo Kerbrat-Orecchioni (1990: 272),
mais elaboradas que as dos encadeamentos não marcados, porque
elle[s] s’accompagne[nt] généralement de certaines précautions rituelles (“pré”,
excuses, justifications, formulation indirecte, adoucisseurs divers), c’est-à-dire
que les enchaînements “non préférés” sont plus “coûteux” linguistiquement (ils
consomment davantage de matériel signifiant), mais aussi sans doute cognitivement, et psychologiquement.

A primeira troca verbal encontra-se na sequência do conflito introduzido pela recusa. Esta é composta por um pedido de confirmação da
recusa(19): (“Vous ne voulez pas?”) e pelo ato de confirmação (“Non.”). Mais
uma vez, a resposta do protagonista não apresenta qualquer tipo de “précautions rituelles”: a ausência de justificação aponta precisamente para uma
falta de “esforço” psicológico que sugere uma ausência afetiva. Com efeito,
as respostas de Meursault são demasiado curtas (geralmente constituídas
por um ou dois lexemas), insuficientes para assegurar a continuação da
conversação.
Sendo a recusa um ato não preferencial, e como não existem marcas
linguísticas ou não linguísticas de atenuação, a segunda troca verbal é ini(17) O conceito de organização preferencial das sequências discursivas (Sacks et al., 1974; Levinson, 1983; Pomerantz, 1984; Bilmes, 1988) desenvolve-se em torno da noção de par adjacente.
Carapinha Rodrigues (1998: 102), recuperando Sacks et al (1974), afirma que a conceção
de preferência advém de dois aspetos: “um princípio de ordem que esclarece que na situação
apropriada se deve fazer ou dizer X, a não ser que tenhamos boas razões para não o fazermos ou
dizermos e, neste caso, faremos ou diremos Y [...].O outro aspeto a considerar é que este princípio
de ordem constitui a base para inferências que os participantes na interação vão efectuar”. A
cortesia linguística atualiza alguns destes pressupostos.
(18) Ligando à teoria de Cosnier que apresentámos anteriormente, estamos perante um caso de
comunicação afetiva por privação, e por isso, a recusa de Meursault virá a ser interpretada
como uma marca de ausência de afetividade em relação à mãe.
(19) Neste contexto, ato de pergunta constitui uma pergunta orientada, tal como é definido por
Carapinha (1998: 52) “perguntas directas de tipo total que, contrariando a sua aparente vocação de pedidos de informação, não visam buscar o valor de verdade da proposição subjacente
a elas, mas antes orientar o seu receptor no sentido de este confirmar o valor de verdade que
o locutor fez passar na sua pergunta; são orientadas precisamente porque desejam que L2
admita o ponto de vista de L1”.
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ciada por um pedido de explicação (“Pourquoi?”), introduzido pelo verbo
introdutor de discurso relatado “demander”, acompanhado por um elemento não-verbal (“il m’a regardé”). Neste caso, o contacto ocular e o ato de
pergunta estabelecem, assim, uma relação de complementaridade.
Este conflito provoca um desvio face às possíveis reações expectáveis
neste tipo de interação, tornando-a menos previsível. O contacto ocular
constitui uma reação a este conflito, agravado pelo facto de o diálogo ocorrer entre dois estranhos. Ora para Kerbrat-Orecchioni (1992:43) “Plus les
locuteurs sont étrangers l’un à l’autre, et plus ils ont besoin de s’assurer des
réactions d’autrui, pour en quelque sorte compenser l’incertitude que crée
cette méconnaissance”. Por outras palavras, a imprevisibilidade da recusa
obriga o interlocutor a um esforço acrescido na manutenção da interação,
uma vez que o curso previsto da interação não se concretiza.
A resposta de Meursault, modalizada epistemicamente por um valor de
“desconhecimento” (“J’ai dit: «Je ne sais pas.» ”), no contexto particular do
funeral e na sequência dos pares adjacentes precedentes desloca este valor
epistémico de “desconhecimento” para um plano afetivo-axiológico. Isto é,
a recusa em cumprir as expectativas normativas do ritual, aliada à ausência
de uma explicação provoca a transferência do valor epistémico de “desconhecimento” do contexto do par adjacente para uma dimensão afetiva:
são os sentimentos de Meursault em relação à sua mãe que se esvaziam de
certeza.
Como tal, o valor do contacto ocular expresso no sintagma “sans me
regarder” difere daquele que apresentámos para a expressão “il m’a regardé”:
a relação entre o enunciado e o contacto ocular já não é de complementaridade. Embora o enunciado “Je comprends” seja indicativo de uma relação
de solidariedade, a ausência (ou mesmo o evitamento) de contacto ocular
constitui uma manifestação de distância: o locutor distancia-se na relação
interlocutiva. Neste movimento de distanciação há uma recusa de adesão,
no sentido que Maingueneau(20) (1999) lhe confere, um “univers de sens”
que difere do de Meursault.
No episódio do julgamento, o contacto ocular reforça os valores comunicacionais que acabámos de apresentar. Embora confinado ao estatuto
de participante não ratificado (Goffman, 1981), a presença de Meursault
(20) “Le texte n’est pas destiné à être contemplé, il est énonciation tendue vers un co-énonciateur qu’il faut mobiliser pour le faire adhérer “physiquement” à un certain univers de sens.
Le pouvoir de persuasion d’un discours tient pour une parte au fait qu’il amène le lecteur à
s’identifier à la mise en mouvement d’un corps investi de valeurs historiquement spécifiées”,
Maingueneau, (1999: 80).
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enquanto ouvinte, o relato das interações em que este participou no curso
do funeral, mas sobretudo a recuperação do ethos pré-discursivo disfórico
do protagonista, aduzem, no discurso das testemunhas, o mesmo valor
negativo do contacto ocular, reforçando a construção efetiva deste ethos
disfórico.
O exemplo (2) mostra, mais uma vez, uma recusa em estabelecer contacto ocular que, acima atribuímos a uma expressão de distanciamento,
sobretudo de caráter socio-afetivo.
(2) En arrivant, le concierge m’a regardé et il a détourné les yeux. Il
a répondu aux questions qu’on lui posait. Il a dit que je n’avais pas
voulu voir maman, que j’avais fumé, que j’avais dormi et que j’avais
pris du café au lait. (21) [pp.136]
Também em (3) existe esse movimento de distanciação através da referência à direção do olhar da personagem.
(3) À une autre question, il a répondu qu’il avait été surpris de mon
calme le jour de l’enterrement. On lui a demandé ce qu’il entendait
par calme. Le directeur a regardé alors le bout de ses souliers et il
a dit que je n’avais pas voulu voir maman, je n’avais pas pleuré une
seule fois et j’étais parti aussitôt après l’enterrement sans me recueillir sur sa tombe.(22) [pp.135]
Contudo, neste caso, a manifestação de distância não é a um nível
físico, mas é, principalmente, em relação ao objeto do discurso (os comportamentos anómalos de Meursautl); aliás a referência ao olhar – desviado
para “le bout des souliers” - acompanha o verbo “dire” introdutor do discurso relatado.
A transgressão das expectativas doxais relativamente à atitude de um
filho em estado de luto constitui um comportamento anómalo, cujas repercurssões sociais (e na construção de uma imagem de si) se assemelham às
(21) «Ao aparecer, o porteiro olhou-me e depois afastou os olhos. Respondeu às perguntas que
lhe dirigiam. Disse que eu não tinha querido ver a minha mãe, que tinha fumado, que tinha
dormido e que tinha tomado café com leite.» [pp. 94]
(22) «A uma outra pergunta redarguiu que a minha calma no dia do enterro o surpreendera.
Perguntaram-lhe o que entendia ele por «calma». O diretor olhou então para as pontas dos
sapatos e disse que eu não quisera ver o corpo da minha mãe, que não chorara uma única vez
e que partira logo a seguir ao enterro, sem me recolher sequer uns momentos, no cemitério.
[pp. 93/94]
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de um estigma(23). Assim, o contacto ocular, ou melhor, a ausência/ recusa
de contacto ocular constituem uma marca da heteroconstrução de um ethos
disfórico do protagonista, uma vez que manifestam um desejo de distanciamento das restantes personagens-interlocutores, ao nível físico, emocional
e social.

3.2. Aspetos prosódicos: intensidade articulatória
A intensidade articulatória, tal como o contacto ocular, constitui um elemento importante no que diz respeito à manifestação do tipo de relação
interpessoal na qual os interlocutores participam. Kerbrat-Orecchioni
(1992: 43) dá o exemplo dos sussurros e de “ce que les phonéticiens appellent ‘la voix de la proximité’” que se encontram associados a uma relação
de intimidade. M. Grosjean (1991), (apud Kerbrat-Orecchioni, ibidem) por
seu turno, concluiu, através das suas experiências, que a voz desempenha
um papel fundamental na marcação da distância psicológica e social:
Principal système de communication à distance […], la voix serait ainsi un
signe fondamental du lien, en ce qu’il apparaît être le support idéal pour traduire par homologie notre distance psychologique et sociale à l’autre.

Com efeito, a intensidade articulatória dos interlocutores é relevante
na definição das relações interpessoais, mas é-o também em diferentes e
variados aspetos da interação.
Os trabalhos experimentais de Prieto e Nadeu (2010) e Prieto et al.
(2012) mostram o papel da prosódia (entoação, intensidade articulatória,
qualidade vocal) em correlação com expressões faciais e gestos, na perce(23) O conceito sociológico de estigma, tal como foi perspetivado por E. Goffman (1963), é definido pelo investigador como um atributo que um dado indivíduo possui e o torna diferente,
isto é, uma característica que o desloca para uma categoria indesejável, tendo em conta as
categorias sociais em que as pessoas podem ser inseridas e o conjunto de atributos “considerados como comuns e normais para os membros dessas categorias” (1963: 11). Segundo
Goffman, estas categorias ou “pré-conceitos” são por nós (entenda-se aqui pela sociedade)
transformadas em “expectativas normativas”. As expectativas relativamente à satisfação destas exigências por um dado indivíduo e as características que este efetivamente possui são
denominadas, na terminologia de Goffman, respetivamente, de identidade social virtual e
identidade social real. No quadro de investigação em torno do ethos, podemos afirmar que
o estigma encontra-se na divergência entre a imagem que o locutor constrói efetivamente de
si nas suas interações sociais e a imagem estereotipicamente prevista para um determinado
contexto. Como tal, defendemos no nosso trabalho de dissertação que este ethos disfórico de
Merusault é, na verdade, um ethos de “estigmatizado”.
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ção da incredulidade e na adoção de estratégias de cortesia, no curso da
interação.
A variação articulatória(24) tem um lugar de destaque em (4), na sequência de mais uma interação não colaborativa:
(4) Voulez-vous auparavant voir votre mère une dernière fois ?» J’ai
dit non. Il [le directeur] a ordonné dans le téléphone en baissant la
voix : «Figeac, dites aux hommes qu’ils peuvent aller.»(25) [pp.23]
A intensidade articulatória expressa pelo sintagma “en baissant la voix”,
que acompanha o verbo introdutor de discurso relatado “ordonner”, constitui uma marca de distanciação social, bem como, psicológica: a recusa em
ver o corpo da mãe é tratada como um assunto interdito ou tabu.
A temática deste excerto prolonga a sequência que analisámos em (1).
O tópico é retomado, mas desta vez com um novo interlocutor. Por isso, (4)
deve ser analisado à luz do precedente, uma vez que a pergunta que inicia
este excerto vem no seguimento do ato de recusa anterior. E permite a possibilidade de reconciliação com as normas, adquirindo um caráter de urgência mostrado no uso do sintagma “une dernière fois”. Ou seja, existe ainda a
oportunidade de cumprir a expectativa doxal, de reparar os danos causados
à imagem do protagonista pela recusa inicial e, por conseguinte, reintegrar-se na imagem estereotipada do filho enlutado. A nova recusa do protagonista vai consolidar a imagem disfórica criada na interação precedente.
A redução do tom de voz por parte do interlocutor poderá também
constituir uma tentativa de colocar Meursault fora da interação verbal,
como um mecanismo de distanciação afetiva do conteúdo e das implicações do enunciado, isto é, a recusa em ver o corpo da mãe que evoca valores
paradoxais, como “O filho não ama a mãe” ou “O filho não se quer despedir
da mãe”. Ou seja, o movimento de distanciamento ocorre em dois níveis
diferentes: um distanciamento relativamente ao objeto do discurso e um
distanciamento relativamente a Meursault.
Assim, o afastamento da postura e dos comportamentos estereotipicamente expectáveis de um filho em estado de luto conduz à heteroconstrução de um ethos de caráter claramente negativo, a partir do distanciamento,
físico e emocional, dos interlocutores relativamente a Meursault.
(24) Importa referir que, sendo um texto literário, os aspetos relativos à análise da intensidade articulatória, bem como do silêncio, são fundamentados através de informações textuais.
(25) «“Quer ver a sua mãe pela última vez?” Disse que não. Baixando a voz, deu uma ordem pelo
telefone: “Figeac, diga aos homens que podem ir.”» [pp.35]

Diacritica 281-Livro 2.indb 395

07-11-2014 07:59:54

Micaela Aguiar

396

Retomando o contexto do julgamento, o exemplo (5) mostra também a
intensidade articulatória como marca de construção de um ethos disfórico.
(5) L’avocat général a dit qu’à suite des déclarations de Marie à l’instruction, il avait consulté les programmes de cette date. Il a ajouté
que Marie elle-même dirait quel film on passait alors. D’une voix
presque blanche, en effet, elle a indiqué que c’était un film de Fernandel.(26) [pp.142]
Neste excerto, o procurador pede a Marie, namorada de Meursault,
para revelar o nome do filme a que ambos assistiram, após uma tarde passada nas piscinas, no dia seguinte ao funeral. Uma vez que o género do
filme (uma comédia) se torna inadequado relativamente ao estado emocional esperado de um filho enlutado, a descrição do tom de voz de Marie
como “d’une voix presque blanche”, isto é, uma articulação sem timbre ou
sem entoação, revela uma atitude de relutância em realizar o ato que poderá
equivaler a um ato de admissão de culpa por associação. Com efeito, a relutância de Marie implica a consciência de que no seio da comunidade há
uma discrepância entre um estado emocional de tristeza socialmente previsto de um filho em luto e uma disposição lúdica para a visualização de um
filme, o que reforça a construção do ethos disfórico do protagonista.

3.3. Multifuncionalidade do silêncio
Em contexto interacional, o silêncio possui um papel preponderante e pode
desempenhar diferentes funções. Michal Ephratt (2008: 1911) afirma, a
propósito do trabalho de Bilmes (1994), que
Bilmes (1994) adheres to his view that ‘‘where the rule is ‘Speak’, not speaking is
communicative’’ (78), writing that ‘‘conversational silence is the absence of talk
(or of particular kinds of talk) where talk might relevantly occur’’ (79).

Ou, por outras palavras, numa interação social, o silêncio pode desempenhar uma função comunicativa, cuja importância interativa pretendemos comprovar na análise do seguinte excerto:
(26) «O advogado de acusação disse que, em consequência das declarações de Maria durante a
instrução do processo, consultara os programas dessa data. Acrescentou que a própria testemunha diria que filme tinham ido ver. Com uma voz trémula, Maria indicou que era um filme
de Fernandel.» [pp. 97]
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(6) J’ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait
pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n’avait pas l’air
content. Je lui ai même dit : «Ce n’est pas de ma faute.» Il n’a pas
répondu. J’ai pensé alors que je n’aurais pas dû dire cela. En somme,
je n’avais pas à m’excuser. C’était plutôt à lui de me présenter ses
condoléances.(27) [pp.9/10]
Em (6), o silêncio do destinatário é provocado, dado o tópico e o contexto,
pelo comentário reativo de Meursault “Ce n’est pas de ma faute” dirigido ao
patrão. Esta ausência de reação verbal é perspetivada como um ato avaliativo
por Meursault. O comentário metadiscursivo decorre da avaliação que Meursault faz do silêncio do seu interlocutor: o marcador discursivo “alors” com
valor temporal e consecutivo estabelece uma relação de causalidade entre os
dois enunciados (“J’ai pensé alors que je n’aurais pas dû dire cela”).
Assim, o silêncio vai adquirir um papel central nesta interação, já que
é entendido como um ato avaliativo e, como tal, provoca a reinterpretação,
por parte do protagonista, do enunciado “Ce n’est pas de ma faute” como
um faux pas, isto é, um comentário que socialmente não é adequado ao
contexto em questão. Pois, embora este excerto não se encontre inserido
no espaço do funeral, o contexto da morte da mãe, com os valores doxais
que acarreta, abarca todas as interações sociais inscritas numa proximidade
temporal do evento, quer seja esta anterior ou posterior ao próprio funeral.
Johannesen(28) (1974: 29 apud Kurzon, 2007: 1674) apresenta um elenco
de vinte possíveis significados do silêncio, entre os quais, podemos conside(27) «Pedi dois dias de folga ao meu patrão e, com uma razão destas, ele não mos podia recusar. Mas não estava com um ar muito satisfeito. Cheguei mesmo a dizer-lhe: “A culpa não é
minha.” Não respondeu. Pensei que não devia ter dito estas palavras. A verdade é que eu não
tinha que me desculpar. Ele é que tinha de me dar pêsames.» [pp.29]
(28) “(1) The person lacks sufficient information to talk on the topic. (2) The person feels no sense of
urgency about talking. (3) The person is carefully pondering exactly what to say next. (4) The silence
may simply reflect the person’s normal rate of thinking. (5) The person is avoiding discussion of
a controversial or sensitive issue out of fear. (6) The silence expresses agreement. (7) The silence
expresse[s] disagreement. (8) The person is doubtful or indecisive. (9) The person is bored. (10)
The person is uncertain of someone else’s meaning. (11) The person is in awe, or raptly attentive, or
emotionally overcome. (12) The person is snooty or impolite. (13) The person’s silence is a means of
punishing others, of annihilating others symbolically by excluding them from verbal communication. (14) The person’s silence marks a characteristic personality disturbance. (15) The person feels
inarticulate despite a desire to communicate; perhaps the topic lends itself more to intuitive sensing
than to verbal discussion. (16) The person’s silence reflects concern for not saying anything to hurt
another person. (17) The person is daydreaming or preoccupied with other matters. (18) The person uses silence to enhance his own isolation, independence, and sense of self-uniqueness. (19) The
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rar como passíveis de categorizar o tipo de silêncio em análise “The person
is avoiding discussion of a controversial or sensitive issue out of fear”, “The
silence expresse[s] disagreement”, ou, até mesmo, “The person’s silence is
a means of punishing others, of annihilating others symbolically by excluding them from verbal communication”. Seja qual for o grau de desacordo
(da simples evasão até à punição ativa), o valor avaliativo negativo do silêncio encontra-se claramente presente.
No contexto particular do funeral, o silêncio ocorre nas interações também com um valor marcadamente negativo, o que contribui para a construção progressiva da imagem disfórica do protagonista.
Ainda a propósito dos tipos de silêncio, Dennis Kurzon(29) (2007: 1675)
recupera a distinção, desenvolvida em trabalhos anteriores (1998), entre
silêncio intencional (intentional silence) e silêncio não intencional (unintentional silence) referindo-se ao trabalho supracitado de Johannesen (1974).
Partindo desta distinção, podemos observar em (7) a progressão e mesmo
dinamismo do silêncio na interação.
(7) Il s’approchait de la bière quand je l’ai arrêté. Il m’a dit: «Vous ne
voulez pas?» J’ai répondu: «Non.» Il s’est interrompu et j’étais gêné
parce que je sentais que je n’aurais pas dû dire cela. Au bout d’un
moment, il m’a regardé et il m’a demandé : «Pourquoi ?» mais sans
reproche, comme s’il s’informait.(30) [pp.14]
No que diz respeito a “il s’est interrompu”, podemos classificá-lo como
um silêncio não intencional, na medida em que constitui uma reação
espontânea à intervenção de Meursault. Segundo Kurzon (2007), Berger
(2004) conclui, como resultado de um trabalho experimental, que uma
das principais causas do silêncio se centra na tomada de conhecimento de
“unexpected information/ deviant behaviour” (Kurzon, 2007: 1675). Como
atrás observámos, a recusa de Meursault em ver a mãe é, no contexto fúnebre, uma reação não preferencial que se liga a índices de ausência de afetisilence marks sulking anger. (20) The person’s silence reflects empathic exchange, the companionship of shared mood or insight”. Johannesen, (1974:29, apud Kurzon, 2007:1674)
(29) “We may compare several of them, for example, meanings (3) and (4): ‘the person is carefully
pondering exactly what to say next’ seems to be a case of intentional silence, while ‘the silence
may simply reflect the person’s normal rate of thinking’ is unintentional. The same may be
said for meanings (16) and (17): cf. ‘‘the person’s silence reflects concern for not saying anything to hurt another person’’ – intentional, and ‘the person is daydreaming or preoccupied
with other matters’ – unintentional.”
(30) Ver nota de rodapé 14.
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vidade. A reação não preferencial de Meursault introduz, pois, na interação
um comportamento desviante do expectável para o estereótipo de “filho
enlutado”. Por conseguinte, o reação do porteiro integra-se nas conclusões
de Berger (2004).
Relativamente a “au bout d’un moment”, podemos inseri-lo na categoria dos silêncios intencionais. A interrupção espontânea inicial dá agora
lugar a um silêncio prolongado e intencional. Retomando a lista de Johannesen (1974: 29 apud Kurzon, 2007: 1674) “The person is carefully pondering exactly what to say next”. Visto que a imprevisibilidade da recusa de
Meursault obriga, como vimos, a um esforço adicional na manutenção da
interação, o silêncio constitui, neste caso, uma marca desse esforço acrescido.
Já, em (8), o silêncio marca o fim da interação e comporta um juízo
axiológico negativo.
(8) Un peu après, il m’a demandé : «C’est votre mère qui est là ?» J’ai
encore dit: «Oui – Elle était vieille ?» J’ai répondu : «Comme ça»,
parce que je ne savais pas le chiffre exact. Ensuite, il s’est tu.(31)
[pp.28]
Como a intervenção reativa de Meursault se encontra modalizada epistemicamente com o juízo de “desconhecimento”, esta constitui uma reação
não preferencial, já que o desconhecimento de um dado pessoal, como a
idade, de um familiar próximo sugere um distanciamento ou uma ausência
de afetividade.
Ainda de acordo com Johannessen, podemos concluir que, no caso do
empregado de cerimónias fúnebres, “The silence expresse(s) disagreement”.
Entenderemos aqui desacordo como uma recusa de adesão (Maingueneau,
1999), ou seja, existe um movimento de distanciamento que determina o
encerramento da interação.
No julgamento, o silêncio ocorre igualmente como reforço da construção do ethos disfórico do protagonista:
(9) L’avocat général a dit qu’à la suite des déclarations de Marie à l’instruction, il avait consulté les programmes de cette date. Il a ajouté
que Marie elle-même dirait quel film on passait alors D’une voix
(31) «Pouco depois, perguntou-me: “É a sua mãe quem ali vai?” Voltei a dizer: “Sim.” “Era muito
velha?” Respondi: “Assim, assim”, porque não sabia, ao certo, quantos anos tinha. O homem
calou-se. [pp.37]
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presque blanche, en effet, elle a indiqué que c’était un film de Fernandel. Le silence était complet dans la salle quand elle a eu fini.(32)
[pp.142]
Em (9), o silêncio encontra-se na sequência da revelação de Marie de
que o filme a que assistiu com o protagonista no dia seguinte ao funeral era
uma comédia. Como acima referimos, o género cómico não se coaduna
com o estado de espírito de uma pessoa em luto. Esta divergência emocional invoca a negação dos valores doxais ligados à figura da mãe, atrás mencionados, ou seja, “Este filho não ama a mãe”, “A morte da mãe não afetou/
é indiferente ao filho”, “A mãe não tem importância para este filho”. É esta
esfera de valores desviantes que concorre na construção do ethos disfórico
do protagonista.
O silêncio que predomina após o testemunho de Marie, mais do que
a simples expressão de desacordo, invoca um estado de estupefação, ou
mesmo de horror perante a apresentação/construção da imagem marcadamente negativa de Meursault. De acordo com o trabalho Johannesen
(1974:29, apud Kurzon, 2007:1674), poderimos afirmar que a audiência se
encontra “in awe, or raptly attentive, or emotionally overcome”.
Assim, o movimento de distanciamento, presente no silêncio, e igualmente nos mecanismos não-verbais e paraverbais que temos vindo a analisar, constitui uma marca/consequência da construção, por parte dos
interlocutores do protagonista, de um ethos disfórico de Meursault.

