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"As So, Not So As"

Tim Stovell
UCLA
1 - INTRODUCTION
1.1

- As, So, and Vhlch

When a tensed clause controls a gap In an argument position,
the operator binding the gap may be an overt vrh-phrase:
(1) a.
b.

Mary Just
knows —

learned that Bill

Mary claims
believes —

that

the

earth

Is a
Is

liar,
flat,

which John already
which

nobody

else

In other contexts, the gap corresponding to a clausal argument
appears to be bound by the particles as or so:
(2) a. Bill Is a liar, as Mary already knows —
b.

If the earth Is flat,
possible

as Mary claims — , then anything

(3) a. Bill Is a liar, and so he has claimed —
b.

is

himself

The earth Is flat, or so Mary believes —

However, whereas so may occur in situ
cases), this Is never possible with as:

(marginally,

In some

(4) a. Bill Is a liar, and he has claimed mo himself
b. ?The earth Is flat, or Mary believes so
c. I believe that John will win, and Mary thinks so too
(5) a. *8111 Is a liar, Mary already knows as
b.

*The earth Is flat, Mary claims as
This probably Indicates that so has undergone movement In (3),
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whereas as in (2) is aore likely a preposition, taking a clausal
conpleaent with a null operator in Comp, where It is the null
operator that has undergone movement and binds a trace in the gap
position.
This usage of as is probably related to Its function in
an comparative constructions like (6) where the presence of a null
wh-operator has bean proposed; cf. Pesetsky (1982):
(6) a. John bought as many books as Bill bought —
b.

As many people like John as —

hate him

No comparable construction exists with so:
(7) a. *John bought more books/so many books so John bought —
b.

*As many people like John so —

hate him

Moreover, the gap In an ae-clause can correspond to an NP
argument, with a marginal degree of acceptability, whereas this Is
completely Impossible with mo-clauses:
(8) a. ?7John bought a book, as Bill also bought —
b.

"John bought a book, and so Bill bought —

No doubt the occurrence of the null operator with as in (2) Is
related to tho fact that the as-clause functions as kind of
apposltlve relative clause modifying the matrix clause, whereas the
oo-clause in (3) has the status of independent assertion, and can
stand alone as an Independent clause.
(The as-clause can only stand
alone as a sentence fragment, as is also the case with apposltlve
vhich-relatlves.)
In light of these considerations, it Is temping to suppose
that the mo-clauses and as-clauses In (2) and (3) are only
superficially related, and that the as-clauses are really more like
the apposltlve relative clauses with which In (1).
1.2 - Outline of the Paper
While it Is probably correct to assume the presence of a null
operator of
some sort
in as-clauses,
on
the basis of
the
considerations cited above, it is doubtful that this null operator
is grammatically equivalent to the overt Wh-operator In (1).
I will
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present evidence showing that Which has the Cdlegorlel features of
NP (or perhaps QP or Wh-P), whereas mo asd the null operator in
an am-clause has the categorial features of S-b*r (I e CP, In the
terminology of Chomsky (1986)).
A*- clauses and an-clausec are subject
to some peculiar
distributional teslrIctlonu. These are rather staple to describe in
terms
of the technical vocabulary of GB theory, but they raise
Interesting Issues for the theory of proper government.
The major

restriction Is that the clausal gap in an m»-clause or eo-clause
must originate at S-struct.ure In a lexically governed position.
Interestingly, as-clauses differ from eo-clause
In teres of
the S-Structure of the clausal gap.
Whereas *o (or 1t« trace) may
only appear In an Object position, the gap in an as-clause
may
appear at S-structure In a position that is not governed by a
Lexical head.
The « I n focus of the paper will be on the more
complex distributional properties of gaps In ss-clauses.
This will
motivate a proposal that an ECP-type lexical government condition on
empty categories holds at the level of D-structure.
Additionally,
structures Involving long extraction will motivate a distinction
between two types of barriers, providing evidence for both L-marking
and Minimality as factors determining barrlerhood, as In Chomsky
0986).
Finally, the distributional restrictions on the clausal gap in
as-clauses provides an Interesting test for the D-structure position
of various S-structure subjects In a variety of constructions.
This
bears on the validity of the so-called unaccusative hypothesis, l.e.
the view that certain arguments appearing in subject position at Sstucture originate at D-structure In a position Internal to VP; cf.
Perlmutter (1978). Burzlo 11981. 1986), Bellettl and Rizzl (1981),
Rizzl
(1982).
For
raising
and
passive
constructions,
the
unaccusative
hypothesis
is confirmed,
thus
providing
further
evidence for it. The test also confirms Burzlo’s (1986) distinction
between passive participles and adjectives with respect to the
unaccusative
analysis,
and likewise
supports
Wasow’s
(1977)
distinction between verbal and adjectival passives.
However, the
test
provides
evidence against
the unaccusative
analysis
of
Psych-verb constructions proposed recently by Bellettl and Rizzl
(1986).
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2 - THE CATEGORY OF THE GAP
2.1 - CP-headed Vhlch-apposltives Contain HP Capa
Although which nay occur In a relative clause headed by a
clausal argument, there Is good reason to suppose that It has the
categorlal status of NP.
The empirical evidence underlying this
claim is that the distribution of the -gap bound by which is
restricted to those environments in which HP may occur in situ.
We
have already seen In (1) that which can bind a trace in the position
of a clausal complement to a bridge verb such as know or believe;
this Is possible with most of the standard bridge verbs, including
deny, admit, tell, promise, etc.:
(9) a.

Mary claims that
adalt/deny —

b.

the earth

is flat,

which Bill

refuses

to

Mary Insists that she will resign, which she told me/promlsed
— yesterday

Furthermore, which can
factive clausal complement:

bind

a

trace

In

the position

of

a

(10) John is a liar, which his mother regrets/convenlenlly forgot —
In mil of these contexts, an NP complement Is also possible:
(11) a. Mary knows/belleves Bill's claim
b. Bill refuses to admit/deny his role in the crime
c. Mary told me John* s claim
d. Mary promised (me) her resignation
e. John’s mother regrets/forgot his role in the crime
There are certain restrictions on the semantic type of the NPs
that may occur in (11); thus the NP objects are not Interchangeable
In (11c) and (lid), and similar restrictions apply with some of the
other verbs.
Nevertheless, In general It seems to be possible for
an NP object to occur In the position corresponding to the gap bound
by which in a CP-headed apposltlve.
However, there are a number of contexts where which may not
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occur in a CP-headed apposltlve, even if a CP may occur in situ in
this position, and in every case an NP complement is also excluded.
First consider clausal complements to adjectives, as in (12):
(12) a. Mary Is aware that the earth Is round
b. John is certain/sure that Bill was lying
Note that certain and sure do not function as raising
adjectives
in
(12b)k I will
refer
to
these
adjectives
as
quasi-transitives, since they theta-mark both their subjects and
their objects.
Vhlch-apposltives based on (12) are ungrammatical, unless the
preposition of precedes the position of the gap, or unless of
precedes which, with a pied piping derivation:
(13) a. We know that the earth is round,
•(of)

which Mary is also aware

b. We know that the earth is round, of which Mary is aware —
c.

it seems
•(of)

that Bill was

lying,

which John

is certain/sure

d. It seems that Bill was lying, of which John is certain/sure

NP complements in situ have the same distribution; cf. (12):
(14) a. Mary is aware *(of) the earth’s roundnesa
b. John Is certain/sure *(of) Bill's departure
Raising adjectives and some diadlc adjectives only allow
clausal complements, and NP is excluded, even with of.
In these
environments, which-apposltlves with CP heads are also excluded:
(15) a. Mary is happy/sad that Bill was convicted
b. It is llkely/certain that the war will end soon
(16) a. *8111 was convicted, which Mary Is happy/sad (of)—
b. *The war will end soon, which it is llkely/certain (of)—
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(17) a. “Mary la happy/sad (of) Bill's bad luck
b. *It Is likely/certaln (of) the war's end
The sane basic pattern Is exhibited with respect to the
complement of a passive verb; a CP complement is permitted, but
CP-headed which-appositIves and NP-complaments In situ are excluded,
with or without of:
(18) a. It is widely believed that Bill was lying
b. It has been proved/clalmed that the earth is flat
(19) a. ‘It's clear that Bill was lying, which It Is widely believed
(of) —
b.

*We know that the earth
proved/clalmed (of) —

is

round,

which

it

has

(20) a. *It is widely believed (of) Bill's tendency to H e

(1]

been

b. *It has been proved/clalmed (of) the earth's flatness
Likewise with complements of raising verbs:
(21) a. It seems/appears/happens that the earth Is round
b. "The earth is round, which it seems/appears/happens (of) —
c. *It seems/appears/happens (of) the world's roundness
When a verb takes both an NP object and a CP complement,
CP-headed which-appositives are excluded unless of precedes the gap,
Just as an of-NP may occur in this position:
(22) a. Mary convinced/reminded us that the earth is round
b. The earth is round,

which Mary convlnced/reminded us *(of)

c. Mary convlnced/reminded us *(of) the earth’s roundness
As expected,
passive:
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(23) a. We wore convlnced/remlnded that the earth is round
b. The earth
(of) —

Is

round,

which

we

were

convlnced/remlnded •

c. We wore convlnced/remlnded *(of) the earth's roundness
These distributional parallels can be captured In relatively
simple terms by assuming that which has the categorlal features of
NP and not CP.
For this reason, which-apposltlves only contain
tracea in positions where NP is permitted.
On this interpretation
of the facts, we would have to assume that there Is no condition of
categorlal Identity holding between the Vh-phraso In an apposltlve
relative clause and the head XP that the apposltlve modifies, in
order to allow for whlch-apposltlves with CP heads.
2.2

- Ait-clauses and So-clauses Contain CP Capo

With respect to virtually all of the tests described above,
as-clauses display the opposite range of propertlea; gaps In
aa-clauses exhibit the distribution of CP rather than of NP.
First
consider complements to dladlc adjectives:
(24) a. We know that the earth Is round, as Mary is aware (*of)
b. ?!t seems that Bill will win, as John 18 certaln/sure (*of)
Although (24b) Í3 somewhat less natural than (24a), for
reasons that I do not fully understand, [2] both examples contrast
Strikingly with the whlch-apposltlveB In (13).
Dladlc adjectives
like sad seem to exclude as-clauses, with or without of, while
raising adjectives yield marginally acceptable results:
(25) a. *8111 was convicted, as Mary is happy/sad (of) —
b. ?I said then that the war would end in 1987, as It now Is
llkely/certaln —
c.

1 said then that the war would
considers It llkely/certaln —

end

In

1987,

as

John

While 1 have no explanation for the ungrammaticalIty of (25a),
note that the presence of of does not Improve things, in contrast to
the situation with which-apposltIves In (16a).
As for the examples
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with raising adjectives, the contrast
which-apposltlves In (16b) la striking.

between

(25b,c)

and

the

With passive complements, the contrast between the am-clauses
In (26) and the which-apposltlves In (19) Is clear-cut:
(26) a. I f s clear that Bill was
(•of) —

lying,

b. We know that
the earth
proved/claimed (*of) —

Is

as It was widely believed
round,

as

It

Similarly for the complements of raising verbs; cf.

has

been

(21):

(27) The earth really is round, as It seeas/appears —
And for complements of verbs taking both NP and CP or of-NP
complements, in both their active and passive versions; cf. (22-23):
(28) a.
b.

The earth Is round, as Mary convlnced/realnded us

(*of) —

The earth Is round, as we were convlnced/remlnded (*of) —

Thus It seems
that the gap
In an as-clause has
the
distributional properties of complements In situ, rather than the
distribution of NP.
With ao-clauses, we observe a more restricted distributional
p ttern.
Specifically, It seems that so may never show up in
contexts where a factlve clausal complement Is required (cf. 10):
(29) a.
b.

John was a liar, as his mother would later regret

—

John was guilty, as his mother has conveniently forgotten —

(30) a. *John Is a liar, and/or so his mother would later regret —
b. ‘John was guilty, and/or so his mother has forgotten —
c. "His mother regrets/forgot so
Note that so is also excluded In situ In such contexts, as in
(30c).
4

This may be related to certain curious
properties of so discussed by Bolinger (1970).

ABRALIN

(11)

1991

discourse-related

17
With adjectives, the facts are a bit «ore complex.
Recall
that as-clauses are possible with
dladlc adjectives like aware,
awkward with raising adjectives and with dladlc adjectives like
certain, and Impossible with dladlc adjectives like sad.
So Is
excluded In situ in all of these contexts, whereas clauses with
so-Bovecent have basically the sa«e properties as as-clauses:
(31) a. *John Is aware/certaln/sure/sad/happy so
b. *It is likely/certaln/sure so
(32) a.

It seems that Bill will win,

and so Mary is aware —

b. ?I said then that the war would end In 1987, and so it now
Is llkely/certaln —
c.

711 secns that Bill will
certaln/sure (*of) —

win,

or

so

John

says he

Is

d. *It seems that Bill win win, and so Mary is sad —
Note that the ungraamaticallly of (32dj, unlike that of its
as-clause counterpart In (25a), could be due to the same factlvlty
restriction that Is at work In (30).
For the other tests, so behaves straightforwardly.
So may
occur In situ as the complement to a passive verb, and mo-move»ent
Is also possible:
(33) a. Bill was lying; at least it was claimed so by Bill
b. The earth Is flat, or it was once widely believed so
(34) a. Bill was lying, and so It was claimed —

by Bill

b. The earth is flat, or so it was once widely believed —
Similarly with raising verbs:
(35) a. The earth is flat; at least It seeas/appears so
b. The earth Is flat; or so It seea3/appears —
With verbs of the convince class, eo In situ Is a bit awkward,
but so-movement Is fine:
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(36) a. ?The earth Is flat; at least Mary convinced/advised us so
b. ?The earth Is flat; at least we were convlnced/advised so
(37) a. ?The earth is flat; or so Mary convinced/advised us —
b. ?The earth Is flat; or so we were convlnced/advlsed —
Thus the distribution of bo suggests that it, like the gap In
aa-clauses, has the categoria! status of CP rather than NP.
2.3 - Theoretical Interpretation
The distributional differences discussed above have led us to
conclude that which and its trace are always NPs, while bo and the
null operator In as-clauses (as well as their traces) are always
CPs.
As noted previously, we have been compelled to assume that
apposltive which does not have to agree in features with the head
XP, since It behaves like NP even when the head of the apposltive is
CP.
The distributional differences can be accounted for rather
simply in Case-theoretic terms under the assumption that NP (but not
CP) must be assigned Case, as required by Chomsky’s (1980) Case
filter or the Visibility condition on theta-marking (cf. Aoun
(1979), Chomsky (1981)).
[3] The effects of the CP/NP distinction
do not show up In contexts where CP and bare NP complements are both
possible; here, we may assume that the governing verb Case-mark3 the
argument position In question.
In contexts where CP and NP are both possible in situ, but
where NP must be preceded by of, we may
attribute the obligatory
presence of ot* to the Case filter (or to the Theta Criterion, via
the Visibility condition).
For our purposes. It doesn’t natter
whether of Is a dummy preposition that assigns Case or a realization
of genitive Case, as in Chomsky (1986a).
In contexts where CP is possible but NP (with or without of)
is not, we must assume either (a) that the governing verb or
adjective selects a CP complement and excludes an NP complement, or
(b) that the verb or adjective does not specifically exclude NP in
terms of Its
seiectional properties, but simply fails to trigger
of-lnsertion or assign genitive Case to its complement
1 do not
see much to choose between these alternatives; in euch Instance
Idiosyncratic properties must be assigned to the governing verbs or
adjectives.
It is conceivable that the Case-based account is
AHHALIN
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preferable If the differences In verb classes can be reduced to
general principles of Case theory in the spirit of Burzio's (1901)
generalization linking Case assignment to theta-marklng, but I will
not attempt to do this here. (4l
3 - A SIGNIFICANT DIFFERENCE BETWEEN AS-CLAUSES AND SO-CLAUSES
3.1 - A Subject/Object Asymmetry with As- and So-Clausea
So far all of the examples that we have considered involve NPs
and CPs that originate in a complement (object) position at Dstructure.
Thus we have examined the possibility of movement from
complement positions governed by active and passive bridge verbs,
factlve
verbs,
dladlc
adjectives
of
various
sorts,
raising
adjectives, and verbs of the convince claso taking two Internal
objects.
The question naturally arises whether movement from
subject position Is possible.
This will be the focus of our
investigation for the rest of the paper.
Throughout the ensuing
discussion, we will have to be very careful to consider whether an
argument that occurs in the subject position at S-structure is a
derived subject or not, since it turns out that its derivational
history vis a vis KP-roovement is relevant to the grammatical!ty of
many examples.
Since
the
gaps
In
the
CP-headed
constructions
under
Investigation correspond semantically to propositions, even in those
Instances where the argument has the categorial status of NP (as
with which and Its trace), we will have to restrict our attention to
predicates that are semantically compatible with clausal subjects.
This rules a
large number of verbs and adjectives out of
consideration.
Nevertheless, the remaining verbs and adjectives are
sufficiently diverse to allow for an interesting range of contrasts.
Vhich-oovement turns out to be possible from subject position
in all cases.
Consider the examples In (38-39):
(38) a. That John owns the gun shows/indica tea that he Is guilty
b.