3.4. Marcas proxémicas de distanciação
Os indícios corporais, como os gestos, a postura ou a orientação do corpo e
distância entre os interlocutores, podem constituir igualmente um meio de
expressão de emoções, de juízos, de uma solidariedade entre os interlocutores ou de um afastamento emocional.
O exemplo (10) mostra o dinamismo da organização proxémica no
desenvolvimento da interação. Contextualizando o excerto: a ação narrada
ocorre no dia seguinte ao funeral, quando o protagonista encontra Marie
Cardona, uma antiga funcionária da empresa em que trabalha, nas piscinas.
(32) «O advogado de acusação disse que, em consequência das declarações de Maria durante
a instrução do processo, consultara os programas dessa data. Acrescentou que a própria
testemunha diria que filme tinham ido ver. Com uma voz trémula, Maria indicou que era um
filme de Fernandel. Quando ela acabou, o silêncio na sala era completo.» [pp. 97]
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(10) Quand nous nous sommes rhabillés, elle a eu l’air très surprise
de me voir avec une cravate noire et elle m’a demandé si j’étais
en deuil. Je lui ai dit que maman était morte. Comme elle voulait savoir depuis quand, j’ai répondu: «Depuis hier.» Elle a eu un
petit recul, mais n’a fait aucune remarque.(33) [pp.33]
Em (10), o vestuário serve de instigador da troca verbal, dado que o
vestuário de cor preta é marca na sociedade ocidental de um estado de luto.
Tal provoca uma reação de surpresa em Marie, já que o contexto recreativo em que os interlocutores se encontram inseridos diverge da disposição
emocional que o estado de luto pressupõe.
Desta forma, a reação de Marie conduz a um ato reativo/iniciativo de
“pergunta” (“elle m’a demandé si j’étais en deuil”). A resposta afirmativa de
Meursault desencadeia a segunda troca verbal que introduz o conflito na
interação: a proximidade temporal com a morte da mãe. Como já referimos, a proximidade temporal relativamente à morte da mãe inscreve esta
interação na mesma esfera de valores doxais acima referidos.
O movimento de distanciação que observámos nos excertos anteriores
adquire, neste caso, uma corporalidade, uma manifestação física. O sintagma “petit recul” circunscreve em si a expressão de uma reação corporal
cujo caráter espontâneo é indicativo de uma emoção primária: a surpresa,
ou até mesmo, a repulsa.
Mais uma vez, estamos perante o confronto de duas imagens divergentes. Com efeito, na sociedade ocidental, uma pessoa em luto não se envolve
em atividades lúdicas, como ir à piscina, nem inicia relacionamentos amorosos no período de luto, uma vez que o estado emocional previsto não se
coaduna com o empreendimento de atividades recreativas. O estado emocional estabelece-se, então, como fator decisivo na construção deste ethos.
Considerando a proposta de Hall (1966), este afastamento constitui
uma tentativa de sair do espaço pessoal comum aos interlocutores, pela sua
relação de intimidade. Inserida neste espaço pessoal, Marie Cardona participa, por associação, no comportamento desviante do protagonista.

(33) «Depois de vestidos, ficou admirada de me ver com uma gravata preta e perguntou-me se
estava de luto. Disse-lhe que a minha mãe tinha morrido. Como queria saber há quanto
tempo, respondi-lhe: “Morreu ontem.” Esboçou um movimento de recuo, mas não fez qualquer observação.» [pp. 40]
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4. Considerações Finais
Perspetivamos o nosso trabalho sobre o ethos ou imagem de si no quadro
de investigação da Análise Linguística do Discurso, revendo brevemente
o percurso histórico deste conceito. Além do complexo de estratégias linguísticas e discursivas que envolve a construção das imagens, centrámos a
nossa análise na correlação entre mecanismos discursivos e mecanismos
não-verbais e paraverbais que participam na co-construção da imagem do
protagonista.
Os elementos não-verbais e paraverabais podem desempenhar diferentes funções sociais, e podem, em particular, constituir marcas de uma
comunicação afetiva entre os interlocutores. São mecanismos que fazem
parte integrante do material semiótico da interação, marcando dimensões
comunicativas que apontam a centralidade do contexto e a natureza multicanal da interação.
Na construção do universo discursivo de L’ étranger, o contexto sociocultural no qual se insere a ação dos excertos selecionados, nomeadamente,
o contexto fúnebre, molda de forma inegável o curso das interações. Tal
verifica-se no confronto de duas imagens: a imagem prevista no imaginário
doxal das personagens que interagem com o protagonista, isto é, o estereótipo de filho enlutado e a imagem que as personagens constroem de
Meursault, em reação ao seu discurso e à sua conduta (num processo de
heteroconstrução do ethos). É, pois, deste confronto que surge o ethos disfórico de Meursault, construído pelas demais personagens
A presença de elementos não-verbais e paraverbais variados nas interações analisadas, tais como, o contacto ocular, a prosódia, o silêncio e a
organização proxémica da interação reforçam a esfera da negatividade, e,
por consequência, implicam um juízo axiológico: evitamento ocular, diminuição do tom de voz, silêncio são marcas do fim da interação e de distância
física. Tal sugere um movimento de distanciação social, física e emocional
das personagens que participam em interações sociais com o protagonista.
Este movimento recorrente de distanciação das personagens aparece como
reação à postura e comportamentos anómalos do protagonista e consequente construção de um ethos “disfórico”.
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O presente artigo centra-se na exploração de possíveis correlações entre dois dos
vários tipos de conhecimento linguístico recrutados em contexto educativo: o
conhecimento fonológico implícito e o conhecimento ortográfico. Desta forma,
este trabalho foca-se nas produções orais e escritas de dois tipos de sequências
consonânticas em português europeu: os Ataques ramificados (sequências de
obstruinte+líquida) e os grupos consonânticos tidos na literatura como grupos
problemáticos (sequências de oclusiva+oclusiva, oclusiva+nasal, oclusiva+fricativa
nasal+nasal, fricativa+oclusiva), produzidos por crianças monolingues a frequentar os 1º e 4º anos de escolaridade do Ensino Básico, em Portugal.
Palavras-chave: aquisição da linguagem; desenvolvimento fonológico; desenvolvimento ortográfico; complexidade silábica; Português Europeu.
This paper is focused on possible correlations between two of the different types
of linguistic knowledge enrolled in an educational context: the implicit phonological knowledge and the orthographic knowledge. We thus describe and discuss oral
and written productions of two types of consonantal sequences in European Portuguese produced by monolingual children attending the 1st and 4th grades of two
elementary schools in Portugal: branching Onsets (sequence of obstruent+liquid)
and consonant clusters referred in the literature as problematic strings (sequences
of plosive+plosive, plosive+nasal, plosive+fricative, nasal+nasal, fricative+ plosive).
Keywords: language acquisition; phonological development; orthographic knowledge
development; syllabic complexity; European Portuguese.
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1. Introdução
Na sequência do desenvolvimento dos modelos fonológicos multilineares,
tem sido realizada, desde os anos 80, investigação sobre a aquisição de diferentes tipos de grupos consonânticos em várias línguas do mundo, particularmente no contexto da observação do modo como as crianças adquirem
a estrutura silábica da(s) sua(s) língua(s) materna(s) (entre outros Fikkert,
1994; Freitas, 1997, 2003; Rose, 2000; Freitas & Rodrigues, 2003; Goad &
Rose, 2004; Fikkert & Freitas, 2004; Almeida, 2011). Análises propostas
para os vários tipos de sequências consonânticas presentes nas gramáticas-alvo foram testadas em dados recolhidos em várias fases do desenvolvimento fonológico infantil, tanto em crianças monolingues como bilingues.
Diferentes ordens de aquisição e diferentes estratégias de reconstrução têm
permitido contribuir para a identificação das naturezas distintas dos vários
grupos consonânticos estudados. Paralelamente, múltiplos estudos têm
disponibilizado informação sobre a aprendizagem da ortografia nos primeiros anos de escolaridade (para dados relativos ao português, cf. Pinto,
1997; Alves Martins & Nisa, 1998; Miranda, 2007; Veloso, 2010), sendo tradicionalmente mais trabalhada a dimensão segmental do que a silábica. No
entanto, não têm sido exploradas possíveis correlações entre desenvolvimento fonológico e consolidação do conhecimento ortográfico, dimensões
do processamento linguístico ainda em desenvolvimento nos primeiros
anos do percurso académico infantil. Assim, para a realização do estudo
relatado no presente artigo, definimos os seguintes objetivos: (i) identificar o grau de sucesso na produção de dois tipos de sequências consonânticas em português europeu (doravante, PE), os Ataques ramificados (prato;
bloco; fruta; flor) e os grupos consonânticos designados na literatura como
problemáticos (pneu; afta; apto; amnistia; advérbio) por violarem princípios de boa formação silábica (Barbosa, 1965, 1994; Câmara, 1970, 1971;
Mateus & d’Andrade, 2000); (ii) contribuir para a discussão sobre possíveis
correlações entre desenvolvimento fonológico e conhecimento ortográfico,
no percurso académico das crianças no 1º Ciclo do Ensino Básico.
Os Ataques ramificados em português são constituídos por sequências
de uma obstruinte em C1 (oclusiva ou fricativa) seguida de uma líquida
em C2 (lateral ou vibrante). Estas sequências consonânticas obedecem a
princípios universais de boa formação silábica (Princípio de Sonoridade;
Condição de Dissemelhança; cf. Selkirk, 1982/1984 e Blevins, 1995; para
o português, veja-se Vigário & Falé, 1994; Mateus & d’Andrade, 2000;
Bisol, 2005; Veloso, 2006), sendo consideradas tautossilábicas e, como tal,
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representadas no domínio do Ataque de um mesmo nó silábico ([[C1C2]
[V]núcleo]sílaba). Nos grupos consonânticos problemáticos (pneu), as duas
ataque
consoantes são consideradas heterossilábicas por exibirem epêntese vocálica obrigatória no português do Brasil (doravante, PB) e opcional no PE
(pneu [pinéw] no PB e [pܺnéw] no PE) e por violarem princípios de boa
formação silábica: em todos os casos, não existe preservação da diferença
mínima de grau de sonoridade entre os dois membros de cada grupo, o
que implica a violação da Condição de Dissemelhança; em alguns casos
(fricativa+oclusiva; oclusiva+oclusiva; nasal+nasal), não se regista subida
no grau de sonoridade das consoantes adjacentes, o que viola o Princípio de Sonoridade. Assim, neste último caso, Mateus e d’Andrade (2000)
propõem que as duas consoantes sejam representadas no domínio de Ataques não ramificados de sílabas adjacentes: a primeira consoante é Ataque de uma sílaba com Núcleo vazio, hospedando este a vogal epentética; a
segunda consoante é Ataque de uma outra sílaba, adjacente à direita ([[C]
[]núcleo]sílaba+[[C]ataque[V]núcleo]sílaba). Esta representação contrasta com a
ataque
assumida para as sequências de obstruinte+líquida, que, por não violarem
princípios de boa formação silábica, são analisadas como tautossilábicas,
representadas no domínio do nó Ataque ([C1C2]ataque[V]núcleo]sílaba). Em termos de frequência, vários autores portugueses e brasileiros têm referido,
desde os anos 60, a frequência mais elevada de Ataques ramificados no português relativamente à dos grupos consonânticos problemáticos. Veja-se a
síntese formulada em Veloso (2003), que visa uma caraterização de ambas
as sequências consonânticas:
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(1) Síntese das caraterísticas diferenciadoras dos Ataques ramificados e de grupos
consonânticos problemáticos (Veloso, 2003)
Sequências consonânticas de TIPO I

Sequências consonânticas de TIPO II

Combinações segmentais
típicas

Obstruinte+Líquida

Obstruinte+Obstruinte
Obstruinte+Nasal

Estatuto silábico de
acordo com as descrições
fonológicas (Câmara,
1970, 1971, 1977; Mateus
& d’Andrade, 1998, 2000)

Tautossilábicas

Heterossilábicas

Frequência

Frequentes
(Barbosa, 1965, 1994; Câmara, 1970, 1971; Vigário
& Falé, 1994; Freitas,
1997)

Raras
(Barbosa, 1965, 1994; Câmara, 1970, 1971; Vigário
& Falé, 1994; Freitas,
1997)

Princípio da Sonoridade

Respeitado
(Vigário & Falé, 1994;
Mateus & d’Andrade,
1998, 2000)

Violado
(Vigário & Falé, 1994;
Mateus & d’Andrade,
1998, 2000)

Condição de Dissemelhança

Respeitada
(Vigário & Falé, 1994;
Mateus & d’Andrade,
1998, 2000)

Violada
(Vigário & Falé, 1994;
Mateus & d’Andrade,
1998, 2000)

Aquisição fonológica

Presentes em produções
infantis. Adquiridas
depois da aquisição dos
Ataques não-ramificados.
Antes da aquisição segundo a fonologia adulta:
“estratégias de reconstrução” (nomeadamente:
apagamento parcial e
epêntese) (Freitas, 1997,
2002)

Praticamente ausentes
nas produções infantis
(Freitas, 1997)

Epêntese
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À imagem do que tem sido observado para outras línguas do mundo (entre
outros, Fikkert, 1994; Lleó & Prinz, 1996; Barlow, 1997, 2007; Bernhardt &
Stemberger, 1998; Lamprecht et al., 2004; Ribas, 2004; Demuth & McCullough, 2009), os Ataques ramificados em PE são adquiridos depois dos
Ataques não ramificados, sendo frequentemente referido que, em algumas
crianças, a sua produção poderá não estar estabilizada à entrada na escola
(Sim-Sim, 1997, 1998; Freitas, 1997, 2003; Gonçalves et al., 2011; Mendes
et al., 2009/2013). Quanto aos grupos consonânticos problemáticos, estes
raramente surgem no léxico infantil antes dos 4 anos: em Freitas (1997),
num total de cerca de 18 500 produções espontâneas, apenas foram registados os alvos lexicais helicóptero (9 produções), gnu (1 produção), subtil (2
produções), pneu (1 produção), Batman (21 produções), Simpson (2 produções), nem sempre produzidos em conformidade com os alvos. Estes grupos consonânticos não são normalmente incluídos em testes de avaliação
do desenvolvimento fonológico infantil. A sua rara atestação em contexto
de produção espontânea até aos 4 anos permite-nos prever o seu processamento complexo à entrada na escola e a possibilidade de virem a ser identificados como marcadores clínicos, relevantes para a avaliação fonológica
em contextos de diagnóstico associado a perturbações do desenvolvimento
linguístico. Não existem, no entanto, estudos que investiguem a ordem de
aquisição relativa destes dois tipos de estruturas no português. O que sabemos sobre os Ataques ramificados e sobre os grupos consonânticos problemáticos no PE levam-nos, assim, a colocar a seguinte hipótese, a testar no
presente estudo (Hipótese 1): Os Ataques ramificados são adquiridos antes
dos grupos consonânticos problemáticos.
Do mesmo modo que as produções orais das crianças constituem
evidência empírica crucial para sabermos mais sobre o processamento
fonológico, permitindo-nos aceder à forma como as crianças adquirem
gradualmente este tipo de conhecimento gramatical (Fikkert 2007), também as produções escritas infantis nos podem fornecer pistas sobre esse
mesmo processamento. Como refere Treiman (1998: 291), “Children’s spellings also provide an excellent window into their knowledge of phonology and
orthography”. Pinto (1997: 10) refere a importância dos erros ortográficos
como material empírico de acesso ao modo como o conhecimento ortográfico se vai consolidando, sendo aqueles claramente formatados por critérios
linguísticos, registando-se correlações entre estruturas do oral e registos
ortográficos infantis. Dado que o conhecimento linguístico implícito, com
impacto direto no formato dos enunciados orais infantis, não se encontra terminado à entrada na escola, um dos fatores que pode condicionar a
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forma das primeiras palavras escritas é o nível de desenvolvimento fonológico em que a criança se encontra.
Contrariamente ao PB (entre outros, Miranda, 2007 e Miranda & Matzenauer, 2010), o PE não tem sido explorado em termos da relação entre
desenvolvimento fonológico e consolidação do conhecimento ortográfico.
Como referimos acima, no caso do PE, vários estudos têm sido desenvolvidos autonomamente na área do desenvolvimento fonológico (entre outros,
Freitas, 1997; Nogueira, 2007; Mendes et al., 2009/2013) e na área da aquisição e aprendizagem da escrita (entre outros, Pinto, 1997; Alves Martins
& Nisa, 1998), não sendo o desenvolvimento dos dois tipos de conhecimento estudado em paralelo, em crianças testadas a partir de instrumentos que avaliem desenvolvimento fonológico e conhecimento ortográfico.
Ainda considerando os vários tipos de conhecimento linguístico com que a
criança tem de lidar à entrada na escola - conhecimento linguístico implícito, consciência linguística e conhecimento ortográfico (Sim-Sim, Duarte
& Ferraz, 1997; Pinto, 1997; Duarte, 2008) -, alguns estudos portugueses
têm cruzado dados relativos ao conhecimento ortográfico e à consciência
fonológica (Veloso, 2003, 2010; Alves, 2012), embora não tenhamos notícia
de investigação que avalie, para uma mesma amostra, conhecimento fonológico e ortográfico. Embora outros fatores interfiram na aprendizagem da
escrita, neste artigo, centrar-nos-emos na exploração de potenciais relações
entre estes dois níveis de conhecimento, partindo dos desempenhos orais e
escritos dos dois tipos de estruturas acima descritas: os Ataques ramificados
e os grupos consonânticos problemáticos. Assumindo que o processamento
de uma estrutura fonológica tem impacto nos vários domínios que recrutam o seu conhecimento, a segunda hipótese que colocamos neste estudo é
a seguinte (Hipótese 2): Existe um paralelismo entre desenvolvimento fonológico e desenvolvimento ortográfico, sendo que estruturas problemáticas na
oralidade também o são na escrita.

2. Metodologia
No presente trabalho, são observadas produções orais e escritas de 56
crianças portuguesas monolingues, com idades compreendidas entre os 6;7
e os 10;7, a frequentar o final do 2º período letivo dos 1º e 4º anos do Ensino
Básico em dois estabelecimentos de ensino da rede pública, pertencentes ao
Agrupamento de Escolas de Benedita, no concelho de Alcobaça. A distribuição das crianças observadas é a registada no Quadro 1:
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Quadro 1. Distribuição da amostra.

Estabelecimento de ensino

Ano de escolaridade
Total

Escola Primária Centro Escolar
de Turquel
da Benedita

Total

n

%

n

%

n

%

1º ano de
escolaridade

23

41,07%

4

7,14%

27

48,2%

4º ano de
escolaridade

23

41,07%

6

10,71%

29

51,8%

46

82,1%

10

17,9%

56

100%

Os dados foram recolhidos em sessões individuais com durações entre
os 10 e os 20 minutos, tendo-se usado, para o efeito, um instrumento de
recolha de dados desenhado especificamente para o estudo. As tarefas aplicadas ao 1º ano do Ensino Básico tinham na base imagens que funcionavam como estímulos para a produção de 20 itens lexicais; por sua vez, as
aplicadas ao 4º ano incluíam 26 imagens. Todas as imagens foram apresentadas no ecrã de um computador, que se encontrava em frente à criança e
à investigadora, através do programa PowerPointTM do Windows 2007®.
Em ambas as tarefas (de produção oral e de produção escrita), as imagens
relativas aos itens comuns aos dois anos de escolaridade foram as mesmas.
Para as provas aplicadas aos sujeitos do 1º ano do Ensino Básico,
utilizaram-se palavras dissilábicas com Ataques ramificados (prato) e
grupos problemáticos constituídos por oclusiva+consoante nasal (submarino) e fricativa+oclusiva (afta). Para as provas aplicadas aos sujeitos
do 4º ano do Ensino Básico, foram também utilizadas palavras polissilábicas com Ataques ramificados (afluente) e grupos problemáticos formados por oclusiva+oclusiva (neptuno), oclusiva+consoante nasal (enigma),
oclusiva+fricativa (tsunami) e fricativa+oclusiva (oftalmologista). A distribuição dos vários tipos de estruturas testadas no instrumento construído
para a recolha de dados é apresentada no Quadro 2 (dada a natureza do
léxico infantil, não foi possível incluir estímulos com grupos consonânticos
dos tipos consoante nasal+consoante nasal):
Quadro 2. Estrutura do instrumento de recolha.
1º ano (n)
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oclusiva+vibrante

2

2

oclusiva+lateral

2

2

fricativa+vibrante

2

2

fricativa+lateral

2

2

oclusiva+oclusiva

0

2

Grupos consonân- oclusiva+nasal
ticos problemáticos
oclusiva+fricativa

4

2

0

2

fricativa+oclusiva

1

1

nasal+nasal

0

0

Ataques
ramificados

A tarefa de produção oral (tarefa de nomeação feita a partir das imagens) foi seguida da tarefa de escrita (tarefa de produção escrita). Na instrução dada para a realização da tarefa de nomeação, pedia-se à criança para
visualizar a imagem e para, seguidamente, a nomear. Era referido que se
pretendia que a criança usasse somente uma palavra para designar o que
visualizava. Em algumas situações, recorreu-se ao uso da definição do item
(pista semântica), presente no protocolo de aplicação da prova, de forma
a incentivar a resposta por parte da criança (cf. Santos, 2013, Apêndice 3).
Como último recurso, sempre que a criança não nomeasse determinado
item, utilizava-se a imitação – a investigadora produzia o estímulo oralmente para que a criança o repetisse –, sendo a produção codificada como
tal, para efeito de análise dos dados. Por sua vez, a tarefa de produção escrita
foi registada pela própria criança, numa folha de papel de formato A4 e
de cor branca, com todas as imagens a cores dispostas pela ordem em que
foram apresentadas no ecrã do computador durante a tarefa de nomeação.
Note-se que existiu uma fase de treino para garantir que ambas as tarefas
eram compreendidas. Procedeu-se ao registo áudio de todo o processo de
aplicação das tarefas por meio de um gravador digital Philips LFH0635/0,
que se encontrava junto do computador, de forma a não interferir com
a aplicação da tarefa. Os dados foram, de seguida, transferidos para um
computador portátil HP Pavilion dv6500 Notebook PC, para serem posteriormente ouvidos, transcritos e analisados. Na investigação que aqui se
apresenta, foram consideradas como produções corretas todas as produções cuja estrutura-alvo (Ataque ramificado ou grupo consonântico problemático) foi produzida de acordo com o formato adulto, ainda que outras
estruturas da palavra não respeitassem o formato-alvo.
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3. Análise dos dados
3.1. Taxas de sucesso
Começamos esta secção com uma descrição dos resultados relativos às
produções orais das crianças observadas. O Gráfico 1 regista as taxas de
sucesso para ambos os anos de escolaridade face às duas estruturas em foco
neste trabalho (Ataques ramificados (AR) e grupos consonânticos problemáticos (GCP)).

Gráfico 1. Produções corretas em ambos os anos letivos (dados da produção oral).

Os resultados registados no gráfico acima mostram que os valores de
sucesso das formas orais conformes aos alvos, no 1º ano de escolaridade,
estão acima dos 79% para ambas as sequências consonânticas estudadas.
As produções relativas a Ataques ramificados (92,1%) apresentam valores superiores aos das produções de grupos consonânticos problemáticos
(79,3%). Para a identificação do estádio de aquisição das estruturas em foco
utilizou-se a escala usada em Hernandorena (1990), uma vez que esta permite uma clara identificação dos diferentes momentos de desenvolvimento
infantil, sendo aplicada em diferentes trabalhos sobre a aquisição da fonologia do Português Europeu (Costa, 2003; Correia, 2004; Almeida, 2006).
Essa escala postula as seguintes etapas de desenvolvimento em função das
taxas de sucesso associadas a cada etapa: (i) menos de 50% de correspondência produção/alvo: estrutura não adquirida; (ii) de 51% a 75% de correspondência produção/alvo: estrutura em aquisição; (iii) De 76% a 85%
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de correspondência produção/alvo: estrutura adquirida mas não completamente estabilizada; (iv) de 86% a 100% de correspondência produção/
alvo: estrutura adquirida e estabilizada. Assim, se usarmos a escala proposta
pela autora, podemos considerar que os Ataques ramificados se encontram
já estabilizados no sistema fonológico das crianças do 1º ano observadas;
quanto aos grupos consonânticos problemáticos (79,3%), e com base na
mesma escala, estes são considerados já adquiridos mas ainda não totalmente estabilizados. Estes resultados permitem-nos predizer a ordem de
aquisição Ataques ramificados>>grupos consonânticos problemáticos, a testar em estudos longitudinais experimentais, mediante amostras mais alargadas.
Para o 4º ano de escolaridade, regista-se um efeito de teto na produção
dos ataques ramificados. No caso dos grupos consonânticos problemáticos,
há a registar apenas a ocorrência de 3 erros associados exclusivamente à
produção do item lexical pictograma, que apresenta o grupo consonântico
[kt]. A assimetria entre as duas estruturas revelada no 1º ano (os Ataques
ramificados com taxa de sucesso mais elevada do que os grupos consonânticos problemáticos) é anulada no 4º ano de escolaridade, ano no qual
ambas as sequências consonânticas estão consolidadas do ponto de vista
da sua produção. Os resultados preliminares obtidos neste estudo parecem
apontar, assim, para a confirmação da Hipótese 1 colocada neste trabalho
(Os Ataques ramificados são adquiridos antes dos grupos consonânticos problemáticos), a ser testada futuramente junto de amostras mais alargadas.
Na análise dos resultados referentes às produções escritas das crianças observadas no presente estudo, no 1º ano de escolaridade registaram-se
146 erros em produções com Ataque ramificado (67,6%) e 113 em produções com grupos consonânticos problemáticos (83,7%). Por sua vez, no 4º
ano de escolaridade, registaram-se 25 erros em produções com um Ataque
ramificado (10,8%) e 58 erros em produções que integram um grupo consonântico problemático (28,6%). O Gráfico 2 apresenta as taxas de sucesso
relativas às produções escritas das estruturas em foco (AR e GCP), em
ambos os anos de escolaridade.
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Gráfico 2. Produções corretas em ambos os anos letivos (dados da produção escrita).

A observação do Gráfico 2 permite-nos verificar que, em termos do
desempenho ortográfico, as percentagens de sucesso das crianças do 1º ano
face às estruturas sob avaliação são substancialmente mais baixas do que as
das suas produções orais (cf. Gráficos 1 e 2). Embora ambas as estruturas
se revelem muito problemáticas no 1º ano, os valores de sucesso no registo
de formas gráficas conformes ao alvo são superiores para os Ataques ramificados (32,4%), quando confrontadas com as dos grupos consonânticos
problemáticos (16,3%).
Existe uma acentuada assimetria entre os resultados obtidos para os
1º e 4º anos: contrariamente ao 1º ano, o 4º ano apresenta um valor elevado de sucesso no registo escrito de Ataques ramificados (89,2%); no caso
dos grupos consonânticos problemáticos, a taxa de sucesso média (70,9%)
é inferior. Se aplicarmos a escala de Hernandorena (1990) aos dados da
ortografia aqui descritos, apuramos que a primeira estrutura se encontra
aprendida e estabilizada no 4º ano, estando a segunda ainda em processo
de aprendizagem.(1)
Embora a Hipótese 1 por nós formulada seja relativa exclusivamente ao
domínio da oralidade, assumida como janela de acesso ao conhecimento
fonológico das crianças (Fikkert, 2007), a mesma ordem de domínio das
duas estruturas em foco no contexto do conhecimento ortográfico das
crianças testadas é a identificada na avaliação do seu desempenho fonológico: Ataques ramificados>>grupos consonânticos problemáticos. Neste
(1) Embora a escala de Hernandorena (1990) fale de aquisição, aqui usa-se o termo “aprendizagem” por remetermos para dados da escrita.
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sentido, poderemos considerar como parcialmente confirmada a Hipótese 2
(Existe um paralelismo entre desenvolvimento fonológico e desenvolvimento
ortográfico, sendo que estruturas problemáticas na oralidade o são também
na escrita), uma vez que o grau relativo de dificuldade no processamento
das duas estruturas observado na oralidade se reflete nos dados do desempenho ortográfico.
O Gráfico 3 permite a comparação dos dados apresentados nos Gráficos 1 e 2. Nele se registam as taxas de sucesso para os Ataques ramificados
(AR) e para os grupos consonânticos problemáticos (GCP) em ambos os
anos letivos, tanto em contexto de produção oral como de produção escrita.

Gráfico 3. Comparação entre dados da oralidade e da escrita.

Apresentando sempre valores de sucesso superiores aos dos grupos
consonânticos problemáticos, os Ataques ramificados surgem como estruturas menos complexas do que os grupos consonânticos problemáticos em
ambos os anos letivos, tanto no contexto de produção oral como no de produção escrita. No total da amostra, os Ataques ramificados apresentam um
valor médio global de sucesso de 78% e os grupos consonânticos problemáticos uma média de sucesso de 66%.
Os valores sumariados no Gráfico 3 mostram que os níveis de sucesso
para ambas as estruturas consonânticas no 1º ano são altos na oralidade
(acima de 79%) e muito baixos na escrita (abaixo de 32%); em ambos os
casos, o sucesso na oralidade não é acompanhado por sucesso na escrita.
No 4º ano, a diferença entre as taxas de sucesso na oralidade e na escrita é
menor para os Ataques ramificados e maior para os grupos consonânti-
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cos problemáticos, registando-se, assim, um comportamento assimétrico
entre as duas sequências consonânticas. Colocámos, na secção 1, a hipótese
da presença de paralelismo entre oralidade e escrita, formulada na Hipótese 2 (Existe um paralelismo entre desenvolvimento fonológico e desenvolvimento ortográfico, sendo que estruturas problemáticas na oralidade o são
também na escrita). De acordo com esta hipótese, esperaríamos que erros
de escrita decorressem de problemas de desenvolvimento fonológico, pelo
que uma estrutura não dominada na oralidade seria também problemática
na escrita. Nesta perspetiva, os resultados registados no Gráfico 3 infirmam
a Hipótese 2, identificando-se assimetrias entre os resultados obtidos para a
oralidade e os registados na escrita. Uma vez mais, estes resultados preliminares terão de ser testados em amostras mais alargadas, que permitam continuar a testar potenciais (as)simetrias entre desenvolvimento fonológico e
aprendizagem da ortografia.

3.2. Estratégias de reconstrução
O Gráfico 4 apresenta valores percentuais relativos aos erros identificados
nas produções orais e escritas produzidas pelas crianças dos 1º e 4º anos de
escolaridade observadas no presente estudo, quer face a Ataques ramificados (n de alvos 1º ano de escolaridade = 216; n de alvos 4º ano de escolaridade = 232), quer face a grupos consonânticos problemáticos (n de alvos 1º
ano de escolaridade = 135; n de alvos 4º ano de escolaridade = 203).

Gráfico 4. Desvios nas produções orais e escritas com Ataques ramificados e com
grupos consonânticos problemáticos (1º e 4º anos de escolaridade).
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Na globalidade, como se pode observar no Gráfico 4, registam-se mais
erros no 1º ano do que no 4º ano, o que confirma a expetativa inicial de que
o grupo de crianças mais velhas apresentaria um conhecimento fonológico
e ortográfico mais consolidado do que o grupo das crianças mais novas. A
superioridade do desempenho do 4º ano relativamente ao 1º ano era esperada: (i) já não se esperam problemas de desenvolvimento fonológico nas
crianças deste nível etário (9/10 anos); (ii) é inerente ao percurso escolar
mais longo daquele grupo um conhecimento mais consolidado das regras
ortográficas e um património lexical mais alargado, que legitimam comportamentos ortográficos mais estáveis.
Com base nos dados globais do Gráfico 4, podemos afirmar que as
crianças do 1º ano, apesar de ainda exibirem alguns comportamentos não
conformes ao alvo nos seus desempenhos orais, apresentam um comportamento verbal que corresponde ao domínio dos Ataques ramificados, com
apenas 8% de desvios. Os grupos consonânticos problemáticos, porém, não
se encontram ainda integralmente estabilizados (21% de desvios). Estes
resultados para os grupos consonânticos problemáticos no 1º ano podem
decorrer de problemas no desenvolvimento fonológico destas estruturas,
uma vez que se trata de sequências consideradas marcadas no PE, por violarem princípios universais de boa formação silábica (Princípio de Sonoridade; Condição de Dissemelhança; cf. Mateus & d’Andrade, 2000), logo, de
aquisição presumivelmente tardia. Sabemos que estes grupos consonânticos
problemáticos ocorrem normalmente em itens lexicais não disponíveis no
léxico infantil nos primeiros anos de vida (Freitas, 1997), o que comprometerá a sua aquisição. Do ponto de vista estritamente linguístico, a aquisição
tardia destas estruturas poderá, assim, decorrer de um efeito fonológico e/
ou de um efeito lexical. Dados adicionais terão de ser compilados em investigação futura, com vista à identificação do peso relativos aos fatores que
poderão condicionar este comportamento verbal nas crianças portuguesas.
Nas crianças do 4º ano, não há desvios a registar para a produção oral
dos Ataques ramificados; os grupos consonânticos problemáticos apresentam apenas 1% de desvios, todos associados ao item lexical pictograma,
como referido anteriormente.
No caso dos desempenhos ortográficos produzidos pelas crianças
observadas neste estudo, verificamos que os resultados do 1º ano revelam
uma não aprendizagem do registo ortográfico das sequências consonânticas em foco (68% e 84% de desvios para os Ataques ramificados e para os
grupos consonânticos problemáticos, respetivamente). Apesar de ser evidente a superioridade de desempenho por parte das crianças do 4º ano,
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já não seria de esperar que se verificassem, nesta altura do seu percurso
escolar, erros nas produções testadas no presente trabalho; todavia, encontramos ainda taxas de insucesso nas produções escritas quer de Ataques
ramificados (11%), quer de grupos consonânticos problemáticos (29%),
informações estas relevantes para efeitos de intervenção em contexto escolar por parte dos profissionais envolvidos no processo educativo (predominantemente professores mas também terapeutas da fala e psicólogos).
As taxas de insucesso registadas no Gráfico 4 demonstram que o domínio das estruturas em foco não é ainda total por parte das crianças observadas, recorrendo estas à ativação de estratégias de reconstrução de forma
a produzirem as formas orais e escritas solicitadas nas tarefas propostas no
desenho experimental (tarefa de nomeação; tarefa de produção escrita). Os
Quadros 3 e 4, que se expõem de seguida, apresentam a quantificação das
estratégias de produção utilizadas, tanto na oralidade como na escrita, pelas
crianças do 1º e do 4º anos de escolaridade, respetivamente.
Quadro 3. Estratégias de reconstrução (1º ano de escolaridade).
Frequência por tipo de
estrutura
Tipo de
produção

Produção oral

Estratégias utilizadas
Ataque
ramificado

Epêntese de vogal

29%

46%

Redução do encontro consonântico

59%

43%

Metátese

12%

--

Substituição de segmento(s)

--

11%

Epêntese de vogal

62%

76%

Redução do encontro consonântico

32%

18%

Produção escrita Metátese
Substituição de segmento(s)
Outras produções
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Quadro 4. Estratégias de reconstrução (4º ano de escolaridade).

Frequência por tipo de
estrutura
Tipo de produção

Estratégias utilizadas
Ataque
ramificado

Produção oral

Redução do encontro consonântico

--

Grupo
consonântico
problemático

100%

Epêntese de vogal

60%

48%

Redução do encontro consonântico

12%

19%

20%

5%

8%

12%

--

16%

Produção escrita Metátese
Substituição de segmento(s)
Grafias homófonas

Pela observação do Quadro 3, apura-se que, antes de conseguirem produzir os alvos corretamente, as crianças do 1º ano de escolaridade recorrem à ativação das mesmas estratégias de reconstrução tanto na oralidade
como na escrita. Preferencialmente, as crianças recrutam a estratégia de
epêntese (CCV o CVCV) e a de redução do encontro consonântico (CCV
o CV), frequentemente referidas na literatura sobre aquisição fonológica
(Fikkert, 1994; Freitas, 1997, 2003; Bernhardt & Stemberger, 1998; Ribas,
2004; Nogueira, 2007), embora o uso de metátese também já tenha sido
relatado (Sim-Sim, 1998; Baptista, em prep.). Note-se que estas são as estratégias usadas pelas crianças portuguesas mais novas, quando observadas do
ponto de vista do seu desenvolvimento fonológico (Freitas, 1997, 2003). Na
aquisição das várias línguas do mundo observadas até ao momento, a estratégia preferencial para lidar com Ataques ramificados é a redução do encontro consonântico, sendo preferencial a preservação de C1 (a obstruinte) e o
apagamento de C2 (a líquida). A epêntese de vogal foi pontualmente atestada
na aquisição de algumas línguas (Bernhardt & Stemberger, 1998), sendo o
seu uso substancialmente produtivo (cerca de 32%) em fases mais avançadas da aquisição dos Ataques ramificados em PE (Freitas, 1997, 2003). Os
dados de oralidade observados neste estudo são, assim, consistentes com o
descrito para a aquisição dos Ataques ramificados em PE. Veja-se a ativação
de ambas as estratégias por crianças portuguesas em fase pré-escolar e em
processo de aquisição destas estruturas:
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(2) Estratégias de reconstrução na aquisição de Ataques ramificados em PE
a. Redução do encontro consonântico (Freitas, 2003)
creme /‘kܭݐPܺ/ → [‘k ]ܭInês(1;5.11)
grande /‘gࡿܣݐGܺ/ → [‘gࡿܣGܺ] Marta(1;11.10)
prédio /‘pܭݐGMX/ → [‘pܭdu] Raquel (2;10.8)
b. Epêntese de vogal (Freitas, 2003)
fralda /‘fݐaܽGܣ/ → [fܺµݐDZG ]ܣLuís(2;6.26)
bicicletas /bisi‘klܭWݕܣ/ → [bisikܺµOܭW ]ݕܣLaura(2;11.4)
cobra /‘kܧEܣݐ/ → [kܧEܺ ]ܣݐPedro(3;5.18)
c. Metátese (Baptista, em prep)
prato /‘pݐatu/ → [‘paݐtu] GJ(4;9)
tigre /‘tigܺݐ/ → [‘tݐLJܺ] CL(4;9)
bruxa /‘bݐXܣݕ/ → [bu ]ܣݐݕCL(5;1)