That Hitler broke
change his policy

his

promise

made
•

Chamberlain

finally
e

c. That Jenny appeared on TV today convinced/led Jim to visit
her
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(39) a. John owns the gun, which —

shows indicates that he is guilty

b. Hitler broke his promise, which —
to change his policy
c.

Jenny appeared on TV today,
visit her

made Chamberlain finally

which —

convinced/led Jim to

Assuming that movement has occurred In these examples (cf.
Chomsky’s (1986) vacuous movement hypothesis), these facts are not
surprising from an ECP perspective, since we M y assume that which
properly governs Its trace In the subject position
Interestingly, however, it seems that neither so nor the null
operator In an ms-clause nay originate In the subject position In
any of these examples:(5)
(40) a. "John owns the gun, as —
b.

shows/Indicates that he is guilty

•Hitler broke his promise,
change his policy

as —

c. *If Jenny appeared on TV today,
visit her, ...
(41) a.

“John owns the gun.
guilty

or so —

made Chamberlain finally
as —

convinced/led Jim to

shows/Indicates

that he

la

b.

*Hitler broke his promise, and so —
made Chamberlain
finally change his policy (*on the relevant reading of so)

c.

*Jenny appeared on TV today,
visit her

or

so convinced/led

Jim

to

Let's begin by considering the so-clauses.
With the examples
in (41), it is unclear whether eo-movement has applied, since so may
remain in situ, as we have seen.
It turns out that this does not
affect grammatlcallty, as can be shown by looking at structures
involving potential successive-cyclic movement:
(42)

a.

"John owns

the gun,

or so

I think

(— shows

that

he

is

gulltyl *
b.
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(43) a. "John owns the gun, or I think (so shows that he Is guilty]
b. *3600/ appeared on TV today* or 1 believe
to visit her]

(so convinced Jla

There are several possible explanations for (41-43).
First,
we might assume that so nay not originate in subject position
because of its categorlal status as CP, under the assumption that
only NP nay occur in subject position.
This hypothesis can probably
be rejected on the basis of examples like (38).
The CP “subjects"
in these examples have presumably undergone topicalization, as in
Emonds (1976), Rosier (1977), and Stowell (1981).
Assuming that
Topicallzation involves adjunction to IP, as In Baltin (1982) and
Lasnlk and Salto (19S6), CP must have originated In subject position
in these examples,
Even if clausal Topicalization involves a
base-generated CP topic and a null Wh-phras« (Chomsky (1977), Roster
(1977)), we will see below that CP must be permitted to occur In
subject position In various as-clause constructions.
Therefore this
account of (41-43) must be rejected.
Since the subject/object asymmetry Is suggestive of an ECP
effect, one might stipulate that so is not a proper governor (i.e.
not an antecedent governor,
In the sense of Lasnlk and' Salto
(1984)). so that the trace bound by so would not be properly
governed in (41) and (42). Leaving aside the eUpulatlve nature of
this solution. It would leave (43) unexplained, since we know on the
basis of (4) that eo may occur In situ In object position. The only
way to reduce all of the examples in (41-43) to the ECP would be to
assume that so must undergo LF movement lr. structures where it
occurs in situ at S-structure, so that (43) would be ruled out at
LF, analogous to LF ECP effects with Wh-in-situ.
A third possible account of
(41-43)
is based on
the
restriction on so noted in Section 2, to the effect that so may not
occur In contexts where a factive clause is required.
It has often
been observed that clausal subjects have the presupposltlonal
properties of factive clauses, and this would be sufficient to rule
out (41-43), given the semantic non-factlve condition on bo . Since
this condition is required independently (cf. (30) above) I will
assume that It is responsible for (41-43). Of course, If the ECP Is
reponsible for the ungrammat1caItty of the mm-clauses In (41), it Is
possible that both the ECP and the non-factive condition on so
(redundantly) rule out (41-42) (and (43) If LF so-aovement Is
assumed).
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has the eategorlal features of CP4 It is clear fro» (44) that CP
cannot in general be excluded from appearing at S-structure in the
subject position of IP, contrary to Koster (1977); cf. Stovell
(1981).
(44) also shows that (40) cannot be explained simply by
assuming that the null operator Is not a valid proper governor of
Its trace in subject position, since this would incorrectly rule out
(44) . Thus (44) shows that the null operator is a legitimate proper
governor of its trace at S-strUcture, contrary to the theory of null
operators In Stowell (1988).
Rather, It seems that problem with
(40) arises from the D-structure position of the null CP operator.
But CP cannot be prevented fro» appearing at D-structure In
the subject position 1t\ (40) by thematic properties of these verbs,
as shown by (38).
In other words, although the problem with (40) Is
a function of the D-structure position of the null CP operator, this
is only a problem for the null CPs In (40) and not for the overt CPs
in (38).
It is a relatively simple matter to formulate the relevant
descriptive generalization»
(45) Á null Cl4 operator must be governed by a lexical
D-structure.

(*V1 head at

1.45) Is satisfied In all of the cases discussed In Section 2,
where the operator is the U-struclure object of an adjective or
vorb. and In (44), where the operator Is either the object of a
passive or unuccusatlve verb or a small clause subject governed by a
passive or m i x i n g verb.
In (40), however, (45) is violated, since
the operator, if it la governed by anything, is governed by the
functional nead Infi.
3.2.2 - The Lexical ECP Holds at D-struciwre
The generalization (45) can be derived from the ECP, if the
ECP applies at all levels of representation, including D-structure,
since the null operator would violate the ECP at D-structure in (40)
but not in (44).
Note that since movement has not applied at
D-structure, the relevant type of proper government must Involve
government by a lexical head, rather than antecedent government.
In
fact, a number of recent studies have suggested that the ECP really
involves two distinct conditions: lexical (head) government and
antecedent government; cf, Jaeggli (1982, 1985). Wahl (1985), and
Stowell (1986).
It has been suggested that the lexical head
government condition applies at PF (Wahl), at S-structure (Stovell),
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and also at IF (Jaeggll).
Our proposal, then, la that the lexical
government condition also applies at D-structure — and perhaps at
levels of representation.
Null pronouns. Including PRO, presumably
do not count as empty categories In the relevant sense, since they
are apparently immune to Its effects (but cf. Adams (1987)).
This account of (45) would be consistent with the behavior of
null NP operators In Tough Movement and Parasitic Gap constructions,
which also must originate In object position (cf. Flengo and Lasnik
(1974), Chomsky (1982), Cinque (1984), Stowell (1986)).
It would
also be consistent with a well-known restriction on the distribution
of null NP operators in tensed relative clauses that Chomsky and
Lasnik (1977) attributed to the NP-Tense-YP filter.
An Illustrative
example of each type of construction Is given in (46);
(46) a. *John is the man that I tried to be nice to t (before —
convinced me to go homej
b. *1 spoke to [the man I—

had

had convinced me to go homell

c. ?John is the man that I tried to be nice to t (before I had
convinced — to go homel
d. I spoke to (the man (I had convinced —

to go home))

But
with
these constructions,
wo
find
no
improvement
comparable to (44) In structures where the null NP operator
satisfies (45) at D-structure:
(47) a. *Jo'nn Is the man that 1 tried to visit t Ibefore —
believed (t to be It disloyal)))
b. * I spoke to (the man (—

was

appears (t to have been shot t]J

Thus the D-structure head-government ECP would account for
(40) vs.
(44) but would fall to account for (44) vs. (47).
This
suggests that (46). while consistent with a D-Structure ECP. may
also violate whatever independent condition is responsible for (47).
The D-structure ECP would raise problems for that-relatlves In
Standard English, where structures similar to (46b) are grammatical
(assuming that that (s a complementizer) and would fail to account
for dialects of English where (46b) Is well-formed,
However, since
the D-structure head-government ECP provides a principled account of
(45), by reducing It to an independently motivated condition holding
at other levels of representation, I will set aside problems, and
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assume that this basic approach Is correct.
3.3

- Successive Cyclic Movement in Ao-Clauses

3.3.1 - Apparent Vlolations of the D-structure ECP
The examples In (40) appear to show that a null CP operator
must conform to the D-structure generalization (45). These examples
all involve structures where the operator undergoes short (one-step)
movement from the matrix subject position.
When we consider more
complex derivations, the results are somewhat more complex and open
up
a
hornet's
nest
of
subtle
distinctions
In
levels
of
acceptability.
First consider the possibility of long movement from the
tensed clause complement of a transitive bridge verb:
(48) a.

??John owns
guilty)

the gun,

as

I believe

(—

b. ??Hltler broke his promise,
as
1
Chamberlain finally change his policy
c. ??lf Jenny appeared on TV today,
Jim to visit her, ...

shows
suspect

as I believe

that he
I—

is

made

(— convinced

Although these are less than perfect, there seems to be a
significant improvement In all cases over the corresponding examples
with short movement In (40).
(Mo such improvement was observed with
long movement of so in (42).) In other words, structures where (45)
(or the D-structure ECP) is violated can be improved somewhat If the
operator undergoes successive-cyclic A-bar movement.
A similar improvement is observed with null NP operators In
tensed
relative
clauses
(although
not
In
Parasitic
Gap
constructions):
(49) a.

??I spoke
home)

to the man

I believe

[—

convinced Mary

b. ?I spoke to the man I believe (Mary convinced —

to go

to go home)

When we consider infinitival clauses,
the plot thickens.
Surprisingly,
long movement In as-clauses originating from the
subject position of an ECH Infinitive, as In (50), 19 noticeably
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worse than extraction from the subject position of a tensed clause
In (48):
(50) a.

*John ownB
guilty]

the gun,

as I believe

Í—

to show that he

b. *Hltler broke his promise,
as I expect
Chamberlain finally change his policy]
c.

*If Jenny appeared on TV today,
convinced .Jim to visit her), ...

as I believe

[—
I—

to

Is

make

to have

The contrast between (48) and (50) Is surprising, since one
would expect the ECM subject traces in (50) to aatlBfy the
D-structure condition (45): like direct objects and small clause
subjects, ECM subjects are usually assumad to be governed by the
matrix verb, at least on Chomsky's (1931) analysis of ECM (cf. fcayne
(1984)).
Thus
(48)
contrasts with(50), but In the opposite
that (45) predicts.
Whatever might be responsible for the Improvement In (48), we
cannot account
forthe fact that
no Improvement arises In (50)
simply by ruling out null operator movement from the subject
position of an infinitive.
If the operator originates as the
subject of an Infinitive and then undergoes raising (A-movement)
prior to undergoing short A-bar movement, as in (51), the level of
grammatleallty improves once again, to a level approximating that of
(48):
(51) a.

?John owns
guilty]

the gun,

as —

appears

[t to show that he Is

b. THltler broke his promise, as — was expected/predlcted (I
to make Chamberlain finally change his policy)
c. ?If Jenny appeared on TV today, as —
seems [t to have
convinced Jim to visit her], ...
Although these raising examples are worse than (44). they are
better than the examples In (50) involving successive-cyclic A-bar
movement from the subject position of an ECM Infinitive.
Furthermore, (50) cannot be distinguished from (48) and (51)
even by assuming a more limited condition on null operator movement,
eg. a condition blocking successive cyclic A-bar movement from an
ECM subject position, since such movement Is fully grammatical If
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the null operator satisfies (45) at D-structure, as In (52):
(52) a. John owns
everyone!

the gun,

as I believe

[—

to be t obvious

b. Hitler broke his promise, as everyone expected I—
t]
o. If Jenny appears on TV today,
necessary, ...

as I consider [—

to

to happen
to be t

And if the operator originates as a D-structure subject but
then undergoes A-movement to an ECMsubject position
prior to
undergoing successive cyclic A-bar movement, as in (52), the result
is comparable to (48) and (51) — l.e. worse than (44) and (52), but
better than (40) and (50):
(53) a. ??John owns the gun, as Mary considers I—
to prove him guilty)]
b.

to be certain It

??Hitler broke his promise,
as I believe (— to have
appeared (t to make Chamberlain change his policy]], ...

c. ??If Jenny appeared on TV today, as I believe (—
likely (t to have convinced Jim to visit her), ...

to be

Incidentally, none of these fine distinctions show up with
so-aovcment, which is ungrammatical throughout, presumably because
of the factlvlty condition on so discussed previously:
(54) a. *John owns the gun, and so 1 believe (—
guilty)

3.3.2

to show that he is

b. *John owns the gun, and so —
everyone!J

appears (t to be (t obvious to

c. *John owns the gun, and so —
guilty!

appears (t to show that he Is

- Weak and Strong Barriers for Coverrment

The facts associated with successive cyclic movement In
as-clauses outlined above are quite complex, but It is possible to
account for them by refining our assumptions about infinitival and
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tensed clauses with respect to the theory of barriers to government.
The first major generalization Is that all derivations in
which (45) is strictly observed at D-structure are grammatical,
except In the case where the D-structure position Is the subject
position of an ECM infinitive, as in (50), where the governing
matrix verb ought to be able to sanction the null operator in the
subject of the ECM infinitive, analogous to the situation in small
clauses In (44), 161
The most straightforward way of eliminating this exception Is
to adopt Kayne's (1984) proposal that the matrix verb doeo not
directly govern the subject position In an ECM Infinitivo, and that
accusative Case is transmitted to the eubject position Indirectly,
via a null complementizer.
Then (45) would be violated in (50), and
these examples would be correctly excluded.
But a problem arises if
(45)
Is supposed to follow from the application of the ECP at
D-atructure.
The problem concerns the grammatical examples In (52),
where the D-structure ECP is satisfied by the D-structure position
of the null operator, but violated by the subject position of the
ECM Infinitive through which the operator must move.
Perhaps the offending position in (52) is not subject to the
D-structure ECP. This would follow if null expletive pronouns (like
PRO and pro) are not subject to ECP requirements; Rlzzl's (1982)
analysis of Wh-extractlon from postverbal subject constructions
provides Independent support for this (but of. Adams 11987)),
Then
no problem would arise In (52), provided that the null ECM subjects
In these examples are analyzed as null expletives at D-Btructure. as
seems reasonable. (7)
The second major generalization is that the effects of (45)
can be ameliorated somewhat If an operator violating (45) at
D-structure subsequently undergoes (a) raising (A-movement) as In
(51) and (53), or (b) Comp-to-Comp movement from a tensed clause, as
In (48). But Comp-to-Comp movement from an ECM Infinitive does not
have this effect, as shown (50).
Since neither (51) nor (48) is
fully grammatical, It Is not clear how we should approach these
data.
In our tentative account of (50), reducing It to (45), we
appealed to Kayne's proposal that ECM Infinitives are really CPs
with a null complementizer transmitting Case to the ECM subject. In
contrast, If raising infinitives arc really IPs. as Kayne himself
assumes, then the raising examples In (51) and (53) would satisfy
145) at D-structure, just like the small clause examples.
The only
problem with this Í3 that it would fail to explain the marginal
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status of these examples.
Alternatively, we Right assume that even raising Infinitives
are barriers to government by the matrix predicate at D-structure,
perhaps by assigning them tho same status as ECM Infinitives.
Then
we might suppose that (40), (48), (50). and (51/53) all violate (45)
at D-structure, and seek an account of the improvement in (48) and
(51/53) that falls to extend to (40) and (50).
The four basic
D-structure configurations are represented schematically In (55):
(55) a. * aa (CP (el (IP (el - Tense...
b. ?? Bridge Verb ((CP tel

(40)

(IP (e) - Tense...

c. • ECM Verb U C P (e) IIP [e] - to...

(48)

(49)

d. ??Ralslng Verb I(CP le] (IP le] - to...