As estratégias de reconstrução usadas para os Ataques ramificados na
oralidade (preferencialmente, epêntese e redução do encontro consonântico)
são também recrutadas aquando da produção dos grupos consonânticos
problemáticos. O uso das mesmas estratégias de reconstrução na oralidade
e na escrita parece apontar, assim, para um paralelismo entre desenvolvimento fonológico e desenvolvimento ortográfico, o que confirmaria a nossa
Hipótese 2. No entanto, a frequência de ocorrência de ambas as estratégias
é inversamente proporcional: as crianças do 1º ano preferem claramente a
redução do encontro consonântico na oralidade e a epêntese na escrita. Verifica-se, assim, para o 1º ano, uma assimetria entre os dados da oralidade,
que decorrem de um sistema já estabilizado ou em fase de estabilização, e
os da escrita, que revelam ainda uma forte imaturidade associada ao conhecimento ortográfico. Assim, parece ser infirmada a Hipótese 2 (Existe um
paralelismo entre desenvolvimento fonológico e desenvolvimento ortográfico),
uma vez que os comportamentos ortográficos não parecem decorrer, neste
caso, de um estádio de aquisição da estrutura silábica, com repercussões
diretas nos registos escritos, sendo os desempenhos orais sempre superiores aos ortográficos. Vejam-se, abaixo, alguns exemplos de registos ortográficos de crianças do 1º ano de escolaridade que ativam as duas estratégias
de reconstrução mais representadas no corpus, a saber, epêntese e redução
do encontro consonântico:
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(3) Produções escritas (1º ano de escolaridade)
Epêntese de vogal – Ataque ramificado
globo → <gulobu> AJD
bruxa → <berucha> MHC
Epêntese de vogal – Grupo consonântico problemático
pneu → <paneo> PSC
pigmeu → <pigume> VFT
Redução do encontro consonântico – Ataque ramificado
globo → <lou> LNL
prato → <pato> DVC
Redução do encontro consonântico – Grupo consonântico problemático
pigmeu → <piga> PSC
afta → <ata> DVC

Os dados relativos às produções orais do 4º ano registados no Quadro
4 sugerem que a aquisição de ambas as sequências consonânticas no sistema fonológico está terminada, não havendo estratégias de reconstrução
a registar. Porém, no caso dos registos escritos, observa-se o recrutamento
das estratégias de reconstrução já identificadas, no 1º ano, na produção de
registos ortográficos desviantes (epêntese; metátese; redução do encontro
consonântico), o que denota ainda imaturidade no conhecimento ortográfico das crianças do 4º ano. As estratégias usadas no processo de aquisição, na oralidade, parecem, assim, ficar disponíveis cognitivamente para
serem reativadas, agora em contexto de produção de formatos ortográficos, em faixas etárias tardias, nas quais o desenvolvimento fonológico está
já terminado. Vejam-se, abaixo, alguns exemplos de registos ortográficos
de crianças do 4º ano de escolaridade que ilustram as três estratégias de
reconstrução mais representadas no corpus:
(4) Produções escritas (4º ano de escolaridade)
Epêntese de vogal – Ataque ramificado
astrónomo → <asterónomo> LFL
confronto → <conforonte> RDM
Epêntese de vogal– Grupo consonântico problemático
neptuno → <nepetuno> BED
algoritmo → <algoritamo> LDM
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Redução do encontro consonântico – Ataque ramificado
afluente → <afuente> SFR
biblioteca → <bibioteca> BEC
Redução do encontro consonântico – Grupo consonântico problemático
fricção → <frição> BEG
tsunami → <tonami> WHO
Metátese – Ataque ramificado
biblioteca → <bilbioteca> LDM
atlântico → <ataltico> LFL
Metátese – Grupo consonântico problemático
tsunami → <stunami> NCJ
pictograma → <pitcograma> HMB

Iniciada posteriormente à aquisição da maior parte das estruturas
fonológicas, a aprendizagem da ortografia constitui um processo complexo,
que exige da criança um nível mais elevado de desenvolvimento cognitivo
(Vygotsky, 2007). Quando deparadas com a necessidade ou a intenção de
transformar as palavras orais em registos ortográficos, as crianças, em fases
iniciais do processo de aprendizagem do sistema ortográfico, tendem a
recorrer à oralidade (entre muitos outros, Pinto, 1997; Miranda, 2007; Guimarães, 2005; Barbeiro, 2007; Chacon, 2008), o que resulta, consequentemente, em formas gráficas em larga medida comparáveis a um certo tipo de
transcrição fonética. Os registos escritos desta investigação que violam os
formatos canónicos são, em vários casos, o produto de transferência de propriedades da oralidade para a escrita, como o ilustram os exemplos em (5):
(5) Exemplos de desvios ortográficos que transcrevem propriedades do oral
flores → <flors> RRL, 1º ano de escolaridade
enigma → <inigma> SGA, 4º ano de escolaridade

O uso de epêntese poderá, no caso dos grupos consonânticos problemáticos, ser justificado pela transferência de propriedades do oral para a
escrita: sabemos que a produção de um [ܺ] epentético, que preenche um
Núcleo vazio na representação fonológica dos grupos consonânticos problemáticos (Mateus & d’Andrade, 2000), poderá estar na base destes comportamentos ortográficos (pneu [pܺnéw]). No entanto, o uso das estratégias
de redução do encontro consonântico, de metátese e de epêntese nos Ataques ramificados não poderá decorrer de transferência de propriedades do
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oral para os registos ortográficos. As formas desviantes que decorrem do
uso destas estratégias parecem recrutar mecanismos de reconstrução do
input que estiveram ativos durante a aquisição e que são, assim, naturais no
contexto do processamento fonológico. Neste sentido, e numa perspetiva
cronológica, inerente à observação do desenvolvimento cognitivo infantil,
poderíamos identificar, neste caso, um paralelismo entre desenvolvimento
fonológico e desenvolvimento ortográfico, consubstanciado na ativação
assíncrona de estratégias de reconstrução típicas do desenvolvimento fonológico na produção de formas ortográficas. Tal permitiria uma confirmação
parcial da nossa Hipótese 2, sobre um eventual paralelismo entre desenvolvimento fonológico e desenvolvimento ortográfico. Como referimos anteriormente, as estratégias usadas no processo de aquisição poderão já estar
desativadas na oralidade à entrada na escola, ficando, porém, disponíveis
cognitivamente para serem reativadas, mais tarde, em contexto de produção de formatos ortográficos, em faixas etárias nas quais o desenvolvimento
fonológico está já terminado.

3.3. Natureza fonológica das sequências consonânticas e seu
impacto nos desempenhos infantis
Se tivermos em consideração a estrutura interna dos Ataques ramificados,
nas produções orais do 1º ano de escolaridade e nos casos em que a C2 é
uma consoante vibrante, registou-se uma elevada produção de erros, como
seria de esperar face ao que conhecemos da literatura: no conjunto das consoantes soantes, as vibrantes são tendencialmente as que mais tardiamente
aparecem produzidas conforme o sistema-alvo (Freitas, 1997; Costa, 2010).
De acordo com o TFF-ALPE (Mendes et al., 2009/2013), os grupos consonânticos com vibrante são os últimos a estabilizar, na faixa etária dos
5;0-5;6. No entanto, nas produções escritas das crianças do mesmo ano, a
consoante lateral na posição de C2 foi a que espoletou um maior número
de incorreções. O Quadro que se segue sintetiza os resultados para /l/ e /ݐ/
como C2 dos Ataques ramificados, na escrita e na oralidade do 1º ano de
escolaridade.
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Quadro 5. Desvios orais e escritos de C2 nos Ataques ramiﬁcados,
no 1º ano de escolaridade.

COV

CݐV

Oralidade

41%

59%

Escrita

58%

42%

Veloso (2003, 2006) refere diferenças entre a representação das sequências formadas por obstruinte+lateral e a das formadas por obstruinte+vibrante
no conhecimento fonológico dos falantes do PE: de uma forma consistente,
nas fases iniciais da aprendizagem das normas ortográficas vigentes na língua portuguesa, as crianças consideram as sequências obstruinte+lateral,
tradicionalmente tidas como tautossilábicas, como sequências heterossilábicas. Tal heterossilabicidade das sequências obstruinte+lateral nos
estádios iniciais do conhecimento fonológico infantil não se verifica, no
entanto, com as sequências obstruinte+vibrante. Contudo, à medida que
vão avançando na sua aprendizagem da escrita, alcançando, por isso, um
conhecimento mais estável das convenções ortográficas, o conhecimento
fonológico das crianças sofre alterações e estas, de uma forma significativa,
passam a considerar aquelas sequências como tautossilábicas. Os argumentos listados por Veloso (2003, 2006) para suportar a heterossilabicidade das
sequências obstruinte+lateral são os seguintes:
(i)

Princípios silábicos, ou seja, a diferenciação dos dois tipos de
sequências consonânticas com base no respeito/violação do Princípio de Sonoridade e da Condição de Dissemelhança.
(ii) Frequência na língua: Veloso (2003, 2006) recorre a estudos de
diversos autores que fazem a distinção entre grupos consonânticos mais frequentes em português (obstruinte+líquida) e grupos
mais raros, resultantes das outras combinatórias possíveis.
(iii) Presença de uma vogal epentética entre consoantes: os grupos
consonânticos problemáticos são amiudadamente produzidos, a
nível fonético, com uma vogal entre as duas consoantes.
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(iv) Origem histórica, a saber, as palavras com grupos consonânticos
problemáticos na sua formação correspondem a empréstimos tardios e eruditos do latim clássico para preencher falhas lexicais do
Português em domínios específicos.
(v) Aquisição, nomeadamente, a quase inexistência de sequências
consonânticas compostas por grupos problemáticos, no estudo
de Freitas (1997), atribuída à pouca representatividade de tais
combinatórias consonânticas na língua, e a presença de sequências compostas por obstruinte+líquida e progressiva capacidade
das crianças de as articular de acordo com a sua forma-alvo na
fonologia adulta.
(vi) Divisões silábicas espontâneas, quando confrontadas com a
necessidade de repartirem as duas consoantes dos grupos consonânticos problemáticos em tarefas de divisão silábica explícita,
contexto em que reiteradamente as crianças demonstram hesitações e discordâncias.
(vii) Convenções ortográficas associadas, ou seja, através da fixação
das regras de translineação, a ortografia oficial da língua estabelece uma distinção entre as sequências consonânticas formadas
por obstruinte+líquida e os grupos consonânticos problemáticos,
estabelecendo que as primeiras não sejam nunca divididas, na
escrita, por duas linhas diferentes e que as segundas o sejam obrigatoriamente.
Esta análise de Veloso (2003, 2006) relativa à representação heterossilábica das sequências obstruinte+lateral no Português, distinguindo-as, deste
modo, das sequências tautossilábicas de tipo obstruinte+vibrante, permite
dar conta da maior produção dos erros ortográficos encontrada, neste
estudo, nos casos em que a segunda consoante da sequência é uma lateral;
todavia, esta abordagem não dá conta dos dados da oralidade observados
nesta investigação, pelo facto de as produções orais das crianças conterem
mais erros quando a segunda consoante é uma vibrante (vd. Quadro 9,
supra).
Afonso (2008), num estudo sobre consciência silábica em idade pré-escolar, observou que as crianças conseguem segmentar mais facilmente
estímulos com Ataque ramificado formado por obstruinte+vibrante do
que estímulos com Ataque ramificado formado por obstruinte+lateral.
Este comportamento espelharia um efeito de frequência no PE (Vigário
& Falé, 1994), uma vez que a primeira estrutura é mais frequente do que
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a segunda, mas não um efeito do desenvolvimento fonológico, uma vez
que a estrutura obstruinte+vibrante estabiliza mais tarde do que a estrutura obstruinte+lateral (Mendes et al., 2009/2013). Todavia, quando analisou os tempos de reação, a autora verificou que as crianças demoravam
mais tempo a segmentar os estímulos com Ataque ramificado formado por
obstruinte+vibrante do que os formados por obstruinte+lateral. Os resultados relativos aos tempos de reação estão, assim, em conformidade com os
dados encontrados neste estudo para a oralidade, uma vez que as crianças
demonstram processar de uma forma mais problemática as combinatórias
em que C2 é uma vibrante.
O quadro retirado de Veloso (2003, 2006) e apresentado em (1), na
introdução deste artigo, sintetiza as propriedades que distinguem os Ataques ramificados e os grupos consonânticos problemáticos. De acordo com
Mateus e d’Andrade (2000), por serem as únicas sequências de consoantes
em que são respeitados o Princípio de Sonoridade e a Condição de Dissemelhança, as combinatórias de tipo obstruinte+líquida são, no PE, as únicas
sequências consonânticas que podem verdadeiramente ser consideradas
como realizações de um Ataque ramificado. Todas as outras combinatórias
consonânticas são, assim, excluídas da possibilidade de fazerem parte das
sequências admissíveis no domínio deste constituinte silábico. Deste modo,
não sendo aceites como Ataques ramificados, essas mesmas sequências
são entendidas, de acordo com a análise fonológica proposta pelos autores, como sendo constituídas por consoantes heterossilábicas, pertencendo
os dois segmentos da sequência a dois Ataques não ramificados distintos,
no domínio de nós silábicos adjacentes: no caso dos grupos consonânticos problemáticos, a primeira consoante é considerada como Ataque não
ramificado de uma sílaba com Núcleo vazio e a segunda como Ataque não
ramificado da sílaba adjacente à direita (Mateus & d’Andrade, 2000). Em
(6) e (7), são representadas as estruturas silábicas propostas para os Ataques
ramificados e para os grupos consonânticos problemáticos, respetivamente:
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(6)

Representação silábica dos Ataques ramificados

(7)

Representação silábica dos grupos consonânticos problemáticos

Os dados descritos neste artigo revelam comportamentos das crianças
distintos para os dois tipos de estruturas, tanto no domínio da oralidade
como no da ortografia. Os diferentes comportamentos face às duas estruturas
sob avaliação, representados nos gráficos 1 a 4, acima, fornecem argumentação empírica adicional para as diferentes análises representadas em (6) e (7).
Verificámos que os contrastes são ainda mais acentuados no caso dos
desempenhos ortográficos. De entre os aspetos que motivam a produção de
formas ortográficas desviantes, a complexidade silábica constitui um dos
fatores com mais impacto neste comportamento. Sousa (1999) e Miranda
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& Matzenauer (2010) demonstram que as dificuldades na representação
gráfica de certas estruturas silábicas podem dever-se à complexidade fonológica das mesmas. Na notação de formatos silábicos complexos, diferentes
do formato simples das primeiras produções das crianças na escrita e na
oralidade, há uma maior hesitação na escolha gráfica a adotar por parte da
criança quando as estruturas são de grau de complexidade silábica elevado.
Como referimos na introdução, vários estudos sobre a aquisição do
constituinte silábico Ataque têm relatado que, no PE, o Ataque ramificado,
a par do que acontece noutras línguas, é silabicamente mais complexo
do que o não ramificado e, como tal, é das últimas estruturas silábicas a
estabilizar no sistema fonológico da criança (entre outros, Fikkert, 1994;
Freitas, 1997; Bernhardt & Stemberger, 1998; Ribas, 2004). Os grupos consonânticos problemáticos, por violarem princípios de boa formação silábica, são considerados marcados na língua e espera-se que a sua aquisição
seja ainda mais problemática e morosa do que a registada para os Ataques
ramificados (Hipótese 1 neste artigo): os dados recolhidos, tanto os da oralidade como os da ortografia, mostraram existir uma diferença em termos
de grau de dificuldade de processamento das duas estruturas (Ataques
ramificados>>grupos consonânticos problemáticos). Esta ordem é consistente com as análises propostas para o PE, que consideram como marcada a
estrutura silábica subjacente aos grupos consonânticos problemáticos, mais
complexa do que a assumida para os Ataques ramificados (Barbosa, 1965,
1994; Câmara, 1970, 1971; Mateus & d’Andrade, 2000).

4. Notas ﬁnais
Neste artigo, descrevemos dados de produções orais e escritas de crianças
portuguesas monolingues a frequentar os 1º e 4º anos de escolaridade do
Ensino Básico em Portugal. Os resultados foram recolhidos na sequência
da formulação dos seguintes objetivos: (i) identificar o grau de sucesso
na produção de dois tipos de sequências consonânticas em PE, os Ataques ramificados (sequências de obstruinte+líquida) e os grupos consonânticos problemáticos (sequências de oclusiva+oclusiva, oclusiva+nasal,
oclusiva+fricativa nasal+nasal, fricativa+oclusiva); (ii) contribuir para a
discussão sobre possíveis correlações entre desenvolvimento fonológico e
consolidação do conhecimento ortográfico, nos primeiros anos escolares.
Os desempenhos orais e ortográficos das crianças observadas neste
estudo mostraram que os Ataques ramificados são menos complexos do
que os grupos consonânticos problemáticos em ambos os tipos de produ-
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ção, embora a assimetria entre as duas estruturas silábicas se tenha revelado mais acentuada nos desempenhos ortográficos do que nos orais. Os
resultados permitiram confirmar a Hipótese 1, segundo a qual os Ataques
ramificados estabilizariam antes dos grupos consonânticos problemáticos
no sistema fonológico infantil. Dado o número de sujeitos avaliado (apenas
56), os resultados aqui obtidos carecem de confirmação empírica, com base
em amostras mais alargadas.
Embora a Hipótese 1 tenha sido colocada relativamente ao desenvolvimento
fonológico infantil, espelhado nas propriedades dos enunciados orais recolhidos (Fikkert, 2007), a mesma ordem de domínio das duas estruturas em foco
foi identificada quer no contexto do desempenho ortográfico das crianças testadas, quer no do seu desempenho fonológico: Ataques ramificados>>grupos
consonânticos problemáticos. Assim, considerámos parcialmente confirmada a
Hipótese 2, que prediz a existência de um paralelismo entre desenvolvimento
fonológico e desenvolvimento ortográfico: foram problemáticas na escrita as
estruturas que o foram também na oralidade, uma vez que o grau relativo de
dificuldade no processamento das duas estruturas decorrente do conhecimento fonológico infantil se refletiu no seu conhecimento ortográfico. Porém,
as taxas de sucesso na oralidade são sistematicamente superiores às registadas
na escrita, o que infirma parcialmente a Hipótese 2.
No que diz respeito ao uso de estratégias de reconstrução das estruturas-alvo, verificou-se que as estratégias preferencialmente usadas durante a
aquisição e nas produções orais registadas (epêntese e redução do encontro
consonântico) são também as mais frequentes na produção de registos ortográficos, mesmo quando já não emergem nos enunciados orais, como acontece nos dados do 4º ano de escolaridade. Nesta perspetiva, poderemos,
uma vez mais, considerar parcialmente confirmada a Hipótese 2, dado que
as crianças observadas replicam, na escrita, comportamentos registados na
oralidade, durante o seu processo de desenvolvimento fonológico.
Como foi referido na secção inicial deste artigo, considerámos dois dos
vários tipos de conhecimento linguístico recrutados em contexto educativo: o conhecimento fonológico implícito e o conhecimento ortográfico.
Tradicionalmente, os docentes de 1º Ciclo do Ensino Básico centram-se no
trabalho sobre o conhecimento ortográfico e sobre o conhecimento explícito, assumindo que o conhecimento implícito está estabilizado à entrada
na escola (para demonstração do inverso em outras dimensões gramaticais que não apenas a fonológica, cf. Gonçalves et al., 2011). O estabelecimento de relações entre oralidade e escrita é uma constante desde a entrada
na escola, processo relatado em vários estudos (entre outros, Pinto, 1997;
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Miranda, 2007; Guimarães, 2005; Barbeiro, 2007; Chacon, 2008) e espoletado pela aprendizagem da ortografia em estádios iniciais do percurso
académico infantil. No entanto, não tem sido feita, para o PE, uma reflexão sobre as correlações entre desenvolvimento fonológico e consolidação
do conhecimento ortográfico. Neste sentido, observámos os desempenhos
orais e escritos à entrada e à saída do 1º Ciclo de Ensino Básico, usando
os grupos consonânticos como estrutura-alvo por se tratar de sequências
complexas no PE, testando a relação entre desenvolvimento fonológico
e aprendizagem da ortografia. A ordem de aquisição dos grupos consonânticos estudados foi a predita: Ataques ramificados>>grupos consonânticos problemáticos. Quanto à relação entre os dois tipos de conhecimento,
alguns aspetos apontaram para a presença de paralelismo no processamento fonológico das duas dimensões testadas, que pode não ser síncrono,
por recrutamento, na escrita, de comportamentos orais registados previamente no processo de desenvolvimento fonológico. Os resultados devem
ser interpretados como fundamentação empírica das hipóteses formuladas,
a serem testadas com amostras mais alargadas. No caso específico da área
de trabalho em que nos integramos, as relações entre aquisição fonológica
e aprendizagem da ortografia, que passam pela observação das produções
orais e escritas das crianças em contexto escolar, permitirão, acreditamos,
a promoção da eficácia do desempenho docente no processo de ensino e
aprendizagem da leitura e da escrita.
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Atualmente, o mercado lexicográfico tem vivenciado um aumento no que diz respeito ao número de obras produzidas. Tais obras se enquadram em duas formas de
organização macroestrutural: a semasiológica e a onomasiológica. O presente trabalho tem como objetivo atentar para as qualidades e vantagens das obras onomasiológicas, além de defender que Semasiologia e Onomasiologia estabelecem uma
relação intrínseca que deve ser considerada na elaboração de dicionários. A fim de
demonstrar os benefícios proporcionados pela combinação dos percursos onomasiológico e semasiológico em uma mesma obra, descreveremos como os adotamos
no Dicionário Onomasiológico de Expressões Cromáticas da Fauna e da Flora.
Palavras-chave: Dicionários onomasiológicos; Onomasiologia e Semasiologia;
percurso onomasiológico e percurso semasiológico.
Nowadays, the lexicographical market has experienced an increase of the number
of works produced. These works belong to two forms of macro-structural organization: the semasiological one and onomasiological one. This study aims at considering the qualities and advantages of onomasiological dictionaries, as well as
defending that semasiology and onomasiology establish an intrinsic relationship
that should be considered in the development of dictionaries. In order to demonstrate the benefits provided by a combination of onomasiological and semasiological courses in the same work, we describe how such courses were adopted in the
Onomasiological Dictionary of Chromatic Phrases from Fauna and Flora.
Keywords: onomasiological dictionaries, onomasiology and semasiology, onomasiological perspective and semasiological perspective.
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Introdução
O panorama das obras de referência tem nos fornecido uma variedade
enorme de dicionários classificados a partir de diferentes critérios, por
exemplo, dicionários da língua geral, analógicos, ideológicos, especializados ou terminológicos, etimológicos, históricos, entre outros, e pertencentes a duas metodologias de organização macroestrutural: os dicionários
semasiológicos e os dicionários onomasiológicos, cuja discriminação parte
do princípio de que os primeiros são organizados a partir da forma para se
chegar ao conceito, enquanto os segundos são organizados priorizando-se
os conceitos para então se chegar à forma.
No que diz respeito especificamente à tradição e evolução de obras onomasiológicas, é sabido que sua história remonta ao século VII A.C., quando
houve a necessidade de serem criadas listas de palavras bilíngues relacionadas às atividades mercantis da época e que foram organizadas por campos semânticos (FARIAS, 2007; WELKER, 2004). Oliveira (2011) destaca
que as primeiras obras desse tipo são os onomástica egípcios e clássicos,
anteriores a era cristã, e são o exemplo de uma tentativa de organização e
categorização do mundo, característica constitutiva do ser humano. Como
bem ressalta essa autora, a Lexicografia onomasiológica, por sua vez, é uma
ferramenta de conhecimento que nasce com o objetivo de fixar os princípios universais que orientam o mundo e o ser humano na sua busca pela
categorização do universo.
Riva (2009) argumenta que, no decorrer da história, durante muito
tempo, tal prática esteve relacionada ao estudo comparativo entre as línguas
românicas, que geralmente partiam do latim, língua que definia os parâmetros para a comparação, abordando, por exemplo, o vocabulário da Flora
e da Fauna e elementos da vida humana. Em concordância, Babini (2001)
ressalta que embora o termo Onomasiologia propriamente dito tenha sido
originado em 1903, quando empregado por Zauner em seu estudo comparativo entre as línguas românicas sobre as partes do corpo humano, a
ideia de se organizar o vocabulário por domínios é anterior, tendo surgido
na segunda metade do século XIX com o Thesaurus of English Word and
phrases de Roget, que tinha como objetivo propor uma nova forma de organização, ordenando as palavras de acordo com a ideia que expressavam.
De acordo com Babini (Idem), para Roget, o objetivo de um “dicionário
comum”, isto é, o semasiológico, seria explicar o significado das palavras,
estando sua problemática relacionada ao fornecimento do significado ou
ideia que uma determinada palavra transmite. Já o objetivo da obra por ela-
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borada por Roget era exatamente o oposto, ou seja, reunir todas as palavras
que melhor expressarim uma ideia ou conceito, classificando-as, então, não
pelo seu som ou ortografia, mas sim pela sua significação.
Ainda segundo Babini (Ibidem), foi em 1952 com a obra Begriffssystem als grundlage für die Lexikographie, de Hallig e Wartburg, que os estudos sobre Onomasiologia e sobre questões teóricas que giram em torno da
Lexicografia Onomasiológica ganharam força. Para o autor, tais estudiosos
apresentam um sistema de classificação de conceitos que, segundo eles, tem
valor universal, o que reacendeu o debate sobre a escolha entre a classificação alfabética ou ideológica e culminou em milhares de críticas feitas à
obra e aos autores.
Embora os dicionários semasiológicos estejam em maior número no
amplo leque de obras de referência que temos à disposição atualmente, é de
se considerar a importância e o aumento dos dicionários onomasiológicos
no decorrer da segunda metade do século XX. Cientes do valor inquestionável que a organização onomasiológica confere a um dicionário, propomos a elaboração de uma obra que se enquadre em tal categoria, abordando
exclusivamente o vocabulário da Fauna e da Flora, organizada em concordância com os pressupostos teóricos da área. Nas próximas linhas, trataremos de algumas questões relativas ao significado, à relação intrínseca entre
Semasiologia e Onomasiologia, bem como a presença dos percursos onomasiológico e semasiológico em dicionários.
Desde já salientamos que Onomasiologia e Semasiologia não se
excluem, mas sim se complementam, na medida em que tratam do significado por perspectivas diferentes. Nesse sentido, é absolutamente válida
a presença desses dois percursos numa única obra, fato que, para além da
facilitação da busca, configura ao dicionário um caráter autêntico e proporciona ao consulente novas possibilidades de busca.