(51/53)

I believe that a possible explanation of these Judgments can
be constructed If we assume Chomsky's (1986) theory of barriers.
Assuming that all of the clausal complements In (55) are CPs,
IP will be a barrier to government at D-structure In every case by
virtue of the fact that It Is not L-marked; the matrix verb* In
(5S-b-c) L-n»ark CP but not IP,
This accounts for the basic
violation Of (45) In these examples, which can be treated as a
D-structure ECP effect.
Suppose, however, that in (55b) and (55d), IP is only a weak
barrier, so that the matrix verb manages to function marginally as a
lexical governor of the null operator at D-structure.
Why should
there be a distinction between these examples and (55a) and (55c)?
We can explain (55a) straightforwardly: the particle aa Is not a
verb, ar»d therefore cannot function as a lexical governor of the
null operator
even if IP is a weak barrier.
As for (55c), we can
explain this In terms of Chomsky's (1986) Minimality Condition, Lf
we adopt Kayne’s analysis of ECM constructions, according to which a
null complementizer must occur in Comp to assign Case to the ECM
subject.
Suppose
that
the null
complementizer
functions
as
an
intervening governor for the Minimality Condition, preventing the
verb from governing the null operator.
This would explain why
IP
is a strong barrier in (55c); It lo an Intrinsic barrier (since It
Is not L-«arked) and It Is a barrier by minimality.
The structures
in (55b) and (55d) differ In that they do not require the presence
of a true complementizer In Comp.
In the tensed clause example
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(55b), the subject of IP Is Case-narked by Agr, and In the raising
example (55d) the subject of IP Is not Case-marked at all.
Hence
even if the C-zero position Is structurally realized for reasons of
X-bar theory in (55b) and (55d), no true complementizer need be
assumed to occupy the C-zero position, and so no Minimality effect
would arise.
Then IP would be a weak barrier, explaining the intermediate
status of these examples with respect to the D-structure government
condition (45).
4 - AS-CLAUSES AMD THE UNACCUSATIVE HYPOTHESIS
4.1. - As-Small Clauses and Theta-marking in AP
In Section 3, we saw that as-clauses allow the null operator
to originate at D-structure In a position that Is governed by a
passive verb, raising verb, or unaccusative verb.
Sometimes the
D-structure position Is an object position, as in (56), but In other
cases the D-structure position is the subject of a small clause, as
in (57):
(56) a. If Jenny appears on TV today, as [John has predicted — )
b.

Hitler broke
happen til

his

promise,

c. The earth is round, os I—

as

f—

was

It expected

It

to

seems It to have been It proved

11
(57)

a.

If Jenny
necessary!,

appears
...

on

TV

today,

b. Hitler had broken his promise,
Czechs]1
c. The earth Is round, as —
people11

as

as I—

John
was

considers

I—

(t clear to the

seems [t to be It obvious to most

In the adjectival small clause structures In (57), the null
operator satisfies the D-structure condition (45) by virtue of being
lexically governed by the matrix verb.
It was to accommodate
structures like (57) that the D-structure condition (45) was
formulated in terms of lexical head government rather than In terms
of a Btrlcter condition of head government.
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Nevertheless one eight consider strengthening the D-structure
condition (45) so as to require that the null operator must always
be theta-governed at D-structure* replacing (45) with (58):
(58) A null CP operator must be theta-governed at D-structure,
Just as (45) was derived from a lexical head government ECP
condition at D-structure,
(58) could be derived from a more
6trlngent condition D-structure ECP condition requiring thetagovernment,
Note, however, that (58) would be Incompatible with our
account of the complex extraction data In Section 3 In terms of the
theory of weak barriers for lexical head government at D-structure.
In order to sustain the more restrictive condition (58) It
would be necessary to reanalyze the adjectival small clauses In (57)
as unaccusative predicates, so that the derived subjects of these
APs would originate at D-structure in a theta-governed position
within A’, as In (59):
(59)

a.

If Jenny appears
necessary t],

on

TV

today,

b. Hitler had broken his promise, as (—
Czechs))

as

John

considers

I—

was ( t clear t to the

c. The earth Is round, as — seems (t to be (t obvious t to most
people]J
This proposal could be Justified on the grounds that none of
these adjectives assign agentlve theta-roles to their subjects, so
they belong to the semantic class of verbal predicates that are
usually analyzed as unaccusativcs.
If this view were correct, then
the subjects of these APs would undergo NP-movement from a
D-structure object position, Just like the derived subjects of
passive and unaccusatlve verbs In (56).
In this section,
1 will present evidence against this
analysis.
The evidence suggests that the adjectives in (57/59)
behave like true intransitive verbs and unlike unaccusative verbs
with respect to theta-theory: they assign an external theta-role
directly to the subject position of the AP small clause, and no
NP-movement Is Involved. (81 Our analysis supports the conclusions
of Levin and Rappaport (1986), who explicitly reject an unaccusatlve
analysis of adjectival passives (cf. Wasow (1977)), and Is fully
consistent with Saflr's (1936) assumption that diadlc adjectives
ABRALIN

(11)

1991

32

such as angry, glad, etc,, directly theta-mark their subjects.
Our
rejection of the unaccusative analysis of adjectives Implies that
(58) Bust be rejected, and 145) maintained, with the consequence
that our analysis of the complex extraction data In Section 3 can be
maintained.
In all of aus-clauaes that we have looked at so far, as takes a
tensed clause complement containing the source position of the null
operator.
When the tensed clause is replaced by an infinitive, the
level of giaamatlcaJity declines considerably in most cases,
although examples In which the antecedent CP
Is Itself an
Infinitival or lf-clause are marginally acceptable:
(60) a. *The Contras will attack Managua next week,
predict —

as for John to

b. ??If the Contras were to attack Managua next week, as —
be predicted t by the Times tomorrow, ...

to

c. ??Jlm Is hoping for Jenny to appear on TV next week, as —
to be expected t under the present circumstances
In general, the
Infinitival as-clauses
that
seen most
acceptable are those In which the operator originates In a Caseless
object position and undergoes NP movement, as In (60b, c).
As the
reader may verify, all of these examples improve considerably if the
infinitival as-clause Is replaced with a tensed clause.
Apart from
a stipulation that as selects a tensed CP complement, I do not see
an obvious explanation for this restriction.
Interestingly, however, ao-clauses seem free to take small
clause complements, as In (61):
(61) a. The Contras will attack Managua next week, as —
proved t (by the Times)
b. John is a liar, as —
c.

predicted/

known t (by his mother)

Jim Is hoping for Jenny to appear on TV next
— expected t under the present circumstances

week,

as

The null operator In these examples originates at D-structure
in a governed object position, but It may also originate In a
governed small clause subject position, as In (62):
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(62) a. John Is a liar, as —

considered it obvious by everyone!

b. Jenny will appear on TV next week, as —
by recent developments

Bade [t necessary!

In both sets of examples, the null operator satisfies (45)
(and the
lexical
ECP requirement) at
D-structure,
prior
to
undergoing A-movemont to the subject position of the passive verbal
small clause.
Note that if no A-movement were Involved In these
examples, they would violate (45) at D-structure, since as Is unable
to function as a D-structure lexical governor (cf. (40) above).
Now consider the examples In (63). where the small clause
complement of as Is an AP rather than a passive VP:
(63) a. *The Contras will attack Managua next week,
the Times
b. ‘John is a liar, as —

as —

clear to

obvious (to his mother)

c. #Jlm Is hoping for Jenny to appear on TV next week,
crucial t under the present circumstances

as —

If these nonagentlve adjectives wore really unaccusatives,
then one would expect them to behave like their passive counterparts
in (62): the null operator could satisfy (45) or (581 at D-structure
prior to undergoing A-movemer.t to thw subject position of the
adjectival small clause.
That tnis is not the case argues against
the unaccusative analysis of adjectives; this In turn supports (45)
over (58), since otherwise the examples Involving movement from the
subject position of a small clause complements of V in (57/59) would
be excluded too.
(Of course. It would be possible to rule out (63)
simply by stipulating that a3 selects a passive VP small clause
rather than an AP small clause, but a principled account of this
difference is preferable.)
This contrast between AP small clauses and passive VP small
clauses also shows up with adjectival passives, as shown by the
examples In (64) which contrast minimally with (62)
(64) a. ‘The Contras will attack Managua next week, as —
(by/ln the Times)
b. *John Is a liar, as —

unproved t

unknown t (by/to his mother)

c. *Jlm is hoping for Jenny to appear on TV next week, as —

ABRALIN

(11)

1991

34

unexpected t under the present circumstances
This provides further support for the distinction between
verbal and adjectival passives with respect to NP-movement; cf.
Wasov (1977), Levin and Rappaport (1986).
A problem arises with respect to raising adjectives such as
likely, certain, etc., which are usually assumed not to theta-mark
their subjects.
When no raising Is Involved in the derivation, the
results are equivalent to other AP small clauses:
(65) a. *If the Contras attack Managua next week, as —
b. "John is a liar, as —

likely

certaln/sure

We could explain (65) by assuming that all adjectives,
including the raising adjectives, must theta-mark their subjects,
thus forcing the null operator in (65) to violate (45).
But this
ought to make raising impossible with adjectives.
[91 Moreover,
even if we were to stipulate that adjectives optionally allow an IP
Internal argument in lieu of an external argument so as to allow
raising, we would encounter a problem In (66), where the null
operator undergoes raising:
(66) a. ??If the Contras attack Managua next week, as —
be predicted t by the Times], ...
b. 7?John is a liar, as —
the Judge

likely [t

certaln/sure It to be mentioned t by

These examples are slightly better than their non-raising
counterparts in (65), but still not as good as our account of
(61-62) vs. (63-64) would lead us to expect.
(66) might be taken to Indicate that the raising adjectives
have a more complex thematic structure than Is usually assumed,
perhaps Involving a non-movement derivation, analogous to control
verbs rather than raising verbs; In that case, (66) and (65) would
both violate (45) at D-structure.
This raises obvious problems for
theta-theory, given that expletives and Idiom chunks can sometimes
undergo raising with these predicates, as in (67)*
Í67) a. There is likely to be a riot
b. Tabs are likely to be kept on John

ABRÀLIN

(11)

1991

35
On the other hand, It would explain the fact that
movement Is marginal In small clause structures like (68):

such

(68) a. ??John considers there certain to be a riot
b. 778111 considers tabs likely to be kept on Bill
Furthermore, raising adjectives differ from raising verbo with
respect to two tests for external theta-marking discussed by Chomsky
(1986a):
(69) a. "That John is Intelligent seems/appears
b. “Its seemlng/appearing that John is intelligent
(70) a. That John is intelligent Is likely/certaln
b. Its being likely/certaln that John is intelligent
(For a discussion of the theoretical rationale underlying
these teats, aee Chomsky (19S6a).)
In light of the fact that raising adjectives seem to have a
marginal status with respect to various other teats for movement In
addition to our test based on ms-clauses, I will set aside problems
raised by (65/66) for our account of (61-62) vs. (63-64).
1
therefore conclude that as-smail clauses provide further
evidence that adjectives are not unaccusative, and must theta-mark
their subjects externally, deplte their thematic similarity to
unaccusative verbs.
Before leaving the Issue of as-smail clauses, a brief comment
Is In order with respect to examples like (71J:
(71) a. Hitler broke his promise (today), as —
b. If John Is lying (here), as —

In 1936

on Mary's boat, ...

If these were true as-small clauses analogous to the passive
examples In (61-62), then our analysis would commit us to the view
that these prepositions are unaccusative.
But this seems unlikely,
given Burzlo's generalization that unaccusatlve predicates may not
assign Case.
As It turns out, these examples are only superficially
similar to true as-clauses of the type analyzed in this paper, and
they do not Involve movement of a null CP operator.
This Is
Indicated by two factors.
First, true as-small clauses have finite
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VP-lntornal arguments in (75) raise a potential problem for their
analysis with respect to Burzio'a generalization linking accusative
Case assignment to the property of external theta-marking, they
suggest that the NPs In (7S) are assigned Inherent (dative) Case,
and therefore are unaffected by whatever principle is responsible
for that generalization.
In support of this, they point out tliat
the VP-internal NP arguments in (75) are often realized In Italian
by overt dative case, in the form of the prepositional Case particle
a. Thus their analysis assigns (75a-c) the D-structure (76):

(76)
/

IP
\

(e)

r
/ \

Inf1

VP

/
V
/ \

\
HP

V
CP
Thus the derivational history of the CP subjects In (75) would
be analogous to that of the CP subjects In (77):
(77) a. That

Jenny will appear on TV today was promised

(to) Bill

b. That the earth is round was told (to) Mary
It would take us too far afield to go into the empirical
motivation for their theory here, some of which Is based on
phenomena that are specific to Italian.
It should be clear, however, that their analysis a3kes a
straightforward prediction with respect to our as-clause test: since
the clausal subjects in (75) are supposed to originate as direct
objects at D-structure, it ought to be possible for a null CP
operator In an as-clause to contain a gap In the S-structure subject
position In (75).
But this prediction is not borne
out by the
facts:
(78) a. ♦Jenny appeared on TV today, as —
b. •Hitler broke his promise, as —
c. *The earth is round, a9 —
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Of course, no such effect Is observed If a vhich-apposltive is
used in place of an ms-clause, as the reader «ay verify( since no
null operator is Involved in these structures.
The ungrammatlcality
of (78), which is equivalent to that of (40), suggests that (45) (or
the D-structure head government) condition is violated in (78). 8ut
that lnplies that the S-structure subjects of those verbs originate
in subject position, contrary to the structure assigned to them in
(77).
It is unlikely that this is due to a special thematic property
of these predicates, since the effect disappears in structures like
(79), where the psychological predicate occurs in an ÀF small
clause, and its subject is governed at D-structure by the raising
verb be:
(79) a. "Jenny appeared on TV today, as —
b. ?"7he earth is round, as —

was amusing to Bill

was surprising to Mary

Now consider the passive variants of
object moves to subject position:

(75) where the indirect

(BO) a. Bill was amused t that Jenny will appear on TV today
h. Chamberlain was shocked t that Hitler broke his promise
The very existence of passive structures based on Psych verbs
raises a serious problem for Belletti and Rizzl’s analysis, since It
is a general property of the passive affix (in most languages, at
least, including English) that it may not combine with a verb that
falls to assign an external theta-role; cf. Jaeggli (1986a), Baker,
Johnson, and Roberts (1987).
Leaving this Issue aside, note that the effect Induced In (78)
by the violation of (45) persists in these examples:
(81) a. "Jenny appeared on TV today, as Bill was amused —
b. "Hitler broke his promise, as Chamberlain was shocked —
On Belletti and Rizzl’s analysis, (81) should be equivalent to
as-clauses based on variants of (77) where the indirect object
undergoes NP movement to subject position, but such as-clauses are
we11-formed:
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(82) a. Jenny will appear on TV today, as Bill was promised —
b. The earth la round, as Mary was told —
The contrast between (81) and (82) suggests that the null CP
operator in (81) Is not lexically governed at D-structure, Just a9
In (78). This implies that the position occupied by the overt CP in
(60) is not a V*-Internal argument position.
But If this CP Is not
an Internal argument in (80), then how is it theta-marked, given
that It cannot be linked in a chain with the ««object position of IP.
which la occupied by the head of the chain of the Indirect object?
It Is natural to suppose that the CP In (80) Is structurally
analogous to the by-phrases In (83)t
(83) a. Bill was amused t by Jenny’s appearance on TV
b. Chamberlain was shocked t by Hitler’s behavior
According to Jaeggll (1986a), the passive affix is assigned
the external theta-role of the verb to which it attaches, thus
explaining the fact that It may not attach to a true unaccusatlve,
as noted above under (80).
The passive affix then transmits the
external theta-role to the by-phrase NP. which according to Baker,
Johnson and Roberts (1987) Is linked to the passive affix -en in the
same way that an NP Is linked to a doubling clitic.
Since the
passive affix originates outside VP In Infl according to their
analysis, the by-phrase has status of an adjunct rather than an
internal argument.
This account naturally extends to the CPs in (80), which car.
be thought of as being doubled by the passive affix, Just like a byphrase.
This accounts for the fact that these CPs are theta-marked
as though they were normal arguments of the verb (which. In a sense,
they aro).
The fact that these CP9 bohave unlike true internal
arguments with respect to the D-ctructure lexical government
condition (45) follows from the fact that they are external
arguments and therefore are not governed by V at D-structure. 110]
5 - EXPLETIVES IN AS-CLAUSES AND THE AVOID PRONOUN PRINCIPLE
Suppose that adjectives always theta-mark their subjects
externally,
as suggested by the behavior of as-small clauses
discussed In Section 4.1, Then we would expect the sentences In (84)
to be derived
by rightward movement,
as
In the
classical
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extraposition analysis:
(84) a. I consider [it likely that Hitler broke his promise
b. It is (t obvious that the earth Is round
The CP originates in the subject position of the small clause
in each case.
In (84a), CP undergoes extraposition within the small
clause directly from this position.
In (84b), it is unclear whether
extraposition precedes raising or follows it; perhaps either
derivation is possible, since (85a) and (85b) are both grammatical:
(85) a. How obvious do you think it is that the earth is round
b. ?How obvious that the earth Í9 round do you think it is
Either way, the CP ends up in a Caseless position as a result
of extraposition. Alternatively, the clause may topicallze, binding
a trace in a Case-marked subject position (cf. Stowell (1981)):
(86) a. That Hitler broke his promise I consider [t likely]
b. That the earth Is round [t is [t obvious)]
In Section 2 we saw that as-clauses permit movement from a
Caseless complement position, as in (87):
(87) a. If John Is a liar, as it appears —