1. A Onomasiologia e o signiﬁcado
Quando tratamos de Onomasiologia, é impossível não abordar as questões
que giram em torno do significado. Considerado um dos termos mais polêmicos da teoria da linguagem, o significado representa um “complexo de
relações contextuais” (FIRTH, 1935, apud ULLMANN, 1964: 112) manuseado de forma diferente seja pela fonética, pela gramática, Semântica ou
Lexicografia. Ullmann (1964) destaca que o significado das palavras foi um
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assunto muito abordado e que há duas escolas que merecem especial atenção: a analítica ou referencial e a operacional.
Interessa-nos no presente trabalho apenas a primeira das escolas, visto
que estabelece relações estreitas com a Onomasiologia. Tal escola tem como
modelo de análise o triângulo de Ogden e Richards representado a seguir:

Figura 1. Triângulo de Ogden e Richards segundo Ullmann (1964).

Para Ullmann (Idem), tal triângulo tem como característica fundamental a distinção de três componentes do significado, apontando para a ausência de uma relação direta entre as palavras e as coisas por elas representadas
e para o fato de que a palavra simboliza um pensamento e este se refere a
um aspecto ou um acontecimento.
Baseado nesse triângulo e nos estudos de Saussure, o autor propõe um
triângulo com uma nova estruturação, definindo, como pode ser observado
na figura abaixo, nome como a configuração fonética da palavra, sentido
como a informação comunicada pelo nome ao ouvinte, e coisa como o referente não linguístico.
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Figura 2. Triângulo de Ullmann (1964).

Como pode ser observado, Ullmann (1964) critica a presença do “referente” e chama a atenção para o fato de o triângulo proposto tratar apenas
da palavra atuando no ouvinte e desconsiderar o ponto de vista do falante.
Segundo esse autor, “há uma relação recíproca e reversível entre o nome e
o sentido” (Ibidem, 117), o que remete à coisa ao ouvir a palavra e à palavra quando se pensa no referente. Assim, da mesma forma que o nome
se conecta com a coisa por meio do sentido, também ocorre o caminho
inverso. É essa relação recíproca e reversível que o autor chama de significação.
É importante observar, porém, que a definição referencial do significado não propõe que cada palavra seja considerada isoladamente, ao contrário, admite que vários nomes possam estar ligados por meio de um único
sentido, assim como um nome pode estar ligado a diversos sentidos.

Figura 3. Vários nomes ligados por um sentido (esquerda)
e um único nome relacionado a diversos sentidos.
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De acordo com Ullmann (Ibidem), alguns estudiosos chegaram a afirmar que todo estudo linguístico deve partir da forma, e não do significado.
No entanto, tal modelo demonstra a interdependência existente entre a
Semasiologia e a Onomasiologia, reafirmando que o significado pode ser
analisado tanto a partir do nome, como fazem os dicionários alfabéticos,
quanto a partir do sentido, como fazem os dicionários dedicados às diversas áreas de conhecimento, ou seja, aqueles conceituais. A esse respeito,
Baldinger (1966, p. 26) explicita que “a posição no campo semasiológico
determina ao mesmo tempo a posição no campo onomasiológico”, o que
fundamenta a concepção de que tais processos se complementam.
Heger (1965 apud BABINI, 2001), por sua vez, critica as versões do
triângulo supracitado e propõe um novo esquema em forma de trapézio
que separa o significado do conceito. Assim, o autor propõe um esquema
que possibilita a análise do conteúdo sem alterar a unidade do signo linguístico. Para Baldinger (1970), Heger (1965) argumenta que o significado
é um conjunto de todos os sememas de um significante. O sema é uma unidade mínima distintiva da substância do conteúdo ou um traço semântico.
O monema é uma unidade mínima de significado e é composto por uma
forma de expressão e uma forma de conteúdo. Assim, Heger elabora um
novo modelo de signo linguístico, cuja forma é o seguinte trapézio:

Figura 4. Trapézio de Heger segundo Babini (2001).

Com base nesse trapézio, podemos afirmar que Onomasiologia e
Semasiologia situam-se no plano do conteúdo: a Semasiologia parte do significado para então examinar as diferentes significações; já a Onomasiologia parte do conceito para encontrar as variadas designações, buscando os
monemas que expressam o conceito referente. Por conseguinte, no campo
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semasiológico está representada a estrutura interna de apenas um significado, assim como no campo onomasiológico estão representados todos
os sememas relacionados a diferentes significados, porém um mesmo conceito. A seguir, discorreremos sobre a relação intrínseca que a Semasiologia
e a Onomasiologia estabelecem entre si.

2. A interdependência entre a Semasiologia e a Onomasiologia
As questões sobre a interdependência entre a Semasiologia e a Onomasiologia situam-se, segundo Baldinger (1966), entre o século XIX e XX,
quando a atenção dos estudos linguísticos se movimentou do som para a
palavra. Para o autor, tanto uma como outra estão a favor da Lexicologia
histórica, porém:
A Semasiologia, é certo, considera a palavra isolada no desenvolvimento de sua
significação, enquanto que a Onomasiologia encara as designações de um conceito particular, vale dizer, uma multiplicidade de expressões que formam um
conjunto. A Onomasiologia implica, pois, desde o começo, numa preocupação
de ordem estrutural (BALDINGER, 1966: 8).

A Semasiologia e a Onomasiologia estabelecem entre si uma relação tão
necessária quanto à instaurada entre um dicionário organizado por conceitos e outro organizado por ordem alfabética. É nesse cenário também
que surge o impasse entre Semasiologia e Onomasiologia em Lexicografia.
Segundo o autor, a polêmica contra os dicionários alfabéticos argumentava
que tal organização decompunha o sistema orgânico da língua, uma vez
que distanciava palavras que mantinham traços semânticos semelhantes.
No início do século passado, a Semasiologia chegou até mesmo a ser considerada como um “erro da linguística” (WEISGERBER, 1927 apud BALDINGER, 1966: 9) que impossibilitava a apreensão do sentido e evolução
do conteúdo linguístico.
Como bem assinala Baldinger (Ibidem), a Semasiologia não foi extinta;
tampouco emerge a Onomasiologia como opção mais apropriada para a
análise do conteúdo semântico. De acordo com o autor, restrições também
foram relacionadas aos estudos onomasiológicos, tendo alguns pesquisadores argumentado que a Onomasiologia omitia o conteúdo dos conceitos.
Nesse sentido, Riva (2009: 64) menciona os frequentes questionamentos ao
longo da evolução dos estudos lexicológicos e lexicográficos, uma vez que
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“defendia-se que na Onomasiologia havia certa ‘abstração’, uma subjetividade idiossincrática, na classificação extralinguística”.
Destarte, da mesma forma que a Semasiologia não pode resolver os
problemas da Onomasiologia, o contrário também se verifica. Por isso,
Baldinger (Ibidem), discorrendo sobre as considerações teórico-metodológicas em Semasiologia e Onomasiologia, conclui que as diversas significações que uma palavra pode apresentar estabelecem alguma relação entre
si, sendo agrupadas em um campo de significações. Baseando-se na análise
de obras lexicográficas, o autor afirma que o estabelecimento dos campos
semasiológicos é a tarefa primordial em qualquer obra alfabética e sincrônica. Ressalta, inclusive, que é o conhecimento do campo semasiológico
que proporciona a interpretação de contextos, o reconhecimento de falsos
amigos e significações específicas decorridas do emprego da palavra numa
situação particular.
Desse modo, o autor argumenta que a Semasiologia tem algumas tarefas, tais como: a análise das estruturas sincrônicas de diferentes épocas e
lugares, a identificação, com base em fatores históricos e sociais, do nascimento de uma nova significação, estudando a modificação da estrutura
semasiológica e as modificações no sistema lexicológico.
Com base ainda na análise de obras lexicográficas, esse mesmo autor
destaca que a facilidade encontrada para o reconhecimento do campo
semasiológico não é a mesma para o campo onomasiológico. Para ele, o
lugar ocupado por uma significação no primeiro campo determina sua
posição no segundo. Assim, se uma palavra ocupar o centro semasiológico, ela também ocupará o centro do campo onomasiológico, considerado
como elemento base e cercado por outros elementos lexicais que designam
noções secundárias.
Assim, após traçar a estrutura semasiológica da palavra travailler e a
estrutura onomasiológica da noção travailler, o autor pontua que existe
uma interdependência entre Semasiologia e Onomasiologia. Para ele, assim
como, ao longo dos séculos, trebalhar se deslocou para o centro do campo
onomasiológico travailler, paralelamente, a significação de travailler também se deslocou para o centro do campo semasiológico. Tal deslocamento
diacrônico simultâneo evidencia essa interdependência. A explicação desse
fenômeno, como aponta Baldinger (1966), pode ser demonstrada no triângulo de Ullmann (baseado nos pressupostos teóricos de Saussure e no
triângulo de Ogden e Richards) anteriormente mencionado.
Não obstante, acrescenta que uma forma pode ter várias significações,
assim como um conceito pode ter diversas designações. Para esse autor,
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A estrutura onomasiológica é baseada na sinonímica, a estrutura semasiológica é baseada na polissemia. A Onomasiologia visualiza os problemas sob o
ângulo do que fala, daquele que deve escolher entre diferentes meios de expressão. A Semasiologia focaliza os problemas sob o ângulo do que houve, do interlocutor que deve determinar a significação da palavra que ele entende dentre
todas as significações possíveis (BALDINGER, 1966: 30).

Por fim, o autor destaca que, embora tenham surgido críticas sobre a
abordagem onomasiológica, é ela que possibilita o estudo comparativo da
base estrutural entre as diversas línguas, analisando a manifestação linguística dos conceitos em qualquer domínio do léxico e nos incitando a uma
investigação pormenorizada da língua. Na próxima seção, trataremos da
presença dos percursos onomasiológico e semasiológico em dicionários.

3. Percurso onomasiológico e o percurso semasiológico em
dicionários
Babini (2001; 2006), citando a obra Sémantique générale, de Bernard Pottier
(1992), destaca que o autor propõe a existência de dois percursos de enunciação: um analisado do ponto de vista do emissor, quer dizer, o percurso
onomasiológico, que parte da intenção de dizer ao enunciado, e outro analisado do ponto de vista do receptor, ou seja, o percurso semasiológico que
parte do enunciado à sua interpretação.
No percurso onomasiológico, o emissor parte do mundo referencial,
conceituando sua intenção de dizer por meio de um processo de semiotização dos signos em um sistema semiótico, isto é, uma língua natural. A
passagem da conceituação à semiotização é chamada por Pottier de fenômenos de designação, que estabelecem a relação entre o mundo referencial
e os sistemas das línguas naturais. A enunciação é a passagem pela qual,
no discurso, os significados se tornam significações, designada pelo autor
como fenômenos de significação. Pottier (1992) propõe o seguinte esquema
para representar o percurso onomasiológico:
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Figura 5: percurso onomasiológico segundo Pottier (1992).

O percurso semasiológico, por sua vez, parte do sentido contrário
ao do emissor, isto é, do discurso, um texto oral ou escrito, para chegar
à compreensão. A compreensão do texto/discurso é possível por meio da
identificação e interpretação dos diferentes elementos discursivos que o
compõem. Pottier (1992) propõe o seguinte esquema para representar o
percurso semasiológico:

Figura 6: percurso semasiológico segundo Pottier (1992).
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Após analisar alguns dicionários publicados entre os séculos XIX e
XX, Babini (2001) assevera que são os elementos da macroestrutura e da
microestrutura que possibilitam a realização do percurso onomasiológico
nas obras lexicográficas.
Esse autor conclui, então, que existem características comuns a todos
os dicionários analisados, mecanismos que podem variar e serem expressos
em diferentes formas, uma vez que existem seis possibilidades de realização
do percurso que possibilitam encontrar a unidade lexical a partir do conteúdo semântico que podem ou não serem usadas concomitantemente. São
elas: “o sistema nocional ou plano de classificação das ideias (conceitos)
apresentados no início das obras; a classificação sistemática das entradas;
o conteúdo semântico das entradas; a sinonímia; a antonímia; a analogia”
(BABINI, 2001: 162, tradução nossa). E ainda assevera que um dicionário
onomasiológico deveria apresentar, na medida do possível, uma macroestrutura e uma microestrutura que permitissem a realização desses percursos. Nas próximas linhas, trataremos das características dos dicionários
semasiológicos e onomasiológicos e, posteriormente, explicitaremos como
são possibilitados os percursos onomasiológico e semasiológico no Dicionário Onomasiológico de Expressões Cromáticas da Fauna e Flora.

4. Dicionários Semasiológicos e Dicionários Onomasiológicos
Landau (1989) reconhece que as duas formas de organização não são completamente díspares, visto que ambas as obras dependem de uma lista alfabética de palavras. Antes, podemos afirmar que elas se complementam,
pois, enquanto a organização onomasiológica conduz o leitor a partir do
índice para se chegar aos conjuntos de palavras relacionadas por seus conceitos, a organização semasiológica fornece uma lista de vocábulos unidos
por traços semânticos semelhantes logo após a entrada.
O mesmo autor acrescenta que, por um lado, a organização conceitual, além de garantir que o usuário encontre a palavra que está buscando,
tem a vantagem de fornecer num mesmo espaço uma quantidade de palavras muito maior. Por outro lado, a organização alfabética é vista como a
mais simples de se manusear, pois, uma vez encontrada a palavra, o leitor
não precisa realizar outras buscas para encontrar seus sinônimos. Zavaglia
(2009) dedica o sucesso de obras semasiológicas ao rápido manuseio, o que
assegura ao consulente o uso eficaz do dicionário. Porém ainda afirma que
a classificação a partir da estruturação da realidade também traz um valor
indiscutível para uma obra.
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Também Babini (Ibidem) argumenta a favor da junção dos dois percursos numa mesma obra ao afirmar que os dicionários organizados em
ordem alfabética possibilitam apenas que os significados das palavras sejam
encontrados a partir da sua forma gráfica. Entretanto, se temos em mente
apenas o conceito, não nos é permitido pelos dicionários convencionais
encontrar a palavra que o denomina. Para o autor, os dicionários deveriam
tornar possível tanto a busca pela palavra por meio da ideia, quanto a busca
pela ideia por meio da palavra.
No que concerne à estruturação dos dicionários onomasiológicos, Baldinger (1970) considera pertencente a essa tipologia aqueles que classificam as unidades lexicais em função dos conceitos por elas representados.
Em contrapartida, são semasiológicos os dicionários que classificam as
unidades lexicais em função da sua forma, ou seja, por ordem alfabética.
Em trabalho anterior (BALDINGER, 1966), o mesmo autor releva que os
dicionários por ordem alfabética (ou fonológica) e os organizados por conceitos se complementam e, conforme assegurado por Babini (Ibidem), cada
um busca resolver os problemas de uma forma inversa que àquela do outro.
Tosqui-Lucks (2008) determina que
[...] na estruturação do léxico, a Onomasiologia representa a face das designações, compreendendo todos os significantes de um dado significado, ao passo
que a Semasiologia representa a face das significações, compreendendo todos
os significados possíveis que possam traduzir um determinado significante
(TOSQUI-LUCKS, 2008: 232).

Em outras palavras, ao passo que nos dicionários que se utilizam da
classificação feita pela ordem alfabética podemos apreender o significado
da palavra apenas por meio de sua forma, os dicionários onomasiológicos nos permitem fazer relações de sentido entre itens pertencentes a uma
determinada área do saber. Ao dicionário onomasiológico, então, cabe partir de uma ideia para examinar os vários sentidos que a ela estão relacionados, isto é, parte de um conceito para chegar à forma, possibilitando o
percurso ideia (ou noção/conceito) → unidade lexical.
No que diz respeito à tradição lexicográfica onomasiológica, Oliveira
(2011) destaca que embora ela exista e seja relativamente forte, há uma desproporção entre o número de dicionários semasiológicos e os onomasiológicos, fato esse que pode ser explicado pela supremacia da noção de palavra
sobre àquela do conceito, além, é claro, da complexidade de sua elaboração
e da dificuldade na sua consulta.
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Com base em uma pesquisa feita em alguns dicionários onomasiológicos, essa mesma autora aventa que existem algumas características acerca
de sua estrutura e informações de uso que abundam em todos eles. Para
ela, sobram índices, remissões e referências cruzadas, procedimentos que
buscam revelar a facilidade da busca. No entanto, para a pesquisadora, na
grande maioria das obras faltam informações sobre os seus pressupostos
teórico-metodológicos, da mesma forma que abunda subjetividade na
classificação, uma vez que os resultados obtidos a partir dessa classificação
podem não ser satisfatórios para todos. A seguir, relataremos a metodologia adotada para a elaboração do Dicionário Onomasiológico de Expressões
Cromáticas da Fauna e Flora, explicitando como foi possibilitado o percurso onomasiológico e o percurso semasiológico dentro da mesma obra e
quais as vantagens dessa junção para um dicionário especializado.

4.1. O Dicionário onomasiológico de expressões cromáticas da
Fauna e Flora
No que diz respeito à elaboração de obras lexicográficas especializadas,
Bergenholtz e Tarp (1995) ressaltam a importância da classificação sistemática das entradas, para fins de delimitação da área abordada. Os mesmos
autores argumentam que a organização onomasiológica, além de fornecer
um panorama da área, tem como vantagens diretas ao consulente a possibilidade de estabelecer relações entre os conceitos que compõem a rede conceitual desta, facultando uma pesquisa que forneça informações adicionais.
Zavaglia (2009) atenta para o fato de que um dicionário pode ser tanto
onomasiológico quanto semasiológico. Em concordância com essa autora,
entendemos que um bom dicionário onomasiológico busca não apenas
representar todas as relações entre as noções de um mesmo domínio como
também fornecer os dois percursos: tanto o onomasiológico quanto o
semasiológico, para que não falte ao consulente a possibilidade de alcançar
o seu objetivo.
Dessa forma, o Dicionário Onomasiológico de Expressões Cromáticas da
Fauna e Flora tem sua macroestrutura organizada onomasiologicamente
de acordo com uma classificação baseada nos modelos da Sistemática(1)
que tem como proposta agrupar os seres segundo suas características em
(1) Ramo da Biologia que classifica os seres vivos por meio do estudo comparativo de suas características, de modo a realizar a sua descrição evolutiva a partir das relações entre os grupos de
espécies.
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comum, partindo do reino (mais genérico) até a espécie (mais específico).
Assim, com o auxílio de uma profissional da área,(2) formulamos o seguinte
modelo de macroestrutura:

Figura 7. modelo de macroestrutura

Tal modelo é representado no dicionário por meio de um plano de classificação das ideias que permite ao consulente a possibilidade de estabelecer
relações de sentido entre o léxico abordado, cujo formato evidenciamos a
seguir:

(2) Fomos auxiliados pela Bióloga Maristela Previato, bacharel em Ciências Biológicas pela UNESP,
campus de São José do Rio Preto.
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Figura 8. plano de classificação das ideias da Fauna

Como pode ser visto nesse plano de classificação da Fauna, partimos
do reino, no caso o Chordata, no qual se encontram todos os seres estudados pela Zoologia, para então fornecer a classe, neste caso a Reptila, que
abrange, por sua vez, os répteis. Em seguida, fornecemos a ordem e a família
em que a espécie denominada pela expressão cromática se insere. Tal descrição exemplifica a classificação sistemática das entradas. A título de ilustração, citamos a classificação do item “iguana-verde”, presente na figura
acima, no interior do dicionário:

Figura 9. classificação do item iguana-verde
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Uma vez defendida a presença dos dois percursos (onomasiológico e
semasiológico) no interior do dicionário, fornecemos também um índice
remissivo ao final da obra em ordem alfabética no qual é indicada a página
em que se encontra a expressão cromática. Tal possibilidade permite aos
leitores uma busca mais rápida e simples, aguçando a curiosidade por descobrir o funcionamento do dicionário e incentivando a leitura de outros
verbetes. Ilustramos o índice remissivo na figura que segue:

Figura 10. índice remissivo da Fauna

Ademais, a presença do percurso semasiológico também está presente
na organização das expressões cromáticas/entradas no interior das famílias,
como pode ser observado a partir da figura 8. Não obstante, a microestrutura também segue o modelo semasiológico, estando o verbete organizado
no sentido palavra-entrada → significado/conceito. Temos como modelo de
verbete o que segue:

Figura 11. modelo de verbete

Tal modelo é baseado na proposta de Zavaglia, C. e Zavaglia, A. (2002)
que propõem um modelo de microestrutura dividido em paradigmas informacional, de formas equivalentes, pragmático e definicional, enfatizando a
importância dos dois últimos para a compreensão do item por parte do leitor.
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Para além de uma lista de palavras com seus respectivos significados,
consideramos que um dicionário especializado precisa fornecer o maior
número de informações possíveis ao consulente, seja ele um especialista da
área ou um leigo no assunto. Dessa forma, propomos a inserção de informações linguísticas, tais como a classe gramatical e plural; da definição; de
contextos retirados da Web Córpus que abordem diferentes níveis de especialização de discurso que comprovam o uso generalizado das expressões
cromáticas e que complementam as informações fornecidas na definição;
de sinônimos, isto é, de variantes denominativas da espécie. Atentemos
para a próxima figura:

Figura 12. exemplo de verbete

O modelo de microestrutura descrito na figura 11 é exemplificado com
esse exemplo de verbete, uma continuação da figura 9 que demonstra a
classificação do item iguana-verde dentro do dicionário. Como podem ser
observados, os paradigmas são distribuídos de forma progressiva dentro do
verbete, possibilitando uma melhor compreensão da expressão cromática.
A definição contém os traços distintivos da espécie e os exemplos buscam,
primordialmente, fornecer informações complementares. A microestrutura, juntamente com a macroestrutura, estão em harmonia e continuidade,
reunindo um conjunto de conhecimentos que delimita e torna compreensíveis os conceitos da Fauna e da Flora.
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Considerações ﬁnais
Nestas poucas páginas, procuramos enfatizar a contribuição da Onomasiologia para a Lexicografia. Para tanto, fomos ao início da tradição lexicográfica, a fim de salientar o papel das obras lexicográficas onomasiológicas no
decorrer da história.
Quando discorremos sobre Semasiologia e Onomasiologia, é imprescindível que se trate da natureza do significado. Desta sorte, partimos dos
pressupostos da escola referencial, destacando o papel dos triângulos propostos por Ogden e Richards, de Ullman, bem como o trapézio proposto
por Heger, a fim de demonstrar a relação intrínseca estabelecida entre
Semasiologia e Onomasiologia, transpondo, posteriormente, tal relação
para a elaboração de dicionários.
Em seguida, defendemos que uma única obra pode conter tanto o percurso onomasiológico quanto o semasiológico e, por meio da descrição
do Dicionário Onomasiológico de Expressões Cromáticas da Fauna e Flora,
demonstramos que um dicionário que una as duas formas de organização
pode ser muito mais vantajoso para o consulente.
Por fim, como bem enfatiza Baldinger (1966), reafirmamos que os
dicionários semasiológicos e onomasiológicos não devem ser vistos como
díspares, mas sim como dois caminhos paralelos que levam a informações
que se complementam. Um dicionário composto por esses dois percursos
busca aliar as virtudes de cada um para um bem comum: a satisfação do
consulente.
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Desde sempre os estudiosos da língua refletiram sobre as questões ortográficas.
Durante os séculos XVIII e XIX, vários foram os tratados metaortográficos dados
à estampa, de entre os quais se destaca a Orthographia, ou Arte de Escrever, e Pronunciar com acerto a Lingua Portugueza (1734), de João de Morais Madureira Feijó,
cuja influência se estendeu ao século XIX, época em que foi publicada a Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza (1822), de Jerónimo Soares Barbosa, que
apresenta, pela primeira vez e formalmente, um sistema ortográfico misto.
Neste sentido, tendo em conta a importância das duas obras, pretendemos, no
presente artigo, analisar e confrontar as propostas ortográficas destes dois autores,
atentando na definição de ortografia apresentada, no alfabeto proposto, na representação da nasalidade, assim como nos ditongos elencados por ambos, especificando o caso do ditongo nasal [ܣѺw].
Palavras-Chave: Orthographia, ou Arte de Escrever, e Pronunciar com acerto a Lingua Portugueza (1734), Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza (1822);
Ortografia
Linguists have always reflected about orthographic issues. During the eighteenth
and nineteenth centuries, many orthographies were published, among which is
worth mentioning the Orthographia, ou Arte de Escrever, e Pronunciar com acerto
a Lingua Portugueza (1734) of João de Morais Madureira Feijó, whose influence
extended into the nineteenth century, when the Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza (1822) of Jerónimo Soares Barbosa was published, presenting for
the first time and formally a mixed spelling system.
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Therefore, taking into account the importance of the two works, in this article we
intend to analyze and confront the orthographic proposals of these two authors,
considering the definition of orthography presented, the proposed alphabet, the
representation of nasality, as well as the diphthongs listed by the authors, specifying
the nasal diphthong [ܣw
Ѻ ].
Keywords: Orthographia, ou Arte de Escrever, e Pronunciar com acerto a Lingua Portugueza (1734), Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza (1822);
Orthography

Introdução
Durante os séculos XVIII e XIX, a questão ortográfica foi amplamente discutida e a necessidade de fixação de uma única escrita normativa é visível
no incremento da produção de tratados ortográficos, que se sucediam uns
após outros, sem, no entanto, se chegar a uma decisão ‘definitiva’. Como
refere Rita Marquilhas (1991: 8):
[…] apesar de no século XVIII se terem criado em Portugal excepcionais condições culturais para a convenção de uma única ortografia, essa convenção
nunca chegou a ser celebrada, nem sequer tacitamente, podendo falar-se apenas de várias ortotipografias, umas vezes paralelas, outras vezes divergentes.

Durante este período, destaca-se a Orthographia, ou Arte de Escrever,
e Pronunciar com acerto a Lingua Portugueza (1734),(1) de João de Morais
Madureira Feijó (1688-1741), que “[…] chegou a ser o tratado ortográfico
com o maior êxito, até inclusive no século XIX.” (Kemmler, 2001: 206).(2)
(1) No nosso trabalho, usaremos a 3ª edição, de 1781, por se tratar da primeira edição póstuma,
a partir da qual se registaram as principais alterações.
(2) Acerca das edições e da importância desta obra, leiam-se as palavras que Inocêncio escreve
depois de apresentar a segunda edição:
Multiplicaram-se depois as edições sucessivamente, sempre com a indicação de mais correctas, ate á decima, que é de Lisboa, 1824. 4.º Depois d’esta sahiram ainda não sei quantas. Uma
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Com a publicação desta Orthographia, a corrente etimológica,(3) assente
no ideal de perfeição linguística e na filiação às línguas clássicas, assume
uma posição cimeira e, malgrado outras propostas, como as dos “sónicos”,
terá lugar de destaque até aos inícios do século XX.
É precisamente neste período que vem a lume uma das mais importantes gramáticas da língua portuguesa, a Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza (1822) de Jerónimo Soares Barbosa (1737-1816), que teve,
durante o século XIX, sete edições (1822, 1830, 1862, 1866, 1871, 1875,
1881), todas elas publicadas sob a chancela da Academia das Ciências de
Lisboa.
Dos quatro livros que compõem esta gramática, o II é dedicado à
Orthographia, ou boa Escriptura da Lingua Portugueza. Neste livro, o autor
reflete sobre os vários sistemas ortográficos existentes, cabendo-lhe o pioneirismo ao introduzir um sistema misto, o sistema usual,(4) que conciliava
etimologia e a pronunciação.
Neste sentido, tendo em conta a importância das duas obras, pretendemos, no presente artigo, analisar e confrontar as propostas ortográficas
destes dois autores, atentando na definição de ortografia apresentada, no
alfabeto proposto, na representação da nasalidade, assim como nos ditongos elencados por ambos, especificando o caso do ditongo nasal [ܣѺw].

que tenho presente, com a designação de nova edição mais correcta é de Lisboa 1836. 4.º - E
o caso é, que todas se acham hoje exaustas, por modo que se tracta de publicar com toda a
brevidade uma, que me dizem estar no prélo.
Vê-se pois, que não obstante a censura do P. Francisco José Freire, […] a sua Orthographia ha
sido sempre a mais seguida e geral entre nós (Silva, 1859, III: 422-423).
(3) Com o Renascimento, a admiração que já existia pelo latim redobrou, subjugando os espíritos
por forma tal, que a sua ortografia tornou-se modelo da nossa, que foi em grande parte posta
de lado, em prejuízo da língua, da qual muitos sons deixaram de ser representados consoante
a sua pronúncia secular. Essa obsessão era tal que, porque assim se escrevera em latim, entraram a empregar-se caracteres que não correspondiam a nenhum som da fala, resultando daí
duplicação de consoantes em casos perfeitamente escusados, e a generalização do emprego
dos símbolos ch, ph, th e rh, que dantes eram de uso restrito (Nunes, 1989: 195-196).
(4) Kemmler (2012: 304) crê “[…] tratar-se efetivamente da primeira vez que o termo ‘ortografia
usual’ se encontra referido explicitamente numa obra metalinguística portuguesa […]”.
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1. Deﬁnição de Ortograﬁa
A história da ortografia portuguesa(5) ficou marcada por uma oscilação permanente entre duas forças: a da vernaculização e a da latinização, reflexo de
um determinado contexto político, social e cultural. Depois de um período
inicial, fortemente marcado pelo critério fonético, verificou-se um regresso
às origens, numa tentativa de codificação gráfica, assente nas noções de
perfeição e purismo ortográficos, e uma consequente recuperação da etimologia. Esta corrente, justificada pelo ambiente cultural em que se vivia,
encontra o seu auge em João de Morais Madureira Feijó, cujas soluções
gráficas assentam no modelo ortográfico latino, com a sobreposição da vertente histórica à fonética.(6)
No que respeita à definição de ortografia, Madureira Feijó define-a da
seguinte forma:
Orthographia, ou Orthografia he aquella Arte, que ensina a escrever com acerto
nas letras, de que se compõem as dicçoens; na divisaõ, que se faz das palavras,
quando naõ cabem inteiras no fim das regras; nos pontos e virgulas, com que se
divide o sentido das oraçoens; nos accentos, ou tons, com que se pronunciaõ as
vogaes em cada palavra. (Feijó, 1781: 7).

Nesta definição, destaca-se o espírito normativo e o objetivo pedagógico, expressamente assumidos pelo autor, para além do estatuto de arte
atribuído à ortografia, que remete para o conhecimento e aplicação de
regras com o propósito de alcançar uma escrita correta, assente num ideal
de perfeição linguística, que nos conduz ao purismo das suas origens greco-

(5) Podemos considerar que existem três momentos distintos que marcam a história da ortografia portuguesa:
[…] o primeiro dos quais, caracterizado por uma certa aderência da escrita à pronúncia,
abraça os séculos que vão do XIII até cerca de meados do XVI; o segundo período (de ortografia etimológica) vai do Renascimento até ao início do século XX e o terceiro (período das
reformas ortográficas) desenvolve-se desde então (Tavani, 1987: 201).
A este respeito veja-se também Williams (1991) e Kemmler (2001).
(6) O critério etimológico seria o único a assegurar a estabilidade necessária para garantir a codificação gráfica, o que seria mais difícil através da aplicação do critério fonético, devido à
instabilidade que lhe está associada. A este respeito, Kemmler (2007: 324) aduz:
Além da impossibilidade de isolar um modelo ortoépico geral dentro do diassistema do seu
tempo, modelo no qual se poderia basear o sistema ortográfico, outro dos argumentos principais de Feijó é a mudança linguística que faria com que um sistema fonográfico passasse
a ser desactualizado. A solução é óbvia: é o recurso à etimologia e à analogia que garante a
necessária estabilidade ortográfica.
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-latinas.(7) Ademais, ressaltam também as referências acerca de “[…] a divisão silábica, a pontuação e a ortoépia, assuntos que até então só estavam
situados à margem da ortografia.” (Kemmler, 2001: 217).
Na senda do que acontecia com outros ortógrafos e gramáticos, Feijó
pretende apresentar uma ortografia diferente, que pudesse resolver os problemas presentes nas obras anteriores, das quais discorda, considerando
que muitas vezes os seus autores se contradizem uns aos outros e a si mesmos(8) no que concerne às teorias ortográficas defendidas:
Mas sendo muitas as Orthografias, que tem sahido á luz, e nos ensinaõ regras
para os accentos, para a pontuaçaõ, e divisaõ, que se reduzem a preceitos certos;
ainda naõ sahio huma, que nos ensinasse a escrever com certeza as letras, de
que se devem compor as dicçoens, ou palavras na nossa lingua Portugueza;
porque ja nos dizem, que devemos observar a analogia, e etymologia das palavras, imitando nas letras aquellas, donde tiverem a sua origem; ou aquellas
com que tiverem sua proporçaõ, e similhança; como em seu lugar explicaremos. Mas logo se desviaõ destas regras em muitas palavras, que naõ escrevem
nem por analogia, nem por etymologia; dizendo, que assim escrevem os doutos na nossa lingua. Ja nos dizem, que a melhor Orthografia he aquella, que
mais se accommoda com a recta pronunciaçaõ das palavras. (Feijó, 1781: 7-8).

De seguida, o autor expõe os seus argumentos para nos dar a conhecer
a sua doutrina ortográfica: defende a etimologia em detrimento da pronúncia, à qual se segue o critério da analogia. “Esta seria aplicável aos numerosíssimos casos de palavras que não remontam necessariamente a um dado
étimo, mas são resultado de processos morfológicos (composição, derivação, etc.).” (Kemmler, 2001: 218).
Por seu turno, Soares Barbosa, na Grammatica Philosophica, considera
igualmente a ortografia como a arte de escrever corretamente, no entanto
apresenta uma perspetiva mais abrangente, contemplando, na sua proposta,
os diferentes sistemas ortográficos vigentes:

(7) A propósito da Orthographia de Feijó, Williams (1991: 41) considera que a mesma “[…] teve
tremenda influência em favor da causa das grafias etimológicas por mais de um século e
meio”. Referindo-se ao seu autor, diz-nos que ele “[…] não só instava pela grafia latina de
palavras recémintroduzidas, mas também pela sua pronúncia na conformidade com a grafia.”
(8) Quanto aos Orthografos, que ja nos ensináraõ as regras desta arte, de tres que li, nenhum deve
ser imitado; naõ so porque escrevêraõ em tempo, em que a nossa lingua estava menos apurada, e por isso as suas regras se naõ conformaõ ja com a melhor pronunciaçaõ; mas porque
huns contradizem aos outros, e athe a si mesmos se contradizem. (Feijó, 1781: 9).
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A Orthographia he a Arte de escrever certo, isto he, de representar exactamente
aos olhos por meio dos caracteres Litteraes do Alphabeto Nacional, os sons,
nem mais nem menos, de qualquer vocabulo, e na mesma ordem, com que se
pronuncião no uso vivo da Lingua: ou bem assim os que o mesmo vocabulo em
outro tempo teve nas Linguas mortas, donde o houvemos.
Assim o vocabulo Ortografia, escripto por este modo, representa ao justo os
sons de sua pronunciação viva na Lingua Portugueza. Porêm escripto, como
se vê ao principio, representa, não so os sons, que tem presentemente, mas
tambem os que teve em outro tempo no uso vivo da Lingua Grega, donde o
houvemos. (Barbosa, 1822: 56)

Esta definição, que retoma em quase tudo a apresentada pelo autor
na Eschola Popular,(9) remete-nos de imediato para os dois sistemas ortográficos que durante as centúrias setecentista e oitocentista foram amplamente discutidos. Soares Barbosa ilustra precisamente estes dois tipos de
sistema recorrendo à palavra ‘ortografia’, que, dependendo da forma como
se escreve, pode representar apenas o modo como se pronuncia ou a sua
origem grega.
O autor prossegue, dizendo que:
A primeira Orthographia chama-se da Pronunciação; porque não emprega
caracteres alguns ociosos e sem valor: mas tão somente os que correspondem
aos sons vivos da Lingua. A segunda chama-se Etymologica, ou de Dirivação;
porque admitte letras, que presentemente não tem outro prestimo senão para
mostrar a origem das palavras (Idem, 56-57).

A par destes dois sistemas ortográficos, muitas vezes contraditórios,
caminhava um sistema misto, que conciliava etimologia e pronunciação,
tendo por base o uso:

(9) Na terceira parte da Eschola popular, Da calligraphia, e orthographia, ou arte de escrever bem
e certo a lingua portugueza, pode ler-se a seguinte definição de ortografia:
Orthographia he a Arte de escrever certo, isto he, de representar exactamente aos olhos por
meio dos caracteres litteraes do Alphabeto Nacional os sons nem mais nem menos de qualquer vocabulo, e na mesma ordem, em que se pronuncião no uso vivo da lingua; ou bem
assim os que o mesmo vocabulo em outro tempo teve nas linguas mortas, donde nos veio.
Assim o vocabulo Ortografia, escripto deste modo, representa ao justo os sons da sua pronunciação viva na Lingua Portugueza. Porem escripto como se vê ao principio, representa não
só os sons que tem, mas tambem os que teve em outro tempo no uso vivo da Lingua Grega,
donde o houvemos (Barbosa, 1796c: 56).
Acerca da comparação entre estas duas definições, consulte-se Kemmler (2012).
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Entre estas duas Orthographias caminha a usual, assim chamada, porque não
tem outra auctoridade se não a do uso presente e dominante; ja para seguir as
Etymologias, e introduzir arbitrariamente escripturas mui alheas da pronunciação presente; ja para não fazer caso da dirivação mesma, e incoherente em
seus procedimentos escrever, por ex: He, Huma com H, que não ha na origem Latina; e Filosofia, e Fyzica com F e Z, que não ha nas palavras Gregas(10)
(Idem, 57).