(to us). ...

b. Jenny will appear on TV today, as John is aware —
c. Hitler broke his promise, as Chamberlain was convinced —
And in Section 3, we saw that the gap in an as-clause may
occur in a subject position if the null operator is lexically
governed at D-structure:
(88) a. If John is a liar, as —

seems t to be t likely

b. Hitler broke his promise, as —

was t obvious

Given (87) and (88), we might expect both (89) and (77) to be
grammatical:
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It properly governed, since no CED effect arises (cf. Huang (1982)):
(92) a. Why does it seen likely (that John shot himself t)
b. Vhy Is it believed [that John 3hot himself t]
It seams clear that intervening expletive plays a central role
In the marginal status of (S9) and (91a)
But given the full
grammaticallty of (87a), we cannot always block movement of a CP
null operator across an expletive to which it Is linked.
It is possible that this contrast represents an effect of the
“Avoid Pronoun- principle discussed by Jaeggli (1982) and Chomsky
(1981).
In ether words, (89) and (91a) arc marginal precisely
because (90) and (9ib) are possible: in each Instance, there la a
fully
grammatical
derivation,
from
the
same
D-structure
representation, in which the overt pronoun does not occur.
In this
respect, (87a) differs In a crucial way.
It Is Impossible for the
null CP operator in (87a) to undergo A-movemcnt to the subject
position of IP prior to undergoing A-bar movement, as in (93a).
Although the explanation for this is unclear, it is presumably due
to whatever is responsible for blocking movement of an overt CP in
(93b) (cf. 69a):
(93) a. M f John is a liar, os —

appears t (to us), ...

b. 'That John Is a liar appears t (to us)
One might well ask why the Avoid Pronoun principle Is active
these examples when It has no effect in (84) vs. (86). But this can
be explained on the basis of the pragmatic effects associated with
Topicallzation structures, of which (86) is a special case.
It is
a general property of the Avoid Pronoun principle that its effects
are neutralized when the structures that it compares must be kept
1 ingulstVc3 lly distinct; this is shown by the possibility of overt
referential pronouns in Null Subject languages when they are used
for emphasis or to distinguish between referential pronouns and
bound variables (cf. Hontalbettl (1984)).
Since Topicalizatlon Is
involved in (86) but nol in (89) and (91a), the expletive pronoun it
Is immune to the effects of the Avoid Pronoun principle only In.
( 8 6 ).
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6 - CONCLUSION
The haste distributional properties of gaps In as-clauses and
•□-clauses attached to CP heads suggests that these gaps have the
categorl&l statue of CP.
In so-clauses, It seems that ao behaves
like an overt CP operator,which may optionally undergo A-bar
movement In the syntax.
Inaa-elauses, on the other hand. It Beeme
that the CP gap Is bound by a null operator that undergoes A-bar
movement.
The distribution of so Is severely limited by a semantic
condition discussed by Bolinger (1970), one of whose effects Is to
prevent so from occurring In factive contexts.
A side effect of
this condition Is that momay never appear
In subject position,
either
ae a
D-structure
subject or as a derived
subject.
(Alternatively, If It
Is stipulated (a) that so Is not a proper
governor, and (b) that so must undergo LF movement, the prohibition
against so appearing In subject position might be derivable from the
ECP. )
The distribution of possible extraction sites for the null
operator in as-clauses provides evidence for an Unprecedented
extension of an ECP-type requirement of lexical head government to
the level of D-structure, such that an empty operator must be
governed by a lexical head at this level. In general, this condition
Is satisfied only when the empty operator originates as a direct
object or small clause subject at D-structure.
But In certain cases, a null operator originating as the
subject of IP at D-structure may achieve an intermediate level of
acceptability if it occurs either as the subject of a tensed CP
complement of a bridge verb or as the subject of an Infinitival
complement to a Raising verb. We accounted for these cases by means
of a slight refinement of the theory of barriers in Chomsky (1986).
To distinguish between tonsed clauses and raising Infinitives on the
one
hand and ECM inf inlt W a l e on the other, wo adapted Kayne’s
analysis of B3M Infinitives as CFs headed by null complementizers.
This allowed us to distinguish between tho IP in an ECM CP, which 1®
a strong barrier to government, and the IP in a tensed CP or Raising
infinitive (both of which ve reanalyzed as headless CPs), which Is a
weak barrier.
Since IP in CP is not L-marked, it is always a barrier to the
matrix V, the null complementizer in an ECM Infinitive makes lta IP
a strong barrier to government by the matrix verb via Minimality,
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The
D-structure
lexical
government
condition
on
empty
operators In aa-clauses provides a new test for derived subjecthood.
This test confirms the movement analysis of passive and raising
constructions, and supports the view that adjectives (including
adjectival passives) theta-mark their surface subjects as external
arguments at D-structure — unlike passive verbs, whose subjects are
derived.
This test also provides evidence against Bellettl and
Ri 2 zl’s contention that Psych verbs have an unaccusative-type
derivation.
Finally, we saw that a3-clauses involving movement of the null
CP across an expletive pronoun are sometimes, but not always,
ungrammatical (or at least very awkward).
We accounted for these
facts in tarns of Lhe Avoid Pronoun principle.
Of course, this study no means exhausts the investigation of
es end so.
I have concentrated on as-clauses with CP heads and CP
gaps
(and presumably null CP operators),
since
the
normal
distribution of CP Í3 sufficiently broad to allow for a rich range
of contrasts.
But examples with
AH or VP heads, operators, and
gaps are also attested, as in (94):
(94) a, Mary considers John foolish, as Bill considers Susan —
b. Mary intends to go home, as John expects Bill to —
No doubt
these constructions
structures In general) arc closely
discussed here.
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7 - Otherwise, we would have to reject either the account of (45)
based on the D-structure ECP or the assumption that (40) and
(SO) both Involve violations of (45).
8 - Perhaps surprisingly, these tests also Indicate that raising
adjectives such as likely, certain, etc. also tbeta-aark their
subjects.
9 - In this context It Is perhaps worth pointing out that Italian
lacks raising adjectives entirely, as noted by G. Longobardl
(p. c. ).
10- A further argument against the Belletti-Rizzl analysis can be
based on the fact that Psych verbs do not behave like passive
and raising verbs with respect to Burzio's (1981) test based on
the "binominal each" construction.
Thus:
(I)

One Interpreter
diplomats

each

was

assigned

t

to

the

visiting

(II)

One interpreter each appears t to have been t assigned t
to the visiting diplomats

(III)

*One interpreter each shocked the visiting diploma Is

For discussion, see Safir and SLovell (in preparation).
Note
that our text discussion leaves the original facts motivating
Belletti and Rlzzl's analysis of Psych verbs unaccounted for.
For
discussion, see Stowell (1986a).
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Adjectival

0 DITONGO EH PORTUGUÊS
Leda Bisol
UFRGS

O português possui dois tipos de ditongo que se configuram de
acordo com a estrutura silábica.
Ditongos blposlclonals preservamse.
Ditongos de uma só posição no esqueleto prosódico tendem a ser
substituídos por uma vogal só.
(1)
a)
R
b)
R
/ \
X X
X
/
\
M
M
( 1 ( )
Ex. : boi, pai, céu

Ex. : caixa, fetra. Jovem.

Argumentos: o ditongo pesado cria pares mínimos com a vogal simples.
Eles são ditongos fonológicos, no sentido da fonologia clássica.
Ex.: pauta/pata; te ima/tema.
0 ditongo leve alterna com a vogal
simples mas não cria diferença de sentido.
Sâo ditongos fonéticos.
Ex. : Ifeyra - feral; (fayãa ~ fasa]. 0 segundo argumento está rela
cionado com o acento primário. Palavras terminadas em verdadeiros
ditongos seguem o padrão das palavras terminadas em consoantes
(atraem o acento).
Palavras terminadas em ditongos leves seguem o
padrão das acabadas em vogal simples.
(2)
’kaza
forte-fraco
po’mar
fraco-forte
’zOvey
forte-fraco
lr’raãw
fraco-forte
Evidências:
1 - Antes de palatal
0 glide antes da palatal tanto pode ser apagado quanto acres
cido, sem afetar o significado da palavra. Hão há exemplos de pares
mínimos neste contexto.
(3)
a) Tpeyèi ~ 'pesil (peixe)
b) [ve’áaml ~ vey’sarai] (vexame)
* (’fayèa ~ ’fasa] (faixa)[fa’Slna - fay*sina] (faxina)
Esse processo asslmliatôrlo está representado era (4).
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(4) a) X [-cons]

[♦cons] X
[♦cont]
[♦estr]

b) X [-cons]

[-ant]
[♦cor]

I-ant]
[♦cor]
[-alto]r* ^ [♦alto]
[-post] y ''[-post]

I

(♦cons) X "tier"
I+cont]
do modo
[♦estr]

I-alto]
[-post]

• I

"tier"
do lugar

I
[♦alto]
[-post]

I

I

e
&
saída
e
s
t'peysi]
I'peSil
0 glide que aparece como conexão entre duas sílabas é o resul
tado de ua verdadeiro processo de assimilação.
Se as duas sílabas
estão conectadas, o ditongo aparece, se não estão, uma só vogal
faz-se ouvir.
2

- No contexto do tepe:

De acordo com a proposta inicial, o ditongo ey no ambiente do
tepe ê u» ditongo leve.
Os exemplos podem ser classificados eo 4
tipos:
a) Relação -*arlo -eiro. Ex.: primário, primeiro
b) Correspondência -a*ria, -eiro. Ex.: padaria, padeiro
c) Nomes derivados de nomes, sem as mencionadas relações.
Ex.:
carta, carteiro
d) Em qualquer ambiente, inciulndo a raiz. Ex.: beira.
Tomando-se corao referência o primeiro tipo, e admitindo que as
demais alternâncias se dão por analogia, pois -eiro é ua sufixo
produtivo, uma relação de metátese fica à vista:
(5) l-cons] x [♦cons]
[-cons]
[-cons]
"tier" do modo
[♦sonor]
[-nasal]
l-latl
*.
[-alt]
I-post ]
e
X
[eyru]

ABRALIN

(11)

I
x .

[♦ant]
[♦cor]
J,
r
1991

[♦alto]
“''[-post]

"tier" do lugar
metátese

saída
f

U

53
Uma análise alternativa é a da escala de sonoridade, represen
tada em (6).
o
r
(6) e
(y)
♦
+
sllábico
♦
vocòide
♦
♦
+ S's+
aproxlmante
♦
♦
sonorante
Uuas sílabas vizinhas que estio separadas por um valor na
escala de sonoridade podem ser ligadas pelo valor ausente.
Como no
caso da palatal, na forma subjacente há apenas uma vogal.
Todavia
nSo é claro se a sonoridade hierárquica per se m o t i v a , o glide. O u 
tros fatores podeie estar envolvidos.
Embora as duas análises apre
sentadas tragam aLguns problemas, ambas argumentam em favor de rima
de uma vogal só na subjacéncia desso ditongo.
4

3

- Ditongos nasais

Pares de palavras como limonada, lindo falam em favor da hipó
tese de M.
Câmara de que vogal nasal em Português é VC.
No inte
rior do vocábulo toma o ponto do articulação da consoante seguinte.
No fim do vocábulo aanifeata-se como glide.
Outro ponto a ser con
siderado é que nomes e adjetivos em Português podem ser classifica
dos em dois grupos: os que têm marcador de classe e os que náo têa.
Alguns nomes ccm terminação nasal estio no léxico com o Indicativo
da adjunção da marca de classe (irmão, limão), outros nâo levam essa
■arca (Jovem, homem). 0 marcador de classe será associado no "tier''
da rima, pois o Português é sensível ao peso da rima.
03 pontos cruciais sãv> os seguintes:
a) A vogal nasal é a seqüência VC, onde C é uma sonorante nasal não
plenamente especificada.
b) A seqüência VC ocupa duas posições no “tier" da rima.
c) Por desligamento da nasal, que ocorre no nível 2 do léxico
(Klparsky. 1985; Mohanan, 1985), antes da adjunção do marcador de
classe. N torna-se uma nasal flutuante.
d) A nasal flutuante é ligada à última rima da palavra, no núcleo
das rimas cheias.E espraia na sílaba:
IrmaN >lrma- >irmão
I♦MC)
e)

[♦NJ

Í+N)

> Irmão >irmâQ >lrmãw.
V •
(*N)

Ela vai para a posição do C vazio em nomes sem
classe.
Há na coda um C vazio ainda não associado:
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omeN> ome-> orae|"> omey.
[+N]

[+N]

De acordo com o exposto, as regras que são aplicadas na deri
vação de palavras cora terminação nasal (depois da adjunção da vogal
temática), são as seguintes:
(8) Absorção da nasal
Ligue o autosegmento nasal à última rima da palavra
(9) Formação do glide nasal
R

/
( ] — > semivogal/ V

\
__]

\ l
'
r+Ni
(10) Espraiamento da nasal idade
Espraie [+N] na sílaba

(11) MDegeminação"
/ \
V— > r+balxa]/
V)2
[-alta]
Í+N] [+post]
[-baixa]
[-baixa]
[+post)
(12)

Formação do ditongo
•

/
V — » semivogal/V
Os exemplos vão a seguir:
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(13)
(♦MCI
b) IrmaN

(♦MCI
c) limoN

• •
1/ \

• t
|/ \

•
/ \ / \

/ \ /\

R O R

R O R

0

R OR

0

|

1 1/ x

1 I 1/x

a) omeN

/ \1 /X

1 1/*

w

v

"H e r"

R O R

w

s

d* r t iu

deallgaaanto da
nasal
marcador
do
Class*
M C pé

MC

s

IWlll da

9

MC

s

(♦MCJ (♦PL]
d) llrooN

w

S Co

_

* * t l a r ‘‘ p r o s d d l-

X

Adjunção de PL

X X X

X X X X X

X

XXX

X

X

X X X

ome
__
(♦NI
ome

i r m ã o
(*N]
i r m ã o
1

1

imo
(♦NÍ
imo

o

1

0
1

1

imo
e S
(♦NI
imo
e s
1

\ P L “tler" mclddlco

I
y
M
[o m êy]

1

V
u
w
[irmãw]

a

17

u
w
[limãw]

_
1

y
[limóys]

re g ra

(6 )

ra g ra

(9 )

re g ra

<10)

re g ra

(1 1 )

le v .

á to n s f i n a l

re g ra

(1 2 )

sat da

Nenhuma regra é necessária para dar conta da outra face da
alternância de palavras do primeiro paradigma (omêys ~ omis, zovêys
- zovls). Se o autosogmento nasal nâo for ligado, ele é apagado por
convenção e a vogal oral é o resultado.
(13) ’ome
*zove
tiermelódico
Í+N]
[+N]
regra (8)
__
lev. da átona final
*
forni]

1
f zovi]

saída

3.1* A alternância aiv ~ u
0
MC é introduzido no "tier" da rima em palavras de terminação
naGal, mas se a palavra for marcada por extrametricldade, ele será
Incorporado no "tier” melódico.
Neste caso a forma variante é o
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resultado de relnterpretação de /aN/ não acentuado como /oN/.
padrão
(14) a) /o r f a N/
(exl (♦MC]
•
•
/ \
1
0
R
R
/ \
1

popular
/o r f o N/
(+ex) (♦MC]
•
•
/ \
1
R
0
R
/ \
1 /*
MC

MC

o r f a o
[♦Hl

o r f 0 0
[♦N]

o r f a o

o r f o o

1/
(♦Nl
Ó
u
|o r f 5 u)

u

"tier" da sílaba
"tier" da rima
absorção da nasal
adjunção do MC
“tier" melódico

regra (8)

regra (9)
crase
lev. da átona final
regra (12)
saída

(’o r f u]

Em suma, o verdadeiro ditongo nasal ocorre em palavras com
marcador de classe, e tem duas posições no esqueleto prosódico.
Ditongos sem marcador de classe que ocupam apenas uma posição na
rima subjacente alternam livremente com uma vogal só. A variante de
uma vogal só em ditongos Mposlclonals está condicionada a restrição
social.
4 - Ditongos crescentes
Português não tem ditongos crescentes.
0 principal argumento
é que o glide na seqüência GV normalmente está em variação livre com
a vogal homorgânica.
(15) klabu - kyabu; iatél ~ yatél; suar - 9war; oestôl - westSl.
Para única exceção existente, glide posterior precedido de
velar e seguido de a e de o, a proposta é considerar essa seqüência
como uma unidade monofonemática, aderindo ao seguinte principio de
Troubetzkoy (1976:62):
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"SI une parííe constitutive d' un groupe phonique
potentiellement
monophonénatique
ne
peut ■ étre
Interpretée comme une variante coablnatolre d ’un
phoneme quelconque de la merne langue, tout le groupe
phonique peut être conslderée comme une réallzatlon
d'un phoneme partlculler."
Exemplos estão em (16) e a representação en (17).
(16) kwal
kvãndu

"kual
♦kuãndu

(17) /kwal/
•
/ \
0
R

0
ditongo
ressilablficação.

crescente

é.

k 1
•
/J
0 R

a b o
•
•
I /|
R 0 R

três sílabas
"tier" da sílaba
"tier" da rima

1 1

1 1 1
w
s
X X X

pé

X X
1 1
k 1

1 I |
u
a b u

1r
0

1 1 !
R 0 R

pois,

sempre

o

resultado

"tier" prosódico
"tier" melódico
elev. da átona final
estrutura Inicial C W C V (Ressilablficação)
desligamento da vogal alta
regra (19a)

l\
I 1 |
k y a b u
Quando a ressilablficação ocorre,
para produzir ditongos
crescentes, o que «uda é a associação da vogal alta, de acordo corn
as alternativas postas em (19), desde que atenda ao padrão silábico
da língua.
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RENOVAÇÃO E INOVAÇÃO NO LÉXICO

Antônio José Sarximann
UFPR
1 - Introdução

0
que se passa a expor aqui foi objeto de una mini-conferênci
apresentada no Encontro Anual da ABRALIN realizado em agosto de 1989
no Rio de Janeiro.
Naturolmente o tempo de uma tal exposição não
foi suficiente para abordar mais amplamente o tema da renovação e
inovação no léxico do português brasileiro contemporâneo, nem é
suficiente para o fim mencionado o espaço reservado aqui. For Isso.
como o fizemos lá, será privilegiado o aspecto da inovação e «esmo
assim em seus aspectos de maior destaque.
Mais Informações sobre a
renovação do português podem ser obtidas em 5ANDMANN (1987, 198S,
1989).
Expressão da cultura de uma comunidade humana maior ou menor,
é natural que a língua acompanhe as mudanças ou a evolução dessa
cultura, criando Inclusive unidades lexicais novas para rotular
novos aspectos da cultura. Exemplos disso seriam a formação de cairreata (Folha, 16.6.89, p.A-6)
'’corso ou demonstração, em geral po
lítica, em carros", criada por analogia com passeata, ou do antiseqllestro (Folha, 20.8.89, p.d'3). empregada no contexto carro antiseqüestro, ou ainda de soldada (Folha, 5.12,89, D-3), empregada no
contexto "0 comando da policia Militar do Pará decidiu punir a sol
dada Rosana (..,)." A língua lança mão, para tal, habitualmonte, de
modelos produtivos tradicionais, nâo aendo comum, em geral, a inova
ção nesse campo. Mas 3 inovação também ocorro.
No exemplo acima
carro anti-seqüestro "carro protegido contra sequestros", o prefixo
anti- contém a semântica tradicional contra.
Já cm antlpollLico
(Folha, 28.8.89, p.A-2: "Collor tenta apresentar-se como o antipolitico, o diferente, mas a cada dia fica mais claro que não é nada
dlcso,” ), o prefixo arnti-, como o próprio texto citado mostra, tem
uma semântica r.ova, a saber, “atípico, diferente".
A isso chamamos
de renovação com inovação, sendo que em anti-seqüestro tomos renova
ção ou ampliação do .léxico sem Inovação de modelo ou regra de forma
ção de palavras.
Observe-se, a propósito, que, quando um modelo de
formação de palavras se torna mais produtivo - é o caso, corao vere
mos adiante,
da crescente produtividade de derivados
com o
suflxo-esco (popularesco)
ou quando uma regra perde em produtiviABRALIN
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dade ou até se torna Improdutiva - náo se fornam, por exemplo, mais
substantivos em -idào à base de adjetivos (prontidão, retidão) também temos, do certa maneira. Inovação.
Por força dc limitações de espaço, restringiremos a presente
exposição à afixação, privilegiando a suflxação.
Composição,
cruzamento vocabular, abreviação e formações analógicas ficarão para
outra oportunidade.
2 - Afixação
Como foi visto em SANDMÀWN (1989:163s. ), a afixação é, em
português, do longe o processo mais produtivo de formação de
palavras, sendo que a suflxação, e. dentro dtila, a formação de
substantivos, ganha, em geral, da prefixação e dos processos por
assim dizer marginais: a derivação parassintétlca. a derivação
regressiva e a conversão.
2.1 - Suflxação
2. 1.1 - -aço
0 sufixo -aço tinha no passado basicamente duas funções; 1)
Indicar aumentativo: barraça. mulheraça, com ou sem conotação de
apreço ou desapreço; 2) Indicar golpe ou pancada forte; 0 Aurélio
registra pataço e munhecaço com essa função.
A estes significados
tradicionais vem-se Juntar hoje um terceiro, o de "manifestação
ruidosa": buzinaço (Falha, 16.10.89, B-l), bandejaço (segundo depoi
mento de estudantes que tomam refeições do RU da UFPR).
Uma questão
fica em aberto: trata-sc no caso de -aço de um caso de polissemia,
de u» morfema lexical com mais significados aparentados^ ou de homo
nímia, dc três morfemas lexicais distintos: -aço , -aço e -aço ? A
Idéia comua de "intensidade": o aumentativo de prefeitaço (Interpe
lação informal a prefeito por autoridade) e de Robertaço (o Ministro
Roberto Cardoso Alves: Folha, 23.3.89, A-3), p. ex., a semântica de
"pancada ou golpe forte" de pataço (do Aurélio), p. ex. , e de "mani
festação ruidosa" de apitaço (revista Veja, de 08.4.87, p.31. coluna
2), p. ex., possivelmente privilegie a decisão de tratar -aço como
um caso de poltssemta, reservando-lhe uma única entrada no dicio
nário: -aço.
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2.1.2 - -érrinoZ-émlmo
Nas gramáticas normativas tradicionais aprendemos que o soflxo
-érrlmo* lá também citado sob as formas -Imo, -rimo ou -limo, é de
uso mais restrito que -Issino.
ALMEIDA (1961;139). p, ex., diz: "Cs
Adjetivos terminados e»
« re. como áspero e 1 lyre, passam para o
superlativo mediante 0 acréscimo da terminação rimo- ao nconnativo
latino dessas palavras: áspero - aspérrimo
Se® dúvida essa
restrição continua valendo no português-padrão de hoja, As formações
encontradas em obras literárias, era textoa Jornalísticos ou de pro
paganda. ou no português coloquial ou Informal nSo obedecem, pois, a
essa restrição e não são partilhadas pela variante da norma culta.
Formações como branquérrInú (Folha. 6.7.89, E-16) e emtlmadérrlmo
(Folha, 21.12.89, F-12) são cunhadas, por outro lado, atendendo a
uma natural necessidade de variação ou renovação da língua, prlnclpalmente no campo expressivo ou emocional, aspecto freqQentc nas mo
dalidades não-técnicas da linguagem.
Alguns exemplos mais:
manjadérrirao (Folha, 30.4.89, <3* 4). caretérrimo (Folha, 22.3.89. E-5),
chocadérrimo (Folha, 06.4.89, E-14), engoroadérrimo (Folha, 11.2 89.
E-10) e até o substantivo candidatérrimo (Folha, 6.5.89, A-2: no
texto “Candidaturas e Carvdldatíces* é dito que Jânio Quadros era
candidatérrlmo a Presidente da República).
Hals estranhas que as formações em -érrlmo cão as formações em
-Aa imo, sem dúvida criadas par3 chamar a atenção do Interlocutor,
causando-lhe estranhamento. chocando-o, prendendo-o à mensagem
0
sufixo de numerais ordinais (vigésimo, centésimo) passa q ser usado
com função superlativa: veadésimo ide conversa, Informal: superla
tivo de Yeado ''homossexual"), baratesimo (Folha, 8.7. BS. A-36).
■assumi d és imo (de notícia social, referlndo-se a casal que tinha
assumido a condição de marido e mulher), cspecialésima (de reporta
gem de televisão) e agradecidésíroa (de reporter ao telefone).
Uraa
possível ponte entre a função de expressar numeral ordinal e a de
superlativo é a formação rabagésimo (em rabagésimo lugar “em último
lugar"). derivada de rabo, "cauda“, o que fica na cauda, no fim.
2. 1.3 - -és
Era SANDMANN (1987:62s) foi feita referência b Inovação Com o
sufixo -ês no português de hoje.
Indicando em formações anteriores
como português e genovês tanto o habitante coao a língua, esse
sufixo pode hoje Indicar apenas o Idioma, a variante de uma língua,
determinado Jargão profissional com (como quer o Aurélio) ou sem
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conotação depreciativa,
Os exemplos que passo a apresentar sâo
nesse sentido neutros: jortialês (Folha, 22.6.89, E-14), braslleirêa
(Folha, 2.7.89, d*10). praiiquêa (Folha, 23.4.89, B-6: "Dustbuster.
Ou traduzindo para o pratiquês: caça-sujelrinhaa, caça-ralgalhas,
(...).") e monchetês (criada por min» para designar o estilo especial
das manchetes de jornal).
2-1.4 - -esco
Em formações mais antigas o sufixo -eaco era unido a bases que
eram nomes próprios, lendo-se como produto adjetivos que significa
vam "no estilo fantástico, ou nAo-realista de". Assim se criara» ou
tomaram emprestados dantonco e quixotesco, entre outros, e mais reeuntereente se
formou orwellesco (Jornal do Brasil, 14.12.84, 1®
Caderno, p. 19). Formações mais novas nllo requerem mais uma base que
seja nome próprio e têm uma semântica em geral depreciativa, mas não
necessariamente.
Formações
predomlnantomcnte
depreciativas:
fontochesco (Folha, 1.8.89, A-3). patrlotesco (Folha, 17.8.89, E-l),
bacharelesco (Folha, ll.tl.89, A-2), dltatorialesco (Folha, 27.4.89,
A-9), pedestalesco (aluno falava de ensino pedestaleaco, Isto è, do
professor que não descia do pedestal), ntedievalesco (Folha. 11.2.89,
C-B: "A argumentação parte do conceito nedlevaleseo da ciência como
atividade diabólica
carolesco (Folhe, 6.12.88. A-3), For
mações em que pc«domina 9 Ideia de afastado da realidade:
hollyvoodesco
(do Projeto NURC 11, p.25l),
vamplrecco (Folha,
25.2.89, E-2) e crocodllesco (Folha, 3,6.89. E-10),
2. 1.5 - -ete
O sufixo de que se trata aqui nâo é o de formações diminutivas
de substantivos comuns, como joguete, foguete (de Jogo e fogo), mas
o do formações diminutivas de antropõnlmos femininos, de origem
francesa: Jeannette, Antoinette.
No programa de televisão de
Abelardo Barbosa,
o Chacrlnha,
ficaram famosas as chacretes.
“showgirls" que aninavam a cena.
Cremos que à formação chacrote é a
pente para as formações recentes com esse sufixo, partindo-se de
nomes próprios, em geral de políticos: malufete
(Folha, 17.10.89,
B-l), andreazzete (Folha, 14.5.89, A-ll), entre outras. Partindo de
Globo, de Rede Globo de Televisão, foi registrada globete (Folha,
18.10.89, F-2)
As malufetes ou colloretee são mulheres, em geral
mais Jovons, caracterizadas de acordo e encarregadas de animar comí
cios, com distribuições de panfletos, propagandas, etc.
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português.
Outros
exemplos
colhidos
de
comunicação
oral:
vldeooania, postenoania.
0 elemento grego -dromo significava “corrida" (dronvoterapia),
"pista de corrido" (hipódromo), passando, pelo processo raetonímlco
do associação espacial, a significar a pista de corrida mais as ins
talações todas:
nasse sentido Fala-se do Hipódromo do Tarumã, em
Curitiba.
Com a criação de Sembódrwno (Jornal do Brasil. 21.1.84,
lo Caderno, p.3) começou a generalização do sentido de -ódroiao,
significando
hoje,
simplesmente,
“ lugar
onde...'*:
bumbódromo
(conforme Informação oral. “pista de desfile do bumba-meu-boi, em
P3rlntlntlns, Amazonas), fofocódromo (criação minha), mendlgôdromo
(Folha,
28.5.89.
d*6),
grafitddromo
(Folha,
27.2.89,
E-2),
babacódromo (o bairro do Batel, em Curitiba, onde, nos finais de
semana, os Jovens exibem seus carros), trepódromo (região do mere
trício. em Florianópolis}.
2.1.8 - -óide
Na linguagem técnica o sufixo -óide significa "quase", “seme
lhante": antropólde, andróide, metaiólde.
Em formações recentes,
não-técnlcas e de conotação depreciativa, -óide significo mais ou
menos “falso” , "que gostaria ou deveria ser mas não é", “metido a",
etc.
Alguns exemplos: stalinólde (Folha, 29.7.88, A-48), fasclstôide (do Aurélio), esquerdóide (de redação de aluna: *(•-•) de un
programa embasado em clichês esquerdóides e tendenciosos."), comunietólde (Folha, 3.6.89, F-10), Infantllóide (Folha, 2.7.89, d*6),
etc.
2.2 - Prefixação
Restringiremos nossa exposição aos prefixos anti- e não,
observando, "en passant", que hâ multas formações novas, interessan
tes e algumas até certo ponto atípicas com des- (deeeconomia,
deaprefeito, desvontade, desconstrução), com tele(telebénção,
te1evangelização, telccomlclo, leleeleltor), com mega- (megamercado,
megainvestidor, megaevento), com quase (quase-moeda, quase-ãncora,
quase-candidato), com multi(multi craque,
muitiempresário)
e
outros.
Se, de ura lado, -ando, flexão «o latira, pode ser hoje con
siderado sufixo no português (cursar - cursando) e -mente passou de
palavra a sufixo formador de advérbio (curlosamonte), de outro lado
temos o prefixo super- querendo assumir “status" de elemento livre,
de adjetivo, aparecendo escrito separadamente: "Todo o sabor de ura
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súper café." (Café Marumby)
saúde." (Golden Cross), ou
súper (Shell).
Note-se a
maior carga acentuai do que

e "Você Já pode ter um uúper plano de
até posposto ao substantivo: gasolina
tendência de súper receber nesse caso .
os prefixos comuns.

2.2. 1 - antiA semântica básica de anti- é “contra'* e é nesse sentido que
foi e é em geral empregado: anti-sequestro (Folha, 20.8.89, d*3),
antigripal.
Em SANOMANN (1989:15s.) sSo registradas diversas formas
e» que anti- significa "ruim**, "nâo-bom*': o antlfutcbol, o antijogo,
a
antilei, a antimúslca e também a anticultura, sinônimo de
contracultura, forma que o Aurélio registrou e de qual diz quo e
"Forma negativa de cultura com o fim de combater oa valores
culturais vigentes; arremedo íslcl ) «le cultura."
Note-se que na
definição de contracultura do Aurélio Já está presente, de certa
forma, a ideia de "diferente", de uma "outra" cultura, sentido que é
o terceiro que gostaríamos de apontar para o prefixo anti-, Isto é,
"diferente", "nâo-tiplco" ou
“atípico*:
antigeração
(Folha,
5.4.89, d* 16), anticandidato (Folha, 6.5.89, A-7; "Collor pretende
trocar a posição de anticandidato pela de candidato 'anti*"), o
antipolllico (Folha, 22.8.89, A-2: "Collor tenta apresentar-se como
o antlpolítico, o diferente, nas a cada dia fica maio claro que não
é nada disso."),
2.2.2 - nfto
Tendo e* vista limitações de espaço, deixamos de discutir sials
amplamente a natureza aflxal/prefIxa) ou composlclonal das palavras
complexas, cada vez mais abundantes no português contemporâneo,
formadas com n5o.
l.lmltamo-nos a dizer que a Idéia geral que ex
pressa, o fenômeno da formação em série de adjetivos e flubatantlvos
anteccdldoa de nSo e o fator sintático (a saber, como advérbio náo
nega na frase o verbo, o núcleo do predicado, e diante de adjetivos
ou eubstantWos não comunga da natureza dos prefixos des- e in-) nos
levam a atribuir a nâo, provisoriamente, a natureza de prefixo. A
propósito Informamos que em BASÍLIO (1989) e Al.VES (1987) pode» ser
obtidas Informações mais exaustivas sobre a delimitação entre preílxaçSo e composição.
Exemplos de nosso corpus: não-revolucionário (folha, 25. 12.89,
A-3), n&o-comprometido (Folha, 17.10.89, A-2), nAo-branco (Folha,
30.11.89, A-3), nào-cancelamento (Folha, 23.12.89, A-3).
Numerosos
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exemplos mais poder lar ser arrolados, mas bastam esses.
Quanto à
grafia em Jornais, revistas ou mesmo textos técnicos nota-se falta
de sistemática no uso do hífen.
Assim colhi, por exemplo, nSo
envolvimento (Folha, 1B. 1Q. 89, A-2) e nBo ranqueado (Folha, 21.3.89,
D-l).
Acima foi dito que não comunga da natureza negativa dos
prefixos des- e in-. Difere, no entanto, deles por sua neutralidade
emocional, fator que deve, por outro lado, contribuir para seu
amplo uso na linguagem técnica ou cientifica.
A propósito
comparem-se formações como desalinhado e não-alinhado, desintegrado
e nfio-integrado, desempregado e n&o-empregado, desumano, inumano e
nfio-humano.
À respeito desse último conjunto - desumano. Inumano e
não-humano - podemos dizer que des- e ín- negara a conotação do
humano, enquanto n&o nega a denotaçflo.
3 - CONCLUSÃO
A breve apresentação aqui feita dá testemunho, sem dúvida, da
grande dinAmica das línguas naturais e de que elas são organismos em
continuo processo de adaptaç&o e acomodaçflo.
Pode-se observar, por
outro lado. que, como na natureza, as coisas acontece» gradatlvamente - "nature non foclt saltus", diziam os antigos.
Vé-sò Isso cla
ramente na evolução da semântica do prefixo antl—, de seu sentido
central e básico, "contra" (anllcàncer), passa-se ao de "ruim"
(antlfulebol), que também é "contra", "contrário** ou "negativo", e
para "diferente**, com a idéia semelhante de "negaçAo" do que é
comum, do que está estabelecido (anti-herói).
As línguas se mos
tram. além do mais, extremamente dinâmicas em seu léxico, porque o
léxico fornece os rótulos para o que a evolução cultural apresenta
ou cria de novo.