Destaque-se aqui a posição pioneira de Soares Barbosa em reconhecer
formalmente a ortografia usual como uma das três possíveis realizações.
Na opinião de Kemmler (2012: 314), “[…] é precisamente esta introdução formal do sistema misto, que oscila entre os dois sistemas ‘clássicos’ da
teoria ortográfica, que deve ser considerada uma das maiores inovações da
Grammatica philosophica em matéria ortográfica”.
Na ótica barboseana, a importância do uso na ortografia é tal que, na
única regra que o autor estabelece para a ortografia etimológica, na qual
refere que “toda a palavra Portugueza, que for dirivada ou da Lingua Grega,
ou da Latina, deve conservar na escriptura os caracteres da sua origem, que
se poderem representar pelos do nosso Alphabeto, e forem compativeis com
a nossa pronunciação” (Barbosa, 1822: 68), acaba por concluir que o uso
é soberano, fazendo todas as exceções que assim entender: “Mas o uso faz
nesta regra todas as excepções, que quer(11)” (Ibidem).
Após a apresentação dos três sistemas ortográficos, o gramático reflete
sobre o acesso da população a cada um deles. Considera que ao alcance
do Povo illitterato só está a ortografia da pronunciação, uma vez que para
escrever segundo este sistema não é necessário conhecer o funcionamento
das línguas grega e latina, bastando apenas distinguir bem os sons de cada
palavra:

(10) Como aduz Kemmler (2001: 250):
Temos de reconhecer que não é fácil expor as ideias ortográficas de um ortógrafo que adere à
corrente usual. Face às palavras do gramático torna-se claro porquê: o sistema é uma mistura
de dois sistemas antagónicos. Como tal, o resultado da mistura podia e devia ser diferente de
um ortógrafo para o outro e, naturalmente, de um indivíduo para o outro.
(11) Esta postura vale-lhe a crítica do ortógrafo Carlos Augusto de Figueiredo Vieira (1844: 15):
Em 1822 publicou J. S. Barbosa sua grammatica philosophica da lingua portugueza, onde
tracta tambem da orthographia. Em vez porém de collocar-se no logar que lhe competia,
expoz o erudito philologo as regras peculiares aos dous systemas orthographicos, e tendo
estabelecido como regra primaria d’um d’elles – que a etymologia deveria regular a escriptura
das palavras, – a conclue confessando – que o uso fazia n’essa regra as excepções que queria –.
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Ja se vê que as Orthographias, Etymologica e Usual estão totalmente fóra do
alcance do Povo illitterato. Porque nenhuma regra segura se lhe póde dar, ou
elle perceber para deixar de errar a cada passo, que não seja a de largar a penna
a qualquer palavra, que queira escrever, para consultar o vocabulario da Lingua.
Porêm a Orthographia da Pronunciação não he assim. Rectificada que seja esta;
não tem elle mais do que distinguir os sons, quer simples, quer compostos, de
que consta qualquer palavra, e figural-os com os caracteres proprios, que os
Alphabetos Nacionaes para isso lhe dão (Idem, 57).

Se, por um lado, esta modalidade é a mais acessível àqueles que não têm
conhecimentos acerca das línguas clássicas, por outro,
ou por facil, ou por estranha ao uso presente da Nação,(12) não he do gosto dos
homens Litteratos, que não tendo a mesma difficuldade que tem os idiotas,
para escreverem segundo as Etymologias, julgarião ter perdido seus estudos,
se por isto se não distinguissem do vulgo imperito (Ibidem).

Após considerar as vantagens e desvantagens inerentes a cada sistema,
Soares Barbosa, numa atitude conciliatória, propõe-se apresentar as regras
que caracterizam cada uma das ortografias. Assim, dedica os capítulos II
e III às Regras proprias da Orthographia Etymologica, e Usual e às Regras
proprias da Orthographia da Pronunciação, respetivamente. Note-se que no
capítulo dedicado à ortografia da pronunciação, à semelhança do que já
fizera na Eschola Popular, no artigo relativo à pontuação, Barbosa adota a
escrita da pronunciação, facilitando assim o acesso e a compreensão das
regras que está a explanar.
Relativamente às partes que integram a ortografia, o gramático considera que são duas, a saber:
A primeira he a união bem ordenada das Letras de qualquer vocabulo, correspondentes aos sons, e á sua ordem na boa pronunciação do mesmo. A segunda
he a separação dos mesmos vocabulos e orações na Escriptura continuada,
segundo a distincção, e subordinação das ideas e sentidos, que exprimem.
Aquella he objecto da Orthographia, tomada em hum sentido mais restricto; e
esta he objecto da Pontuação (Idem, 58).

(12) Através destas palavras, fica claro que a ortografia da pronunciação era um modelo ‘estranho’
à prática da nação, o que nos permite concluir que as várias propostas de implementação
deste sistema não surtiram os efeitos desejados.
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Desta divisão decorrem, assim, dois níveis de análise do sistema gráfico: um primeiro relacionado com as “Letras”, correspondente ao plano
alfabético, e outro relacionado com a pontuação, correspondente ao plano
extra-alfabético. Segundo Gonçalves (2003: 284), “esta divisão denota uma
concepção lata de sistema ortográfico que não se restringe, portanto, aos
elementos alfabéticos. A ela se deve que, desde o início, tenhamos assumido
o conceito de «ideia ortográfica» no seu sentido mais amplo […]”.

2. Alfabeto
Na primeira edição, o alfabeto apresentado por Madureira Feijó é composto por vinte e quatro letras, que são as seguintes: A, B, C, D, E, F, G, H,
I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z (cf. Feijó, 1734: 20). Na edição
que estamos a usar, de 1781, o alfabeto já apresenta vinte e cinco letras,
adicionando-se o <J> (cf. Feijó, 1781: 24), as quais se dividem em vogais e
consoantes:
As vogaes saõ seis, A, e, i, o, u, y. Chamam-se vogaes, porque cada huma por
si só tem voz clara, e distincta. As mais chamam-se Consoantes, porque na sua
pronunciaçaõ soaõ juntamente com as vogaes; tanto, que se as escrevessemos
como as pronunciamos, seria assim Be, ce, de, ef, ge, ba, etc. (Ibidem).

Nas Regras Communs a todas as Orthographias, Jerónimo Soares Barbosa propõe trinta e um carateres para a escrita das palavras portuguesas,
“[…] a saber: 5 vogaes oraes A, E, I, O, U; 5 Nasaes Ã, Ẽ, Ĩ, Õ, Ũ; e 21
Consoantes B, P, M, V, F, G, C, D, T, S (com vogal diante) Z, S, (sem vogal
diante), X, J, CH, N, NH, L, LH, R, RR, como se póde ver no Livro I. da
Orthoepia, Cap. I, e II” (Barbosa, 1822: 58).
Como se pode verificar, o gramático não inclui, “[…] no Abecedario do
uso Nacional” (Ibidem), o <K> e o <Y> e inclui as prolações portuguesas
<CH>, <NH>, <LH> e <RR>, ao contrário, por exemplo, do alfabeto proposto por Feijó na sua Orthographia.
Além do abecedário do uso, Soares Barbosa apresenta também “[…] o
Abecedario vulgar, ou Typographico de 23 Letras, a saber: A, B, C, D, E, F,
G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z […]” (Idem, 59), que critica
por défice e por excesso:
[…] por huma parte he incompleto e falto não menos que de onze Letras, a
saber: das cinco Nasaes Ã, Ẽ, Ĩ, Õ, Ũ; das duas Consoantes J, e V, e das quatro
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Prolações CH, NH, LH, RR, que são humas verdadeiras Consoantes, posto que
figuradas com duas Letras: e por outra parte o mesmo Abecedario vulgar he
sobejo de tres Letras, a saber: o K, e Y, que são Gregas, e o H, que, ainda sendo
signal de aspiração, não deve ter lugar entre as Consoantes, mas sim entre os
Accentos Prosodicos, aonde pertence (Ibidem).

Assim, na ótica do autor, para a ortografia das palavras portuguesas,
não seriam necessárias as duas letras gregas <K> e <Y>, pois estas podem-se “[…] substituir com as nossas Letras […]” (Idem, 68). Relativamente à
primeira letra, também Madureira Feijó perfilha a opinião de que esta letra
não é necessária. Ainda assim, Feijó (1781: 72) inclui-a no alfabeto:
146 A esta letra chamaõ os Gregos Kappa, e deles a tomáraõ os latinos, para
escreverem alguns nomes, que passáraõ para o seu uso. Mas no sentir de
Prisciano he letra inutil; porque todas as palavras, que se escrevem com K, se
podem escrever com C, excepto Kyrie eleison; porque o C, quando naõ he aspirado com H, naõ fere a vogal seguinte com o som de K. Na lingua portugueza
he escusada, porque naõ ha palavra, que se escreva com esta letra. Mas sendo
taõ inutil, naõ incorreo na desgraça daquelles, que sendo os primeiros no prestimo, saõ os ultimos na estimaçaõ; porque entre as letras do nosso alfabeto
occupa o decimo lugar.

A inclusão desta letra no alfabeto justifica-se, na ótica do ortógrafo,
pela necessidade de “[…] que os meninos saibaõ que também he letra, e
como se figura” (Feijó, 1781: 24).
Relativamente ao <y>, enquanto Soares Barbosa considera que esta
letra deve ser apenas usada “[…] nas palavras de origem Grega, que são
menos trilhadas do Povo […]” (Barbosa, 1822: 70), Feijó acaba por aceitar a utilização do <y> em determinadas situações, quando assume que
“[…] naõ he superfluo entre nós o Y” (Feijó, 1781: 99). Por isso, usa o <y>
quando a semivogal está em posição intervocálica (cayado, payo, veyo) e
quando a grafia está consagrada pelo uso em palavras como rey, ley, pay,
boy. Por último, não deixa de enumerar as várias palavras que se escrevem
com <y> devido à sua origem greco-latina, de que são exemplos syllaba,
metaphysica, hyperbole.
No que respeita aos casos em que o <y> é consagrado pelo uso e não
tem qualquer fundamento etimológico, como os que Feijó apresenta, Soares Barbosa considera-os um abuso: “He porêm abuso empregar o Y em
palavras, que o não tem na sua origem, como Ley, Rey, Moyo, Comboy &c”
(Barbosa, 1822: 70).
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Paralelamente, o gramático detém-se numa reflexão acerca da sequência das unidades alfabéticas, revelando aqui que, para além de ser um gramático linguista (cf. Sterse, 1989: 210), também é um gramático pedagogo.
Assim, verifica-se que o autor propõe uma sequência diferente daquela
que é vulgarmente usada e que foi herdada do latim. Esta sequência é criticada pelo mesmo pois, para além de desorganizada, dado que mistura consoantes e vogais, não tem em consideração as afinidades entre as unidades:
“Não falo ja na desordem fortuita do mesmo Abecedario vulgar, em que
as vozes se vem misturadas com as Consoantes, e estas sem ordem alguma
entre si; antes contra toda a serie de sua geração, e dos orgãos, a que pertencem” (Barbosa, 1822: 59). Posto isto, Soares Barbosa reorganiza o alfabeto,
tornando-o “[…] fonético para que as pessoas reconheçam os sons básicos
da língua portuguesa e possam, a partir da fala, escrever a língua com a
ortografia da pronunciação, passando depois à ortografia vulgar (usual e
etimológica) quando as tiverem aprendido” (Cagliari, 1985: 96).
Relativamente às designações dadas às consoantes, o autor também se
afasta e critica o uso dominante e defende uma denominação que facilite
a aprendizagem da leitura por parte das crianças, seguindo a prática das
“Nações Civilizadas”, introduzida, como sabido, pela Grammaire Générale
et Raisonnée de Port-Royal:(13)
A nomenclatura vulgar de muitas destas Consonancias como são eMe, U, eFe,
Gê, Cê, eSe, Xis, I, Ce Hàgá, eNe, eNehagá, eLe Hagá, eRRe forte, eRRe brando,
[…] he de hum grande embaraço para o seu aproveitamento. Elle dá a muitas
letras hum valor e som, que ellas não tem; a outras accrescenta outros, que as
mesmas não tem, e que não servem senão para embrulhar e confundir-se o
som proprio e verdadeiro.
Todas as Nações Civilizadas tem ja largado, ha muito, este methodo; e dando
ás Consoantes o seu valor proprio e uniforme por meio do Seheva [sic!], que
ajuntão a cada huma, deste modo: Be, Pe, Me, Ve, Fe, Gue, Que, De, Te, Se, Ze,
Xe, Je, CHe, NHe, Ne, Le, LHe, Re, RRe […] (Barbosa, 1822: 13).

A implementação desta nomenclatura viria, assim, “[…] facilitar grandemente os methodos de soletrar, de Syllabar, e da Leitura, em que os mini(13) Na Grammaire Générale encontra-se precisamente a teoria de que às consoantes apenas se
deve juntar um e mudo, para facilitar a sua pronunciação: “Qu’on ne leur nommât aussi les
consonnes que par leur son naturel, en y ajoutant seulement l’e muet, qui est nécessaire pour
les prononcer: par exemple qu’on donnât pour nom à b, ce qu’on prononce dans la derniere
syllabe de tombe; à d celui de la derniere syllabe de ronde; & ainsi des autres qui n’ont qu’un
seul son” (Arnauld & Lancelot, 1780: 61).
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nos gastão tanto tempo nas escholas com muito trabalho, e mui pouco
fructo” (Idem, 13-14).
Outro aspeto importante que o gramático evidencia a respeito da escrita
das letras e que é fundamental para facilitar a leitura por parte das crianças
é a forma das letras. Os meninos devem principiar “[…] a Leitura por cartas
e livros de letra impressa, mais regular, mais uniforme, mais certa, e por isso
mesmo tambem mais facil, e mais propria para dar o leite das Primeiras
Letras á tenra idade(14)” (Idem, 54).

3. Ditongos
Os ditongos constituem uma das áreas mais controversas entre a doutrina
dos gramáticos e ortógrafos, pois são fonte de diversas propostas e interpretações e, consequentemente, geradores de instabilidade gráfica.
Na definição de ditongo, Feijó remete para a inseparabilidade fónica
de duas vogais que integram a mesma sílaba e para a origem da palavra: “9
Esta palavra Dithongo he tirada do Grego, e significa o som de duas vogaes;
e por isso Dithongo he aquelle, que se faz de duas vogaes unidas, ou juntas
debaixo de huma só pronunciaçaõ […]” (Feijó, 1781: 25).
Atente-se, agora, na definição proposta por Soares Barbosa:
Diphthongo quer dizer hum som feito de dois, isto he, duas vozes unidas em
hum som. Mas duas vozes nunca se podem unir em hum som, sem que huma
dellas pela sua brevidade e rapidez se acoste á outra, dando-lhe parte de sua
quantidade, e esta fique muito mais longa em comparação da outra. Huma pois
necessariamente ha de ser mais longa e outra brevissima. A primeira na ordem
das duas, que compõem o Diphthongo, chama-se Prepositiva, e a segunda Subjunctiva (Barbosa, 1822: 14).

Para a definição de ditongo, o autor atenta na etimologia da palavra,
tendo em consideração as duas palavras gregas que a compõem. Assim,
(14) Na Eschola Popular, quando discute em que momento se deve ensinar a escrita às crianças e
como, o gramático apresenta a mesma postura teórica relativamente aos tipos de letra, defendendo a aprendizagem da leitura através de carateres impressos:
Os Meninos não se devem ensinar a Escrever, senão depois de terem já alguma firmeza nos
musculos da mão, de cujos movimentos depende a formação dos caracteres; e depois de saberem lêr desembaraçadamente a letra impressa tanto rodonda como bastarda; e antes de entrarem na leitura da letra de mão ou diplomatica. A razão disso he evidente. […] Em fim as fórmas
da letra impressa são sempre regulares, constantes e uniformes: as da diplomatica pela maior
parte irregulares, variadas, e dissemelhantes. Aquellas pois podem-se fixar na memoria para se
pintarem no papel; estas não: aquellas são bons modelos, estas pessimos (Barbosa, 1796c: 1-2).
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o ditongo consistirá na junção de duas vozes unidas num só som. Alerta,
também, para o facto de estas duas vozes não terem a mesma duração, ou
seja, a mesma quantidade: uma é mais longa e outra mais breve, o que nos
remete para a definição atual de ditongo, como conjunto de dois elementos,
um de caráter vocálico e outro semivocálico. A primeira das vozes é a prepositiva e, segundo o autor, é sempre longa. A segunda deve ser mais rápida
e mais breve do que a prepositiva e designa-se subjunctiva.
Após estas considerações preliminares, o gramático passa à apresentação dos ditongos, considerando para a nossa língua um total de dezasseis,
dos quais dez são orais e seis nasais.
Na página 16 da Grammatica, Jerónimo Soares Barbosa apresenta a listagem dos ditongos orais e nasais com as suas possíveis grafias e respetiva
exemplificação. Vejamos as propostas do autor:

Tabela 1. Listagem dos 10 ditongos orais
Possíveis grafias

Exemplos

ái, ay, ae
áo, au
éi, éy
êi, êy, hêi
éo
êo, êu
ío
ói, óe, óy
ôi, ôe, ôy
úi, úy

Pái, Páy, Páes
Páo, Páuta
Papéis, Réys
Rêi, Lêy, Hêi
Céo
Mêo, Êu
Ouvío
Heróis, Heróe, Combóy
Bôi, Pôes, Môyo
Fúi, Úyvo

Tabela 2. Listagem dos 6 ditongos nasais
Possíveis grafias

Exemplos

ãi, ãe, aen, ain
ão, hão, am, aon
ẽe, ẽi, em, en
õe, õi, oin, oem, oen
õo, om, on
ũi, uim, uin

Mãi, Mãe, Maens, Mains
Mão, Hão, Mam, Maons
Bẽe, Bẽis, Bem, Bens
Põe, Põi, Poins, Poem, Poens
Bõo, Bom, Bons
Rũi, Ruim, Ruins
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Desta listagem de ditongos, cabe-nos destacar a perspicaz distinção que
o gramático faz entre os planos fónico e gráfico, uma vez que para os dezasseis ditongos elencados (plano fónico) apresenta quarenta e cinco possíveis
grafias (plano gráfico) (cf. Gonçalves, 2003: 468).
O número de ditongos apresentado pelo gramático não é coincidente
com o de Feijó, que defende a existência dos seguintes ditongos: <aa, ae, ay,
ai, ao, au, ea, ee, eo, ey, ei, eu, io, oe, oy, oi>. Esta lista permite-nos claramente confirmar a existência de “[…] uma notória interferência ou sobreposição do plano gráfico no plano fónico, dado muitas das enumerações
incluírem variantes gráficas do mesmo ditongo.” (Gonçalves, 2003: 83).
Contrariamente a Soares Barbosa, Feijó não distingue os ditongos orais
dos nasais e, destes últimos, apenas contempla os seguintes ditongos: <aã,
aẽ, õe, aõ>, presentes em irmãa, maçaã, caẽs, paẽs, melões, tostões,(15) Alemaõ, Joaõ. Ademais, Soares Barbosa apresenta ainda os ditongos <hei, ui,
uy>, que não surgem em Feijó e, inversamente, este contempla os ditongos
<aã, ea>. Relativamente ao ditongo <ee>, que apenas Feijó lista, o ortógrafo
condena a sua utilização, uma vez que o recurso ao acento agudo evitaria a
duplicação da vogal:
13 Naõ me lembra ter achado algum dithongo de dous Ee na lingua Portugueza; e se alguns escrevem Fee See, com elles, he erro manifesto, porque tal
naõ soa na sua pronunciaçaõ, nem saõ necessarios; pois basta o accento agudo
para se escreverem com o som alto, com que se pronunciaõ Fé, Sé […] (Feijó,
1734: 26-27).

4. Representação da nasalidade
A representação da nasalidade cria alguns problemas aos ortógrafos, uma
vez que se trata de um campo marcado por uma instabilidade gráfica e, por
vezes, até polémico.
Relativamente à representação da nasalidade nos ditongos, Soares
Barbosa descreve os usos habituais, referindo que ela se pode marcar com
recurso ao til ou através da sequência de vogal mais consoante nasal, no
entanto alerta para alguns inconvenientes que podem advir do uso de vogal
e consoante nasal, nomeadamente o facto de se poderem confundir os

(15) Tal como Kemmler (2001: 210) alerta, “Mais notável ainda é que para as formas do plural,
Feijó (1734: 25; 1739: 20) muitas vezes usa <-oens> em vez de <-ões>, como postula (Feijões,
Tostões, mas Lafoens, dicçoens).”
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ditongos nasais com as vogais nasais simples (pão / pam)(16) e de o <n> ser
colocado fora do lugar no plural dos nomes (maons / mãos). A conclusão é
que o recurso ao til é o caminho mais seguro para evitar enganos:(17)
Sobre o que cumpre advertir que ninguem se engane com a nossa Orthografia vulgar, que póde muito facilmente induzir em erro, quando escreve os
Diphthongos Nasaes humas vezes com a Prepositiva so sem a sua Subjunctiva, como Pam, Bem, em lugar de Pão, Bẽe; e outras com ambas as vozes sim,
mas com a modificação Nasal fóra do seu lugar, como em Mains, Maons, Sermoens, Bens, Ruins. Porque a nasalidade, marcada por nós com o Til por cima
da vogal, cahindo sempre nos nossos Diphthongos Nasaes sobre a prepositiva
dos mesmos; a Orthographia vulgar a vem a pôr no fim das duas vozes, fóra
do seu lugar, figurando-a com N, que tambem tem este valor, quando não he
seguido de vogal. Este N, em lugar de Til, teria o seu lugar proprio immediatamente depois da prepositiva, se em vez de escrever Mains, Maons, Sermoens,
Beens, Ruins, escrevessemos Manis, Manos, Sermones, Benes, Runis. Mas esta
escriptura tinha o inconveniente de fazer do N, signal de nasalidade, hum N
Consoante pela vogal que se lhe segue, como fazem os Hespanhoes. Para evitar
pois este absurdo, cahio no outro de pôr o signal nasal fóra do seu lugar. Porêm
quem escrever os Diphthongos Nasaes constantemente com o Til por cima da
prepositiva, evitará hum e outro desacerto (Barbosa, 1822: 16-17).