ABRALIN

(

11)

1991

0 PROJETO DIALETOS SOCIAIS CEARENSES
José Carlos Gonçalves
Cláudia Nivia Roncarat 1 de Souza

unu
0 objetivo desta minl-conferêncla é apresentar à comunidade
cientifica uma breve notícia sobre o Projeto “Dialetos Sociais
Cearenses* (DSC), desenvolvido no biênio de 86-87 na Universidade
Federal do Ceará.
Este projeto é um ustodo pioneiro de variação soclollngütstlca
da Região Nordeste que, a par da descrição de traços sóclodlaletals, Incorpora uma análise discursiva e conversaclonal da fala
urbana de Fortaleza.
A relevando da pesquisa advém do fato de que, além da produ
ção das primeiras análises, foi constituído um banco de dados varlaclonal e conversaclonal (Banco do Ceará).
Tendo servido lniclalmente como corpora básico, este banco vem a enriquecer, á semelhança dè
outros Já disponíveis (Amostra Censo, UFRJ) e/ou em desenvolvimento
(Projeto Variaçáo Lingüística
Urbana na Região Sul) o acervo de
dados soclolIngíiístícos.
Como resultado de um convênio firmado com o Projeto Mecanismos
Funclonal9 do Uso Lingüístico (UFRJ), parte do Banco do Ceará será
Informatizado
para
possibilitar
a
realização
de
estudos
comparativos.
0
Relatório
Final
do
DSC
(convênio
FINFP/FCPC
n°
41.85.0655,00) apresenta, em três volumes, a versão preliminar dos
resultados da pesquisa, que resumimos a seguir.
0 primeiro volume, em cinco capítulos, lnicla-se com um
histórico da elaboração e implementaçSo do projeto.
0 segundo
capítulo discute as Unhas
Intercomplementadoras da pesquisa:
análise do discurso, análise
da conversação e soclolingüíatioa
correlacionai.
A variação sociolingülstica é estudada tanto nas
formas quanto nos usos de Itens Lingüísticos no contexto discursivo
da interação, contrastando a variação na forma com a variação no
uso.
0 capítulo 3 descreve, primeiramente, as diversas U n h a s
metodológicas de pesquisa.
Fornece uma descrição detalhada das
variáveis sociais e lingüísticas e descreve o perfil social da
amostra.
Traz, ainda, os métodos de coleta, transcrição e análise
dos dados.
Vale ressaltar a Implementação de um sistema especifico
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de
transcrição
para
dados
discursivos.
sensível
,k »« traços
característicos da conversação.
O apêndice do primeiro Volume
contê» uma amostra dos textos digitados com base neste sistema, bem
come as fichas sociais das gravações que perfazem a amostra
utilizada,
0 capítulo 4 resume os resultado? das pesquisas individuais
desenvolvidas pela equipe.
A Integra destes trabalhos é apresentada
noa volumes 2 « 3,
0 estudo de Gonçalves, "Marcadores Conversaclonais Dialetais;
Dêltlcos Discursivos e Sociais na Pala Cearense", examina a variação
no uso dos marcadores dentro de uma perspectiva funcional da análise
da conversação.
Marcadores do tipo diga» sim. pois tá, cumpade são
vistos como Índices de dêlxls discursiva e social, sinalizando
coordenadas textuais (tais como referência a discurso anterior e/ou
posteriori e também as inter-relaçòes entre os participantes da
interação
ftals como simetria,
assimetria,
deferência,
poder,
atenuação e distancia socl.nl J.
A análise cobre as funções
discursiva, Interaclonal e comunicativa dos marcadores.
Combinando a abordagem soclolIngülstica correlacionai com a
perspectiva da sintaxe funcional do discurso, Roncarati tcom a cola
boração de Tereza Maria Frota Bezerra e da assistente de pesquLs3
Maria Sueoda Mota de Almeida) investiga os padrões que a negativa
apresenta na fala
cearense.
Formas como a negação posposta ao
verbo do tipo Vi não, Tâ não e Sei não são constrastadas com a forma
canônica NSç> vi e a negação dupla Não vi não.
As evidências apon
tam para a confluência de fatores sociais, discursivos e lnteraclonais na determinação dos padrões de uso da negativa.
Seguindo a nesma linha de pesquisa, o trabalho de Ronoaratl
(com a colaboração de José Albcr Campos Ucboa e das assistentes de
pesquisa Margarida Roza Almeida e Maria de Fátima Araújo), sobre o
enfraquecimento e/ou ensurdecinento das fricativas /v/, /z/ e /z/ em
contextos como "O gado hem em cima*, "U salário da hente nem
aumenta* e “Há tem rua lá“, 3ugere que restrições lexicais e
interacionais favorecem a ocorrência deste fenômeno.
0 estudo conduzido por Magalhães, “Marcadores Conversaclonais
na Fala Cearense", adotou uma abordagem etnográfica *• Interpretatlv»
das funções que marcadores como né, viu, aí, olha, freguesa e mia
filha
desempenham
no
processo
comunicativo,
assinalando
o
envolvimento do falante co» o interlocutor e sinalizando estratégias
interacionais e comunicativas como, por exemplo, de mitigação e de
organização e seqüência de idéias.
Este estudo utilizou, além do
corpus básico, entrevistas de interação médico-paciente, gravadas no
AHRÀLIN
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A ESTRATÉGIA DE DECODIFICAÇÃO EM LEITORES RECÉM-ALFABETIZADOS

H a rls a Berriãrdes P e r e i r a

UF Al
Embora atualmente se esteja considerando que o processamento
da leitura não se limita â decodlficação de palavras, como sugerem
os modelos tradicionais de leitura que defendem uma serial Idade de
procedimentos sobre o material escrito, os experimentos realizados
nesta pesquisa, com crianças recém-alfabetlzadas oriundos das cama
das populares, sugeriram que a decodificação é a estratégia de lei
tura mais saliente nesse estágio de aquisição de habilidade de lei
tura. Tal resultado foi sustentado pela realização de ©xperlmentcs a
partir de tarefas de leitura de palavras isoladas c contextualizadas
ea que os sujeitos, em geral, revelaram mais dificuldade na compre
ensão de palavras cujas relaçfles som/letra são irregulares, o que se
intensificou diante rle palavras cujas irregularidades refletem dife
renças do dialeto não-padrão das crianças das camada9 populares. Ou
seja, os sujeitos tiveram progressivamente mais dificuldade para ler
palavras tais como "favela", "cachaça" e "vermelho", em que se
observam relações som/letra blunivocas na primeira, duas irregula
ridades na segunda, e na terceira uma irregularidade associada ao
dialeto dos sujeitos pela dltongação do lh.
For outro lado, a confirmação dessa hipótese está dlretamente
ligada a uma discussão ainda aberta sobre o processo de reconheci
mento de palavras. Segundo os resultados dos experimentos acima
referidos, esse processo de reconhecimento, pelo menos nos estágios
iniciais de aquisição da leitura, se dá através das letras, sendo o
acesso ao significado mediado pelo componente fonético-íonològlco.
Kielman (1989), referlndo-se t subvocallzação, um aspecto que
está associado à decodiflcação e ao reconhecimento de palavras,
afirma que
"0 Jeitor adulto proficiente lê sem movimentos la
biais perceptíveis. Isto é, sem subvocallzação. Não
há evidências Incontestáveis de que não haja algum
tipo de vocalização Interna, ainda que imperceptível
quando lemos; provavelmente o Input visual não é tra
duzido numa imagem acústica quando o material é muito
fácil, mas haveria algum tipo de mediação quando o
material for difícil (o caso extremo seria o da íelAHRAL1N
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tura nutaa J íngua estrangeira).M (op.clt.: 14)
Essa afirmação, de aIguia modo. reforça os resultados dos expe
rimentos realizados com crianças rccém-alfabetizadas,
quanto à
saliência da estratégia de decodlficaçâo e quanto ao processo de
reconhecimento de palavras.
t necessário salientar que, cora esta pesquisa, nSo se está
confirmando a perspectiva de orientação da aquisição da leitura que
sa baseia no domínio progressivo do processamento de segmentos
menores (sílabas e palavras), seguido da sentença, para, então, o
sujeito ser considerado capaz de realizar a leitura de um texto, Na
realidade, parece razoável considerar que, de forma simultânea, se
deve procurar desenvolver as concepções do sujeito acerca dos usos e
funções sociais do objeto escrito, bem como sua consciência metaUngUlstlca sobre as diferenças entre oralidade e escrita no nível
do discurso e a consciência sobre a
natureza segmentai da língua.
Desta forma parece que, por um lado, a capacidade de descentraçáo da
linguagem necessária nSo só k compreensão, mas também á produção de
textos estará sendo desenvolvida e, por outro lado, a aquisição da
leitura refletirá o desenvolvimento da capacidade cognitiva do
sujeito.
A fundamentação teórica desta pesquisa é de natureza pslcollngülstlca, e envolve conhecimentos prévios sobre modelos de leitura,
sobre teorias relativas ao reconhecimento de palavras h sobre um
conjunto de variáveis que condicionam as estratégias de leitura.
1 - Fundamentação Teórica.
De modo geral, os modelos de leitura se situam entre con
cepções unid Ired onais e concepções de orientação lnteracionlsta.
Segundo Klelman (ld.Ibdem.i 30) nào há modelos de leitura essencial
mente lnteracionístas, mas reflexões e propostas que descrevem e
utilizara 3 interação de níveis de conhecimentos necessários à com
preensão e que focalizam alguns aspectos dessa interação tais como
conhecimento 1IngUlstico-discurslvo e compreensão, bem como conhe
cimento de inundo e compreensão. Por outro lado, do ponto de vista
dos processos envolvidos na leitura, os modelos prevêem duas formas
de acesso ao significado: o processamento ascendente (bottom - up) e
o processamento descendente (top - down). O primeiro está implícito
noç modelos de leitura lineares, sintéticos e indutivos; o segundo,
nos modelos não-lineares, analíticos e dedutivos. Os modeles unidlreclonais são fundamentalmente ascendentes e os de orientação
ABRALTN
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Interacionlst* sAo baslcam*nt« descendentes.
Entre outros ospectos, u m «üscuseêo que está na base deseas
concepções ê a questão do reconhecimento d« peitvras. Segundo os
modelos unidirecionals, o sentido de um texto é obtUlo a partlr dos
segmentos que compõem o texto, inlctando-se pela palavr* que. por
seu turno, è reconhecida letra por letra. Já nos modelos de orien
tação interaclonlsta a busca do significado, prevl&nente MpotetJzado. parece determinar as estratégias de processamento da leitura
e, de modo geral, considera-se que o reconhecimento da palavra se dá
de forma global. Assim, pode-se considerar que. segundo esses pontos
de vista, há duas posições sobre o processo de reconhecimento de
palavras: primeiro, a de que as palavras são reconhecidas letra por
Imtra; e segundo, a de que as palavras sSo reconhecidas de forma
Ideográfica. Basicamente essas teorias se contrapõem no que se refe
re à obtenção do significado apds a fixação do olho ao luterlai
impresso como mediado peio compononte fonolôgJco ou diretamente da
Impressão gráfica para o léxico mental.
Samuels (1936) apresenta um número significativo de experimen
tos, os quais sugerem a Interferência de variáveis que Interagem e
influenciam cada una das outras no processo de re conned men to de
palavras. Nvsse sentido, as alterações de vnrias*éls nos experimentos
podem alterar seus resultados, Essas variáveis 9erlem: a tarei*
desempenhada, o nível de habilidade do leitor, o tipo de material e
o contexto.
A tarefa desempenhada OU o objetivo da leitura pode modificar
o tamanho da unidade visual de reconhecimento, por exemplo, se a
leitura de um texto cujas palavras são comuns, e realizada por um
leitor proficiente, tem objetivos diferentes tais como fazer a cor
reção ortográfica ou perceber o significado de um texto. No primeiro
caso, a unidade de reconhecimento é, certamente, a letra; na segunda
caso, a palavra.
Quanto ao nivel de habilidade do leitor, consldera-se que à
medida que essa habilidade cresce, há também um crescimento, até
Certo limite, no tamanho da unidade visual de reconhecimento.
0 tipo de material pode ser analisado em termos d3 freqüência
com que as palavras ocorrem- Ou seja, quando palavras comuns de
baixa freqüência são usadas, o processo de reconhecimento não é tão
bom quanta quando palavras de alta freqüência são usadas.
Flnalmente, o contexto ‘pode exercer Interferência, o que é
sugerido pela comparação de tarefas de leitura de palavras Isoladas
e contextuallzadas. Considera-se que o contexto pode facilitar não
apenas a exatidão do significado, mas também a rapidez no reconheclABRALIN
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mento (op.clt.t 257-258}.
Nesta pesquisa, a concepção de leitura como (re)crIzção do
significado de um texto escrito pressupõe a utilização, de alguma
forma simultânea, de estratégias de leitura, tais como a decodlf1caçSo de letras em unidades fonológlcas, o reconhecimento de pala
vras através da percepção de Imagens gráficas, a antecipação sintá
tica e semântica através da prevtsibilidáde contextuai e a Inferên
cia através da capacidade do leitor de complementar a lnformaçlo
disponível ou Implícita no texto.
0 conceito de decodlficaçio parece Incluir duas noções: a de
subvocalizaçio e a de mediação fonolúgica. Samuels (1986:268) define
subvocalizaçâo como uma ação física que é dlretamente medivel; a
fala durante a leitura que pode variar desde um simples 6USSurro até
a fala interna, em silencio, que pode ser registrada apenas através
de um Instrumento eletromiográflco colocado nas cordas vocais. Já a
mediação fonológlca é considerada pelo mesmo autor como envolvendo o
conceito de recodlflcaçâo fonológlca, um componente abstrato que
constitui uma teoria de como o significado é obtido da impressão
gráfica. De acordo com essa teoria, o percurso entre a lmpresslo
gráfica e o significado se realiza ow duas etapas. A primeira con
siste na recodlflcaç&o da seqüência de letras de uma palavra f«ra
sua representaçlo abstrata como fonema. A segunda consiste na busca
em um dicionário mental.
Essas noções permitem retomar a definição de decodlficação, eoi
geral, considerada como associação entre a impressão grlfic* e sua
contrapartida sonora. Parece razoável considerar que n* decodlflcaç&o poderSo estar incluídas as noções de subvocalIzaçâo ê de reco
dlf icação fonológlca. Ou seja, tanto as distinções fonológlcas,
quanto as diferenças fonéticas (nesta Incluídas as caracterir.tlcma
dialetais
do
leitor)
estarão
envolvidas
no
conceito
de
decodlficação.
2 - Os Experimentos
Para a verificação das hipóteses da pesquisa segundo as quais,
nos estágios inicias de aquisição de habilidades de leitura, as
irregularidades soa/letra são pontos de dificuldade para a compre
ensão do texto escrito, e as estratégias de leitura utilizadas pelo
leitor recém-alfabetlzado revelam o processo de reconhecimento de
palavras nesse estágio de aquisição da leitura, foram selecionadas
100 crianças, alunas da 2® série do 1° grau de três escolas públicas
da periferia da cidade de Maceió, cujo dialeto distancia-se de modo
ÀBRALIN
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expressivo do sistema ortográfico.
Através de experimentos em que foi solicitada a leitura de
palavras isoladas e de textos que continha» palavras que expressavam
relações som/letra diferenciadas, foi possível verificar as estra
tégias de leitura dos sujeitos.
Considerou-se que. en principio, os sujeitos usariam dois
tipos de estratégias: a decodlflcação e a leitura instantânea. A
estratégia de decodlflcaçâo foi interpretada a partir dos seguintes
procedimentos de leitura: hesitação, segmentação, segmentação e
recuperação, autocorreção e outro, considerando-se as seguintes
possibilidades de realização;

Procedimentos
de decodlficação

Manifestação

hesitação

pausa diante de
palavras

segmentação

pl-po-ca/plpoca

segmentação e
recuperação

pi-po-ca/pl-poca
bo-lo-co/"broco"
(bloco)

autocorreção

câ-na-va/carnavai

apagareento

pausa sem a pronúncia
da palavra

outro

pausa e criação de
palavras não-autorizadas
pelo texto

A leitura Instantânea revelaria a utilização das estratégias
de antecipação do significado através das restrições sintáticas e
semânticas, e de Inferência através dos conhecimentos prévios do
leitor, ou ainda a possibilidade de a palavra Já estar registrada na
memória visual do leitor pela freqüência com que ela possa ter ocor
rido em leituras anteriores.
Os dados foram analisados através do cálculo de estatística
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simples e da Prova de Aderência de Kolmogorov - Smirnov.
3- Resultados
A análise dos dados surgerlu a confirmação daa hipóteses com
os dols tlpos de experimentos.
Primeiro verificou-se que. em ambas as tarefas de leitura, os
percentuais alcançados sobre o uso da dccodlflcaçfio de palavras
cujas relações som/letra são blunívocas não foram algnlflcatlvos.
situando-se em torno de 20%. Ao contrário, os percentuais de decodlficação foram significativos para a leitura de palavras cujas irre
gularidades
3om/letra
refletem
as
características
fonétlcofenológicas do dialeto dos sujeitos (em torno de 82%). e também
significativos para a leitura de palavras cujas irregularidades
soía/letra são comuns a qualquer falante da região (em torno de 63%).
£ Importante salientar que. embora pouco significativas, houve
diferenças nos resultados alcançados na utilização das estratégias
de leitura de palavras Isoladas e contextuailzadas em favor das
Ultimas. Ou seja, o uso da decodif1cação foi reduzido na leitura de
palavras contextualizadas. Isto pode ser interpretado como um efeito
positivo do contexto na utilização de estratégias de leitura mais
eficientes.
Segundo,
verificou-se,
através do cálculo da
Prova de
Aderência de Kolmogorov - Smirnov, a associação entre os usos das
estratégias de leitura tanto nas tarefas de leitura de palavras
isoladas (Dc * .35; DT > .005), quanto nas tarefas de leitura de
palavras contextualizadas (Dc « .31; Dt > .005).
rinaloiente, considerou*se necessário verificar se a extensão
das palavras não 9eria uma variável que poderia ter interferido nos
resultados. A aplicação dos mesmos testes estatísticos, desta vez
utilizando as palavras dos experimentos que possuíam a mesma
extensão quanto ao número de grafemas, sugeriu a confirmação dos
resultados anteriores.
Conslderou-se, então, que, na medida em que os leitores
Iniciantes utilizam a decodlflcação como a estratégia mais relevante
no processamento da leitura, o reconhecimento de palavras nesse
estágio de aquisição da leitura se dâ através da discriminação das
letras, associada à sua contrapartida fonétlco-fonológlca.
4 - Conclusão
infellzmer.te a análise dos dados desta pesquisa
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crianças das camadas populares cujo estágio de aquisição d» leitura
podr ser considerado como pós-alfabetlzaç&o, no processamento da
leitura, se restringem à operaçSo sobre o código ou ao processamento
das relações grafofónlcas, Com efeito, a utilização da leitura Ins
tantânea que, cm principio, poderia reveler o uso de estratégias de
leitura mais maduras como a anteclpaç&o sintática e semântica e a
inferência,
incidiu,
ca geral,
sobre palavras cujas relações
som/letra sâo biunivocas, refletindo, Inclusive, percentuais pouco
significativos para a amostra. Isto pode ser Interpretado a partir
de alguns aspectos diretamente envolvidos na aqulslç&o da leitura,
tais como a orientação da escola, bem como a qualidade e a quanti
dade de interações dos sujeitos com material escrito. No que se
refere à orlentaçSo da escola, pode-se supor que o processo tenha
sido encaminhado a partir de atividades de decifração de sílabas,
palavras e sentenças que conferem ao processamento da leitura uma
natureza fragmentadora. Por outro lado, sendo os sujeitos da pesqui
sa crianças oriundas das camadas populares cujos pais sáo analfabe
tos ou semi-alfabetizados, isto pode, de alguma forma, ter interfe
rência nas representações que elas fazem sobre a escrita.
Parece, inclusive, pouco provável que os resultados da pesqui
sa possam garantir que o processo de reconhecimento de palavras,
mesmo nesse estágio Iniciai de aqulslçáo da leitura, se realize
letra por letra, com exclusividade, como sugeriram os dados. Na
realidade,
nesses mesmos dados,
pode-se encontrar u» cantraargumento a essa constatação, uma vez que nas palavras de relações
biunivocas o processamento Já foi Instantâneo.
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CARTAS CARIOCAS: A VARIAÇÃO DO SUJEITO KA ESCRITA INFORMAL

VerA ideia Paredes Pereira da Silva
UFRJ

1 - IntroduçSo

Este é ua
trabalho que trata da
lingua em u g o ,
na
correspondência Informal de cariocas.
Isso significa que a análise
colhe seus dados em situações reais de comunicação lingüística e
procura interpretar os resultados á luz do papel comunicativo
levado o cabo através das formas analisadas.
Para isso, foi
constituído um corpus de 70 cartas pessoais escritas por Jovens (17
a 24 anos) e adultos (26 a 38 anos) de ambos os sexos, entro 1979 e
1984, totalizado 2787 dados.
0 alvo específico da Investigação é a variação na expressão do
sujeito da frase,
ou seja,
a possibilidade de dizer-se:
eu
cheguei/cheguei; você chegou/chegou; João chegou/ele chegou/chegou.
0 português é uma língua que, teoricamente, não exige a presença do
um sujeito gramatical expresso, fato tradicionalmonte atribuído à
riqueza flexionai do verbo, cujas desinências suprem a informação
de número e pessoa do sujeito*.
Desse modo, o emprego ou não do
pronome costuma ser associado a motivações de ordem estilística.
Critérios
imprecisos de ênfase e clareza sâo
invocados com
freqüência para Justificar a presença de um sujeito que se
considera, em regra, dispensável.
Entretanto, pode-se perguntar se essas colocações encontram
eco no uso real dos falantes de português.
Para a modalidade oral,
Já temos um perfil do comportamento do carioca em Lira (1982) e
podemos constatar que a taxa de presença dc pronome é superior a sua
ausência.
Diante da falta de obrigatoriedade na expressão do sujeito, a
questão que se coloca é preclsamente a da variação: quando se dá a
omissão do pronome? E quando ele ou o nome se mantêm? Que
condicionamentos entram em Jogo nessa escolha?
Uma pesquisa de campo que colecione número significativo de
dados para exame,
tratados através de uma teoria quantitativa
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apropriada, podo ajudar a responder a essas questões e mesmo trazer
contribuições empíricas a uma revisão da caracterização tipológica
do português enquanto língua de sujeito vazio.
A teoria da variação lingüística, Introduzida por Labov (1969)
e posterlormente refinada por Cedergren & Sankoff (1974), oferece
suporte para o tratamento quantitativo dos dados,
permitindo
projetar, através do cálculo probabllistlco, as tendências de uso
das formas variantes envolvidas
Além disso, creio que o fenômeno deve ser considerado nua
Âmbito mais abrangente do que a frase:
o discurso na sua
organizai;4o. Incluindo ainda os participantes e o contexto do evento
do comunicação. £ nesse sentido que lanço mão de princípios do
funcionalismo
lingüístico,
aqui
entendido
no
eentldo
d*
funçSo/contexto, segundo Nlchols (1984).
0 fenômeno presença/ausêncla de sujai to tem merecido várias
interpretações, dependendo da orientação lingüística adotada. Numa
revisão da literatura, em linhas gerais, é examinado o tratamento da
questão nos gramáticas tradicionais de lingua portuguesa, na teoria
da gramática geratlva e em análises variacionlstas jâ realizadas no
português e no espanhol - as de Bentlvoglio (1980). Lira (1982),
Morales (1980) e Sllva-Corvaián (1982).
Alen disso, cooo neste trabalho se postula a existência de
estreita relação entre o fenõoeno morío-slntátlco investigado e as
condições discursivo-pragmáticas em que se produz, tornam-se neces
sárias considerações a respeito do gênero em que o fenômeno se Inse
re - a carta pessoal - sendo proposta uma classificação dos tipos
de carta analisados, que distingue: cartas de narração/reflexão.
cartas de conselho, cartas de pedido e cartas de contato. São ainda
observados os aspectos de orai idade presentes na carta pessoal.
Nela emissor e destinatário desempenha» o papel de interlocutores de
uma suposta conversa escrita, quo acaba por incorporar muitos traços
da fala.
Do ponto de vista teórico, também s3o discutidos conceito e
expressão do sujeito.
No primeiro caso, o objetivo é delimitar os
tipos de sujeito analisados, relacionando-os a noções como tõplco,
tema.
velho/novo.
Com relação às formas de expressão do sujeito,
eias concorrem para o tratamento diferenciado da variação nas três
pessoas do discurso.
1
t
2 - Análise da Variação do Sujeito
A análise
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fatores condicionantes da variação, alguns que se aplicaram a todas
as pessoas gramaticais, enquanto que outros a apenas uma ou duaa.
Ea números globais, a 1» pessoa apresentou um percentual de 77% tíe
ausências de sujeito, contra 30% de ausências na 2* e 50% na 3»
pessoa.
Das variáveis postuladas como pos9Ívels condicionadoras da
ausência do sujeito da frase, as lingüísticas prevaleceram.
Dentre
estas, há classificações operando nos níveis morfológico, sintático,
semântico e discursivo-pragmático, sendo o último o que apresentou
resultados mais Interessantes.
As variáveis sociais quase nâo se revelara» significativas nas
três pessoas.
De fato, as únicas classificações de caráter social
foram a Idade e o sexo do emissor da carta, Já que, do ponto de
vista das demais variáveis sociais convencionais, a amostra é
relatlvamente
homogênea.
Daquelas, apenas a idade aostrou-se
relevante, nas ocorrências de l4 pessoa, co» os JovcnE preaervando
»als o pronome sujeito.
0 fato foi interpretado como parte de uma
tendência dos Jovens a serem mais espontâneos, aproximando sua
escrita da fala, modalidade era que, conforme Lira (1982), a taxa de
uso do pronome 6 bera mais alta.
0
fato de ser esse o único resultado relevante no plano social
nlo surpreende.
Os trabalhos varlacionlstas sobre o mesno fenómeno
Já mencionados também encontrara pouca ou nenhuoia Influência de
fatores sociais.
Ademais, nâo se trata de fenômeno sujeito à
aatigmatização social, o que é mais um motivo para estar resguardado
de tais Interferências.
Quanto aos fatores lingüísticos, os tradlcionaInvente apontados
como
determinantes
de
explicitação
do
sujeito,
a
saber,
ambigüidade e ênfase, fora» quantificados dentro de critérios mais
obJetlvo6 e rigorosos e conflrraaram sua posição de altamente
condicionadores d3 variação, ratificando as intuições de nossos
gramáticos,
Para a ênfase estabeleceu-se um critério baseado na existência
de marcas explicitas de contraste ou de reforço,
A contribuiç&o
desse fator para a expressão do sujeito mostrou-se partlcularmcnte
significativa na t» e 2* pessoa, onde foi selecionado em segundo e
terceiro lugar, respectivamente, pelo programa computacional VARBRUL
2$. Na 34 pessoa, apesar de não ter sido selecionado, ainda assim
apresentou resultados razoáveis na direção esperada, o que comprova
ser um condicionamento forte.
Quanto à ambiguidade,
fator sempre selecionado entre os
prlftelros em todas as pessoas gramaticais,
apresenta-se numa
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configuração llgelramente diferente na 1* pessoa, se comparada à 2«
e à 3*. Enquanto nas duas vilt Imas, por força da identldad-e morfoló-'
gica das formas verbais em questão. ela só foi codificada como evlítente ou lnexi9tente, ea termos discursivo-pragmáticos, na 1* obede
ceu a uma divisão tripartida, que compreende; ausência de ambigüida
de, ambigüidade estrltamente morfológica (resolvida no contexto) •
ambigüidade morfológica e contextual. Ho entanto, é importante sa
lientar que, mesmo na 1» pessoa, o papel do contexto discursivo #
determinante para a Interpretação adequada, atenuando o efeito da
ambigüidade apenas morfológica. Este é, sea dvlvlda, um fator de peso
e estâ diretamente relacionado á necessidade de manter explicito o
referente do sujeito cuja ausência poderia cau9ar problemas dc in
tercomunicação - uma motivação funcional, portanto.
Uma variável que nfio ê tradicional no sentido das duas acima,
mas tem sido aplicada com bons resultados a Iodas as análisee variaclonletas do sujeito, admitindo, por Isso, o mesmo rótulo, é a mu
dança de referência. Ela classifica o sujeito de uma oração confor
me tenha referente Idêntico ou não ao referente do sujeito da oração
anterior.
A Justificativa dessa classificação 4 que a identidade de
referência favoreceria a omissão do sujeito, enquanto a mudança *
desf avorecerla.
No
entanto.
proponho,
com o suporte dos resultados
estatísticos obtidos, substituir, na análise das três pessoas, esse
critério binário por uma escala quo reflete a tendência crescente h
omissão do sujeito à medida que se estreita a conexão discursiva
entre um referente
na funç&o de sujeito * sua menção prévia.
A
nova classificação surgiu a partir da constatação de que, apesar de
poder-se manter o referente de 1* pessoa como sujeito de uma
sucessão de orações numa carta, há casos a diferençar.
A escala de
conexão do discurso proposta neste trabalho leva em conta aspectos
do contexto discursivo compreendido entre a ocorrência de um
referente como sujeito e sua menção anterior - possíveis elementos
interferentes, passagem de um papel secundário ao papel principal,
mudança de plano (dc tipo figura/fundo),
ou mesmo de tópico
discursivo.
Há na literatura llngüiotlca trabalhos
que tratam de
questões semelhantes, sempre em narrativas.
0 estudo de LI &
Thompson (1979),
onde aparece o conceito de conexão, e os estudos
reunidos em Glvón (1983a), sobre continuidade do tópico são um
exemplo.
Como o corpus examinado na tese abrange outros gêneros de
discurso além do narrativo, lmpôs-se a criação de novos critérios.
Assim, chegou-se a uma escala de conexão do discurso que compreende
sei* graus.
Num extremo se situa a conexão ótima, expressão aqui
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adotada para caracterizar algo semelhante, porém mais abrangente que
a cadeia da tdplcoe comumcnte associada a narrativas de 3* pessoa.
Mo outro pólo, a ruptura na conexão ê representada pnsferenclalmente
pela
mudança
de
assunto
ou
tópico
discursivo.
Os
graus
InternedlArlos cobrem os casos que Já foram enumerados mais acima
Pelos resultados estatísticos, ficou caracterizado que os
sujeitos de Ia e 3* pessoa, aqueles que ocupam c<im «olor freqüência
o centro
das
atenções
em
seqüências
mais
longas,
segue»
rigorosamente
a mesma hierarquia na escola enquanto elementos
responsáveis pela conex&o do discurso.
Ha 3* pessoa, Inclusive, a
mudança de tópico discursivo leva a extremos s ruptura, com n
introdução de um referente com o status informaclonal de novo ou
disponível
(eventualmente
lnferivel),
Implicando
expressão
categories através de SN pleno.
Já na 2a pessoa, que tem papel
menos participativo na carta, esea hierarquia se altora.
Como prova de relevância deste fator, pode-se apontar sua
seleção em primeiro lugar pelo programa nas três pessoas do discur
so, e a exclusão, igualmonte em todas, do concorrente mudança de
referência.
0
quarto fator lingüístico selecionado para todas as pessoas
gramaticais foi o tipo de oração, embora se tenha manifestado de
forma diferente era cada pessoa
Fste grupo foi organizado
lnlclalmente a partir de uma detalhada classificação sintática
tradicional, tendo sofrido depois diferentes amalgaaações.
En
termos gerais, ficou constatada a tendência mais acentuada à omissão
do sujeito de 1* pessoa em orações principais, onde é ele que
predomina, contraposta à maior necessidade de preservar o de 2* e 3a
pessoa nesse tipo de oraçSo. uma vez que nessa estrutura sintática
hl menor expectativa de ocorrerem como sujeitos referentes menos
centrais.
Na 2a pessoa, um tipo especial d« condicionamento
destaca-se como multo favorecedor da omissão daquele sujeito tác
freqüentemente expresso; o direcionamento para o ouvinte, encontrado
nas orações Interrogativas e nas adverbiais em prótase.
Mantendo alguma relação com a variável precedente, a posição
das orações só apresentou resultados significativos na 1a pessoa,
onde a posição Inicial favoreceu a omlss&o do auJeito, o que é
perfeltamcnte condizente com os outros resultados de 1* pessoa,
ligados à sua central idade no discurso.
A variável distAncia do referente verifica se as menções
prévias mais próximas do referente favorecem aals sua omissão que as
menções mais afastadas.
Foi selecionada para Ia e 3 a pessoa, em
sexto e quarto lugar, respectlvamente, náo aparecendo associada & 2 1
ABRALIN