No caso de Feijó, verifica-se que na prática recorre ao til ou à consoante
para marcar a nasalidade, no entanto na definição(18) que apresenta de til,
considera-o como abreviatura e, neste sentido, refere que é usado para
suprir as letras <m,(19)n> quando são dobradas, quando temos um <m> em
contexto de final de palavra, e é sinal de abreviatura em diversas palavras,
como é o caso do q (que) e de alguns nomes patronímicos.
(16) “Pam, Bom, Bem, que val o mesmo que Pã, Bõ, Bẽ, em lugar de duas Pão, Bõo, Bẽe &c” (Barbosa, 1822: 65).
(17) De acordo com Rita Marquilhas (1991: 84):
É antiga (remonta ao século XVI, ou seja, aos alvores da metalinguística portuguesa) a discussão
teórica sobre a grafia destes ditongos; no século XVIII a questão continua a ser debatida entre os
gramáticos. A nível prático, a escolha mais frequente é a da utilização da grafia com til, mas não
deixa de ser usado o grafema próprio da consoante nasal junto do grafema vocálico.
(18) O Til pela figura, com que se fórma, naõ he letra, mas hum mero supplemento de algumas
letras inventado para as abbreviaturas de muitas palavras, nas quaes suppre o Til aquella letra,
que por brevidade deixamos; e sempre se põe como apice sobre a palavra no lugar correspondente á letra que suppre. (Feijó 1781: 108).
(19) A utilização do til como forma de abreviatura tinha muitas vezes o objetivo de rentabilizar
o espaço ocupado pelas palavras na frase, tal como reconhece Williams (1991: 34): “O til foi
usado pelo m intervocálico para ganhar espaço num esfôrço de manter a linha dentro dos
limites da margem direita.”
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Estas considerações do ortógrafo revelam-nos que ele preconiza o
til como sinal de abreviatura, no entanto verificamos que não lhe atribui
a característica da nasalidade, o que leva Kemmler (2007: 368) a tecer o
seguinte comentário:
Embora parecesse ter captado a essência do conceito da nasalidade no tratamento dos ditongos nasais, é curioso que Feijó, quando trata do til, recua ao
considerar que o til, nos contextos mencionados, somente teria a função de
abreviatura de uma consoante nasal.

4.1. Ditongo nasal [љ̎w]
Como já referimos, Feijó contempla os seguintes ditongos nasais: <aã, aẽ,
õe, aõ>. No caso deste último ditongo <aõ>, Feijó, depois de analisar os
argumentos apresentados por outros autores para justificar as suas opções
de grafia, assume uma posição diferenciada e explica:
[…] todos os nomes, que acabaõ com som forte […] se escrevaõ com aõ, como
Alemaõ, Christaõ, Joaõ, Sebastiaõ, & c. e os que forem breves, teraõ accento na
penultima, ou na vogal antecedente: como Christóvaõ, Estêvaõ, &c. Nas linguagens dos verbos, as que acabarem breves, teraõ os mesmos accentos nas
vogaes penultimas ao dithongo, como: Elles amáraõ, Ensináraõ, Lêraõ, Ouvíraõ
do preterito; e as que forem longas, naõ teraõ os taes accentos. E se me disserem, que ainda fica dúvida no tempo donde fallaõ, naõ tendo accento, porque
poucos o usaõ; respondo, que se escrevaõ as linguagens do futuro com am, e
accento agudo sobre o A: v.g. se quizermos dizer que as náos partíraõ hontem,
ou partirão á manhã; quando escrevermos só Partíraõ, se for do preterito, será
Partíraõ com accento agudo, ou circumflexo no I; e se for do futuro, será Partirám com o mesmo accento no A; e naõ Partiraõ, porque o til occupa o lugar
do accento.” (Feijó, 1781: 80).

Assim, Feijó distingue claramente os nomes oxítonos que devem escrever-se com aõ, como Alemaõ, Christaõ, Joaõ, Sebastiaõ e os nomes cuja
sílaba tónica não corresponde ao ditongo nasal e que, por isso, deverão ser
acentuados graficamente na sílaba anterior, como acontece com os exemplos fornecidos pelo autor Christóvaõ, Estêvaõ.
Relativamente às formas verbais, Feijó propõe a utilização de um acento
agudo ou circunflexo na penúltima sílaba para o pretérito perfeito (partíraõ) e, no caso do futuro, apenas um til. Como alternativa à representação
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desta última forma verbal, o autor indica a possibilidade de se recorrer à
desinência <ám>, que implicaria o uso de um acento na última sílaba.
Este ditongo <aõ> pode ainda ser encontrado nas formas de plural de palavras “[…] que no castelhano acabaõ em ano no singular, e no plural em anos
[…]” (Idem, 112), como por exemplo Cidadaõs, Cortesaõs, Christaõs, Vilaõs.
Para representar o ditongo [ܣѺw], Soares Barbosa propõe as grafias <ão,
hão, am, aon>. Desta forma, encontramos duas grafias em que a nasalidade
é marcada pelo til, <ão, hão>, e outras duas em que é marcada pela sequência vogal e consoante nasal, <am, aon>.
A grafia <aon> serve para marcar alguns plurais das palavras terminadas em <ão>, como maons e saons, no entanto, segundo o gramático esta
grafia tem o inconveniente de colocar a nasalidade fora do lugar, pelo que
não é uma forma adotada no seu texto.
No tocante à representação <ão>, notamos desde logo que o gramático
não contempla na taboa a sua variante <aõ>, que é recomendada por Feijó.
Encontramos este ditongo no texto da gramática em palavras como aspiração, atenção, canção, christão, sabichão. Tal como em Feijó, esta representação está também associada à formação dos plurais de alguns nomes
portugueses em <ão>, que em castelhano terminam em <ano>, “[…]
como Christão Christãos, Cortesão Cortesãos, Grão Grãos, Irmão Irmãos,
Mão Mãos, Orfão Orfãos, Orgão Orgãos, e poucos mais. Os nomes Benção,
Cidadão, e Villão, podem fazer de ambos os modos: Benções, ou Bençãos,(20)
Cidadões, ou Cidadãos, Villões, ou Villãos” (Barbosa, 1822: 135-136).
Relativamente à ocorrência de <ão> em formas verbais, verificamos
que, na edição de 1822, é usado nos tempos do presente, do pretérito e do
futuro,(21) o que significa que não se recorre à distinção destes tempos através da oposição <ão>, para o futuro, e <am>, para os restantes tempos.(22)
Embora o gramático não discuta diretamente qual das duas grafias
seria a indicada, há passos do texto que nos permitem retirar algumas conclusões. Assim, no parágrafo dedicado aos números e pessoas do verbo,
(20) José Inês Louro aponta esta palavra precisamente como uma das que passaram do terceiro
grupo (palavras que formam o plural em <ões>) para o primeiro grupo (palavras em <ão>
desde o princípio da língua e que fazem o plural em <ãos>): “[…] bênção (< benção, pl. benções) passou para o primeiro (bênção, pl. bênçãos) por ter deslocado o acento (pois todas as
formas em –ão átono têm esta flexão) […]” (Louro, 1952: 45).
(21) Na Gazeta de Lisboa de 1815, Fontes (2013:132) apenas detetou formas verbais em <ão>, não
existindo nenhuma ocorrência em <am>, o que está em consonância com o que acontece no
nosso texto de 1822.
(22) Na reflexão que faz acerca da origem do ditongo <ão> final, Williams (1991:182) refere que “é
muito provável que tenha sido por analogia de vaão que ão se tenha tornado a terminação da
terceira pessoa do plural que originalmente terminava em –am e –om”.

Diacritica 281-Livro 2.indb 473

07-11-2014 07:59:58

474

Sónia Coelho / Susana Fontes

o autor esclarece que a terceira pessoa do plural termina constantemente
“[…] ou em ão, ou em em, segundo a terceira do singular tem a, ou e”
(Idem, 229). Num outro passo, no âmbito das regras comuns a todas as
ortografias, ao aconselhar o uso de acento gráfico para distinguir palavras
que sem ele se confundiriam, o gramático apresenta como um dos exemplos as formas do pretérito e do futuro:
Todos convem em que, para representar todas as nossas 10 vozes oraes, mostradas na Taboa Cap. I. da Orthoepia, nos sirvamos so das cinco vogaes a, e, i, o,
u; porêm com a differença dos Accentos vogaes, com que se distinguem, todas
as vezes que esta distincção for necessaria para huma palavra univoca se não
confundir com outra, como sem elles se confundirião Pára verbo com Para preposição, Sé nome com Sê verbo e Se Conjuncção, Avó feminino com Avô masculino,
e Amárão preterito com Amaráõ futuro (Idem, 61).

Se, para estas formas, o gramático prevê um acento distintivo, é porque
entendia que elas se escreveriam da mesma maneira, portanto com <ão>.
Neste sentido, aponta, para o pretérito, a utilização de um acento agudo
(ou circunflexo) na penúltima sílaba (amárão) e, para o futuro, na última
sílaba (amaráõ). Neste último caso, distingue-se de Feijó ao propor o uso
do acento para a forma de futuro.
A grafia desta última forma, com o til colocado na subjunctiva do
ditongo, <aõ>, colide com a proposta que o gramático faz na página 17,
pois aí ele manifesta a preferência de marcar a nasalidade dos ditongos
com o til sobre a prepositiva dos mesmos, o que torna esta proposta para o
futuro algo incoerente.

Considerações ﬁnais
A leitura das duas obras evidencia a importância que estes dois autores tiveram na sua época. No caso de Madureira Feijó e da sua Ortographia, esta
foi uma obra cuja influência perdurou pelo século XIX, marcada pelo seu
pendor etimologizante e pela defesa de um regresso à matriz clássica. Esta
perspetiva seria uma forma de distinção entre os doutos e uma camada
menos erudita,(23) que preferiria guiar-se pelo critério fonético e conse(23) Contrariamente à Academia Espanhola, que reformava a ortografia no século XVIII com base
em princípios fonéticos racionais, a Academia de Lisboa continuava a consagrar a etimologia
como princípio mais importante. Segundo Williams (1991: 41), “Talvez fôsse influenciada
nessa política pela ortografia francesa e pelo desejo pedante de marcar um fôsso distintivo
entre os homens de letras e o pequeno número de pessoas que sabiam ler.”
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quente defesa da simplicidade do sistema gráfico, favorecendo a democratização da escrita.
Na Grammatica Philosophica, muitos são os momentos em que o autor
se revela flexível e aceita a diversidade de usos. Assim, logo a iniciar o
segundo livro, após a apresentação dos três sistemas ortográficos, Soares
Barbosa refere que a ortografia da pronunciação é a mais acessível para
aqueles que não detêm conhecimentos das línguas clássicas, porém conclui
que esta não agrada aos doutos, que preferentemente escrevem segundo as
etimologias. Como certamente entende que a sua função é dar a conhecer
a língua, opta por descrever todos os sistemas, deixando liberdade na escolha: “Eu, para satisfazer a todos, porei primeiro as Regras communs a todas
as Orthographias, e depois ás proprias a cada huma dellas. Quem quizer
poderá escolher” (Barbosa, 1822: 57-58).
Na prática, no momento da redação, apesar do esforço de codificação
gráfica encetado por vários autores ao longo dos dois séculos, verificamos
que cabia a cada um a opção por um caminho(24) mais ou menos arcaizante, que estaria também condicionado pelo conhecimento que se tinha
da língua latina e pela defesa de um purismo ortográfico, assente na sua
filiação latina.
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O campo da análise linguística da
fala tem, com Almeida (2012), um
contributo académico seguro e autorizado, de que importa, pois, reter
conceitos e fazer notar aditamentos no âmbito descritivo específico.
O objeto de estudo vem referido
como interação, em observância aos
estudos de pragmática linguística,
sedimentados na academia francesa
desde há cerca de três décadas. Estes
ter-se-ão também feito herdeiros da
tradição etnometodológica americana, donde há que remontar aos
anos setenta para identificar publicações de sociologia, antropologia
e sociolinguística, como precursoras, competentemente listadas na
bibliografia final.
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período de 1997 a 2001) e, o que
bastante mais importa, a vinculam a
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um espaço-tempo académico, cumpre reproduzir o subtítulo original,
“padrões de organização sequencial, atos e estratégias de discurso,
relações interativas e interlocutivas”. Este mais visivelmente dava
conta de um trabalho académico
de descrição linguística com base
no discurso, fala ou interação real
pois carreava a terminologia estabelecida no domínio. Passados uns
quantos anos (mas, de um tempo
académico que se fez de acelerações
várias), a linguista inscreve o trabalho na Análise de Discurso, o que
fica metodologicamente assente nas
páginas iniciais e indiscutível em
toda a análise proposta: nos exemplos analisados com os recursos
descritivos discursivos e nas conclusões, momento explícito de exposição do que a investigadora visa fazer
aceitar aos seus leitores, público
especializado, ou informado.
Com o benefício de ter descrito
aspetos de natureza fática ou ritual,
após o que atinge o cerne da interação levada a cabo, ou encaminhada
pelo moderador perante a vontade
prévia e deliberada de participar de
um dado ouvinte, Carla Almeida
identifica estratégias de alinhamento
na conversação, o que especifica em
fase, sob o termo desenvolvimento.
É aí que radica a ordem interacional, «o posicionamento dos interactantes em relação a um tópico
específico». Copio um tanto mais,
de modo a que a escolha metodoló-
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gica pela qual a autora conclui fique
disponível para discussão ulterior:
«Assim, o estudo do modo como se
constrói o consenso e o conflito nas
interações exige o enfoque analítico
não só nas ações discursivas das
diferentes intervenções, mas também na gestão das estratégias discursivas desenvolvidas em função
das trocas específicas, como as que
atendem aos aspetos relacionais/
rituais e que, de um modo geral,
dizem respeito ao sistema da delicadeza que visa efeitos relacionais»
(sublinhados meus).
Em sintonia com o transcrito e,
ainda, com os dois parágrafos em
que as citações de autoridade nos
fazem perceber uma identidade
académica partilhada, pois que a
investigadora vem a salientar «a
dimensão argumentativo-retórica
da linguagem em acção», devo
encontrar um espaço, porventura,
não cabalmente preenchido no
livro. A acomodação intersubjetiva
lança desafios que carecem ainda
de descrição. Esta tenderá a seguir
as vias alternativas, no que apenas
ratifica, adicionalmente, aquela
aqui explorada. Assim, o que fica
de fluxo, ou dinâmica discursiva,
dependerá também do que é discutido e não tão visivelmente de
indícios deixados pelos sujeitos na
interação. Por definição, indícios
de natureza interativa ou interacional são marcas de um locutor que
se inscreve no seu discurso. Maté-
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rias há em que aqueles devem ficar
ausentes. I.e., não se definirá toda
a interação, se não se contemplar
também o que, sendo uma virtualidade, não vem a atualizar-se. Atender, pois, menos ao sujeito – que no
limite, nunca se alheia do seu discurso (homo loquens) – e centrar a
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análise interacional no assunto, na
configuração de sentido, no que as
línguas naturais especificamente
estão orientadas para construir e,
adicionalmente, no que um uso
diferenciado faz reconhecer é percurso a empreender na mesma área
de estudos.
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o
o
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Alinhamento: Justificado
Indentação de parágrafos: 1 cm
Margem superior e esquerda: 3 cm
Margem inferior e direita: 2 cm

Tabelas

Não use formatações, bordas nem sombreamentos complicados. As tabelas
devem ser identificadas com numeração consecutiva e título, aparecendo em
cima da tabela (i.e. Tabela 1. Título). Sempre que possível as tabelas devem ser
orientadas como “Retrato” e não como “Paisagem”.
Figuras

Todas as figuras, incluindo tabelas e equações que sejam imagens, devem ser
incluídas no corpo do texto com referência. As figuras devem ser identificadas
com numeração consecutiva e título, aparecendo abaixo da figura (i.e. Figura 1.
Título). Figuras em branco e preto produzem os melhores resultados, de modo
que as coloridas devem ser evitadas.
Numeração de Exemplos, Regras e Fórmulas

Cada item a apresentar (i.e. exemplo, regra ou fórmula) deve ser escrito numa
linha de indentação separada, com o número entre parênteses. Devem ser usadas minúsculas pequenas para agrupar conjuntos de itens relacionados.
Exemplo:
(2) a. – Eu quero que tu me expliques o que aconteceu hoje.
b. – Explicar o quê? E de quê?
(Jorge de Sena, Sinais de Fogo)

No texto, devem-se referir os itens numerados como (2), (2a,b), (2a- c).
Citação de Formas/Exemplos

Podem ser sublinhadas as palavras citadas no texto. Os exemplos numerados
não são sublinhados.
As transcrições fonéticas devem ser feitas dentro de parênteses retos ou barras.
Exemplo: a palavra fé /fܭ/
As referências específicas a grafemas devem ser feitas da seguinte forma: a letra
<q>
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Devem-se transliterar ou transcrever todas as formas escritas numa língua que
não use o alfabeto latino, a não ser que haja um motivo obrigatório para usar a
ortografia original.
As formas escritas numa língua distinta da do artigo, devem ser explicadas/
interpretadas depois da 1ª ocorrência, dentro de aspas. Exemplo: As palavras
latinas canis ‘cão’ e equus ‘cavalo’ são nomes
Notas/Epígrafes

As notas deverão ser em Times New Roman 8, com espaçamento de 10 pt e
surgirão em pé de página, com a numeração seguida.
O algarismo que remete para a nota deverá ser colocado depois do sinal de
pontuação. Exemplo: “como frequentemente pode ser demonstrado.5”
Nas remissões de umas para outras páginas do artigo, usar-se-ão as expressões
latinas consagradas (supra, infra), que virão sempre em itálico e por extenso.
As epígrafes, que deverão ser em itálico, e em Times New Roman 10, só necessitam da indicação do nome do autor, sendo opcional a indicação do título da obra.
Referências

As citações pouco extensas (até três linhas, inclusive) podem ser incorporadas
no texto, entre aspas. (Utilizar a seguinte sinalização para aspas: “...”; e no caso
de uma citação com aspas dentro de aspas: “... ‘...’ ...”.)
As citações mais longas serão recolhidas, ficando impressas em Times New
Roman 10, sem aspas, alinhadas, à esquerda, pela indentação de parágrafo do
texto.
As interpolações serão identificadas por meio de parênteses retos [ ].
As omissões serão assinaladas por reticências dentro de parênteses curvos (...).
No texto, o título das publicações será em itálico e o dos artigos, colocado entre
aspas.
Nas Referências devem apenas ser mencionados os autores e obras citadas no
artigo.
As referências serão sempre feitas no corpo do texto, na forma abreviada da
indicação, entre parênteses curvos, do nome do autor, data de publicação e, se
for o caso, número de página. Se se tratar de uma citação indireta, essas indicações serão precedidas da palavra apud.

Diacritica 281-Livro 2.indb 489

07-11-2014 07:59:59

490

Exemplos:
Um só autor: (Simenon, 1985: 7). Dois autores: (Sjöwall & Wahlöö, 1985). Nota:
o símbolo “&” deverá ser utilizado apenas para referências entre parênteses. No
corpo do texto deve-se utilizar “e” no idioma no qual o artigo for escrito.
Exemplo: “Martins e Oliveira (2008) afirmam que...”, ou “Martins and Oliveira
(2008) state that...”.
Três ou mais autores: (Doyle et al., 1973). Nota: a primeira referência a textos
de mais de dois autores deverá conter o nome de todos (até um limite de cinco
autores), e as demais aparições deverão utilizar “et al.”.
Exemplo:
(a) primeira referência: “Conforme Silva, Martins e Lira (2009),...”;
(b) demais referências: “No entanto, Silva et al. (2009) sugerem...”.
Citação indireta: (apud Chandler,1974: 755).
Autor repetidamente citado: (Idem, 10) ou (Ibidem) no caso de ser citada a
mesma obra na mesma página.
Será incluída no final, em Times New Roman 10, com o título "Referências”, se
o texto for em português, e com o título "References", se o texto for em inglês,
a lista completa, por ordem alfabética de apelidos de autores, das obras que
tenham sido referidas ao longo do texto.
Se houver duas ou mais referências do mesmo autor e do mesmo ano, acrescentar-se-ão à data as letras a, b, etc. : e.g. Van Dine (1946a), (1946b).
Qualquer informação adicional, tal como a indicação da data original de publicação de um artigo, deve ser apresentada entre parênteses retos [ ].
O apelido do autor consultado deverá estar formatado com a fonte Maiúsculas
pequenas (no Word, menu Formatar, Fonte, opção Maiúsculas pequenas).
Deverá sempre indicar-se a editora e a edição consultada. Poderá também indicar-se, se for considerada relevante, a data da primeira edição. Estas indicações
deverão vir no fim da referência, entre parênteses retos. Quando se trate de
traduções, deverá vir sempre indicado o nome do tradutor.
Exemplos:
Livros:
Gonçalves, Perpétua (2010), A génese do Português de Moçambique, Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda.
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