(llj

1991

It

pessoa.
As subdivisões Internas ao grupo de fatores revelartfj
diferenças consideráveis, caso a variável fosse aplicada ao emlasóri
da carta ou a ua terceiro fora do eixo falante/ouvlnte.
Na Ia pessoa, a análise demonstrou que a aençáo lnlcUl.,
contrariando expectativas geralmente criadas, é a que apresenU
taxas mais altas de
ausência de pronome.
Quando não-iniclal, i
única diferença sensível foi a que opôs dois níveis: a menção m
oraçflo Imediatamente anterior e as demais menções, não tendo havido
propriamente gradação.
Na 3A pessoa, por outro lado, há ua vlsívfl
crescendo na direção esperada: quanto mais distante a menção do
referente (e o limite do quatro orações 1 esquerda mostrou-se satis
fatório), menor a probabilidade de vê-lo omitido, representado pç:
uma anáfora zero. Quanto às menções iniciais, houve correspondência
às expectativas, e foram na maioria excluídas do cálculo probabllistlco, por serem expressas de maneira quase categórica por SN pleno.
Só foram Incluídas algumas primeiras menções de referentes cce
status lnformaclonal de lnferlvel, onde a probabilidade de ausência
de sujeito mostrou-se bastante baixa.
Além dleao, as diferentes
Combinações das variantes de 3* pessoa permitiram verificar que é m
oposição entre SN plono e zero (sem Incluir pronomes) que o fatoí'
dlat&ncla mostra seu melhor desempenho, Chegando a ocupar o prlmeln
lugar na seleção.
As diferentes tendências Justificam-se a partir dos papéis ái
1* e da 3A pessoa numa carta.
A primeira, mais central. mal&
esperada, de entrada mais previsível no texto, não necessita, nem
mesmo na primeira menção, de expressão por vocábulo Independente. A
terceira, que afasta c discurso do eixo falante/ouvlnte, exige nJo
só estratégias especiais para sua Introdução no
texto, mas tambén
explicitação por SN quando retomada depois de uma menção mais
distante.
Foi constatada, ainda, a necessidade de um tratamento separado
para variáveis como distância e paralelismo, entendendo-se e s U
último como a repetição sucessiva da mesma variante (pronome ou
zero).
Testado ea bases percentuais apenas,
o paralellsao
apresentou na I a e na 3A pessoa tendências na dlreçSo esperada
presenças levando a presenças, zero levando a zero.
0 pequeno
número de dados trabalhados,
contudo,
exige que se continue
posteriormente a Investigação.
u
0
número gramatical só apresentou resultados satisfatóri
Ia pessoa, onde há de fato uma diferença multo nítida entre a
desinência de plural -mos e os alomorfes de singular, que, na maio
ria dos casos, são menos salientes, favorecendo menos a ausência do
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sujeito.
Na 2® pessoa esta variável não foi Incluída (só foran
analisados dados de 2* pessoa do singular), e na 3* pessoa não houve
qualquer diferença perceptível.
Finalmente,
a
variável
caráter
animado
do
referente,
pertinente apenas
à 3* pessoa, comportou-se de acordo com as
expectativas: exerceu forte condicionamento, com os referentes
Inanimados levando de preferência a omissão de pronome sujeito.
3 - Conclusões
A partir desses resultados, foi possível ultrapassar o âmbito
do fenómeno de variação analisado para salientar alguns de seus
desdobramentos em nossa compreensão da estrutura e do funcionamento
do português e das relações com posturas teóricas vigentes.
Prlmelromente. consideramos a questão da nâo-obrlgatorledade
de um sujeito gramatical em nossa língua.
Os dados empíricos
analisados evidenciam que essa propriedade não pode ser atribuída,
igualaenbe, a todas as pessoas gramaticais. Ja que a forte tendência
à omissão
na 1* pessoa ae contrapõe â tendência à presença do
eujelto na 2® pessoa em proporções quase Inversas (77% vs. 30X).
Essa dlferençu de comportamento entre os pronomes de 1» e 2® pessoa
Já fora constatada no e9tudo de Lira (1982) para a modalidade Oral,
embora com menor polarização. Em meu corpus a diferença mostra-se
mais acentuada e. se por um lado Isso se Justifica pelo gênero de
discurso analisado, a questão pode sor colocada mala amplamente, ea
termos da modalidade estudada.
0 fato de tratar-se de um corpus de
língua escrita, proveniente de pessoas com grau de escolaridade
razoavelmente elevado (2® grau, no mínimo), só reforça o argumento
da diferenciação,
Já que essas condições poderiam atuar como
favorecedores da elevação da taxa de ausência de forma homogênea, era
todas as pessoas gramaticais.
No entanto, na 2® e na 3* pessoa os
níveis de
ausência
mantêm-se
próximos
nas duas
modalidades
(novamente comparando-se com Lira (1982)).
Ê claro que
esses resultados têm estreita relação, em ambas
as modalidades, com o emprego da forma você como pronome de 2® pes
soa e o conseqüente desaparecimento das desinências - b c -«te, espe
cíficas de flexão de 2® pessoa, gerando a Identidade morfológica
entre 2® e 3® pessoa.
5e os estudiosos de outras tendências têm classificado 'o
português como língua d# sujeito vazio (pro-drop), é porque sempre o
tèm examinado do ponto de vista morfológico,
em termos dos
paradigmas de flexão do verbo, ou de um ponto de vista sintático, em
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que no máximo aão observadas relações de correieréncl* es orações
vizinhas.
Com base em evidências desse tipo, que tomam as formas
fora do discurso, poderemos ser levados, de fato, a concluir que o
português 4 uma língua que permite opcionalmente usar-se o sujeito
ou n3o.
Entretanto, considerando-se o uso real dos falantes e o
‘“empobrecimento" das marcas flexionais,
vamos encontrar forte^
Justificativas para classificar o português como língua que permite
o sujeito vazio em características provenientes do discurso.
Segundo a proposta defendida neste trabalho, é preciso ampliar
o âmbito da análise para incorporar à interpretação informações
provenientes de outros nlvels: do discurso em sua organização e da
própria situação era que se realiza o ato comunicativo,
É dessa
perspectiva que melhor se compreende o conjunto de variáveis sele
cionadas e as diferenças de comportamento entre as três pessoas
gramaticais.
Passemos, pois, à Interpretação dos resultados da análise
empírica ò luz de princípios de motivação externa,
ligados i
natureza da língua enquanto sistema comunicativo.
Uma oposlç&o sempre salientada em meus resultados é a que
reflete a contralidadc da 1* pessoa vs. a periferalidade de 2* e
3*, com tendência sistemática â omissão daquela, mas não destas
Ültimas.
A interpretação de que as orações com sujeito de 1* pessoa sâa
as que fazem o discurso da carta evoluir, representando o que è
central,
o primeiro plano,
está em complementariedade com os
resultados de Naro 8. Votre (1986) para a ordem verbo - sujeito ea
narrativas orais do português.
Os autores demonstram que esaa orde*
resulta de situações de baixa tensão comunicativa, quando o sujeito
"não t um pólo de atração da Informação", mas ê parte do cenário,
colocando-se como elemento periférico.
Nesse caso. o que está eu
Jogo não è propriamente o status informei ona 1, e sim o grau de
participação do referente nos eventos narrados.
Ora, a 1* pessoa - o emissor - numa carta é preclsamente o que
se pode chamar de "pólo de referência**, constituinte central da
comunicação.
Do ponto de vista da ordem, ocorre esmagadoramente ea
seqüências sujeito - verbo.
Essa centralldade manlfesta-se ainda através de outros traços
gramaticais:
a 1* pessoa predomina
coroo sujeito de orações
principais, e também Iniciais de períodos.
Além disso, elimina
quase todas as situações de ambigüidade, dado c condicionamento
natural de esperá-la como sujeito mais freqüente.
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À 1* pessoa opõem-se, pela natureza periférica, 2* e 3# pes
soa; nfto oostumaa ser Iniciadoras, ocorre» menos em orações princi
pais, aio passíveis de sc confundir entre «1. A 3* pessoa. Inclusi
ve, te* característicos especiais, Já que é o Onlca cujo status
lníor»aclonal pode variar amplamente. co* reflexos na forma de ex
pressão do sujeito.
Podem-se aqui estabelecer ainda duas distinções: em termos de
permanência no texto como personage* secundária, a 3* pessoa ocupa,
de um modo geral, seqüências mais longas que a 2* pessoa, a qual só
se apresenta de forma male contínua nas cartas classificadas neste
trabalho como de conselho.. Ho entanto, em termos de facilidade de
entrada e salda do discurso, a 2* pessoa é a que se segue 4 l*. se
desejarmos estabelecer uma hierarquia.
Entretanto, há outros princípios de motivação externa a que
recorrer para explicar as tendências sistemáticas à omissão de
sujeitos de 2* e 3* pessoa, apesar de sua per 1feral Idade.
A possibilidade de um sujeito expressar-se como zero, pronome
e, na 3* pessoa, SN pleno está er. relação direta com o grau de
conexão do discurso onde ocorre.
Quanto mais estreita a ligação do
que se diz numa oração co® o que se disse na precedente, também
menor a necessidade de um sujeito expresso.
Assim é que mesmo
sendo, de um modo geral, periféricas, quando passa» momentaneamente
a tópicos em seqüências discursivas mais contínuas, 2* e 3* pessoa
atingem taxas altas de omissão.
Isso se observa, para a 2* pessoa,
ta cartas de conselho, e para a 3*. em seqüências narrativas, Nos
dois casos aumenta a predlzlblLldade de sua ocorrência como sujeito
e, portanto, de sua omlssáo.
Neste ponto, cabe o referência a Glvón (1983b). Já que com ele
se podem Interpretar esses Fatos à luz de ua principio de
Iconicidade. assim formulado quando aplicado á continuidade de
sujeitos de 3* pessoa em narrativas:
“Quanto maJí contímo/predlzivel é o SN referente/tôpico/sujeito, menos expressão explicita precisa
receber.* (GIVÓN, 1983b, p.67)
0 autor Justifica seu apelo ã iconicidade por ver uma relação
lsomórflca entre a sucessão de signlflcados/funçôes e os pontos de
escala
de
codlflcaç&o:
o
mais
continuo
é preferenclalmente
codificado por zero; o mais descontinuo, por SN pleno, que é
formalmente mais complexo que um pronome; este dltlmo ficaria,
assim, como elemento intermediário, em função e corpo fônico.
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a economia - vai depender da assumirmos, no primeiro caso. uma pos
tura B9 15 radlcalmente funcionallsta, coro a de Clvón, considerando
ê estrutura como função codificada, e vendo na varlaçlo entre meca
nismos mais ou menos explícitos de representação de um referentetóplco-sujelto um reflexo da variação no preenchimento de um domínio
funcional.
Wote-se que, neste caso, estaríamos acrescentando evi
dências do português aos estudos Já empreendidos por aquele autor e.
apesar de centrados num gênero de discurso diferente do analisado
por ele e seus colaboradores (cf. Glvdn 19B3a), ainda assim estaria•os apresentando resultados consoantes com os seus.
Ao defender que ai está em Jogo um princípio de economia, es
taríamos vendo, da mesma forma que Du Bois, as gramáticas como sis
temas adaplativos.
Para o autor, as gramáticas fornecem mecanismos
d« codificação mais económicos (menos marcados) para as funções de
fala realizadas com mais freqüência.
E» síntese, “as gramáticas co
dificam melhor o que os falantes fazem mais."
(DU BOIS, 1984,
p. 362-3).
Assim, a preferência por certos padrões de uso abriria caminho
para a cristallzaçáo das opções na gramática.
Nesse sentido, se não
precisamos repetir o sujeito cuja referência ê mais continua e, por
outro lado. necessitamos da explicitação dos sujeito» secundários,
não haverá duas tendências em competição? E na medida em que Já
diminuem as marcas flexionais do paradigma verbal e, em outros
dialetos sociais, aqui não Investigados, elas até Já desaparecem,
isso não estaria preparando terreno para a fixação futur3 de um
padrão gramatical de sujeito obrigatório?
Deixando de lado as especulações, o que se póde de fato
constatar é que sem uma Investigação cuidadosa dos enunclado9
produzidos pelos falantes, levando em conta aspectos do gênero de
discurso envolvido e da participação (ou não) dos interlocutores, ei»
outras palavras, sem um estudo da língua que leve em conta as
condições
discursivo-pragmáticas.
é
impossível
atribuir
classificações e mesmo delinear tendências para a gramática do
português com relação á não obrigatoriedade do sujeito.
Para complementar esses resultados, seria interessante testar
o comportamento dos mesmos informantes na fala e na escrita, assim
como Investigar a correspondência Informal de pessoas menos expostas
á gramática escolar.
Ao mesmo tempo, a ampliação do corpus com ou
tros gêneros de discurso escrito supostamente menos comprometidos
com a oralldade (textos de Jornal, relatórios, etc ) permitiria tra
çar um panorama mais completo do emprego do pronome sujeito na
língua escrita.
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análise da relação entre a variação e mudança, no sentido de se
verificar se o fenômeno focalizado reflete um estágio de variação
soclolingüístlca estável ou um processo de mudança lingüística em
progresso.
0 quarto objetivo envolve outro ponto também polêmico. O que
se relaciona a questão da varlaçáo Inerente: se a varlaçáo grupai
reflete a varlaçáo Individual, ou seja, se ela é Inerente ou se é
apenas fruto do agrupamento de Indivíduos com comportamentos
lingüísticos diferenciados entre si, mas lnternamente homogêneos.
Através desta análise, objetivamos, portanto, discutir aspec
tos relacionados ao funcionamento de gramáticas particulares, no
caso a do português, bem como aspectos que dizem respeito a caracte
rísticas comuns ás línguas naturais.
Desta
forma,
pretendemos
trazer
contribuições
a
nível
descrltivo/cxplicatlvo do funcionamento de uma lingua particular com
a descrlçáo e expllcaçáo das variáveis lingüísticas que regem a
concordância nominal variável e,
também,
a nível
da
teoria
lingüística geral, através de questões que dizem respeito (1) a
princípios universais envolvendo diferentes línguas; (2) à relação
entre variação e mudança o (3) à existência ou nâo de varlaçáo
Inerente.
A nossa exposição segue a seguinte ordem:
no primeiro
capítulo, introduzimos as nossas idéias, no segundo, apresentamos
todos os aspectos relativos aos dados lingüísticos analisados, quais
sejam: a sua fonte, o perfil social doa falantes que os produziram,
a sua forma de obtenção e n sua caracterização precisa; no terceiro,
descrevemos sucintamente os pressupostos teóricos deste trabalho; no
quarto,
explicitamos aspectos teóricos adicionais que envolvem
algumas das questões a serem discutidas através dos resultados desta
pesquisa e. no quinto, descrevemos o suporte quantitativo utilizado
na análise dos dados.
No sexto capítulo, o mais longo de todos eles, apresentamos
exaustivamente a análise das variáveis lingüísticas, procurando ver
as Implicações para alguma6 das questões teóricas discutidas.
No sétimo capitulo, sugerimos a postulação de um principio
de motivação externa de caráter universal, baseado no processamento
das unidades lingüísticas, para dar conta (l) de resultados obtidos
através da nossa análise, (2) de resultados obtidos através de ou
tras análises de outros fenômenos do português e (3) de resultados
obtidos
através
de
análises
feitas
para
diversos
fenómenos
envolvendo também outras línguas como o espanhol, o francês, o
lnglê3, o qucchua e o crioulo caboverdiano.
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No M t a v o capítulo» discutimos a relação entre variação e
mudança, com base nos resultados de variáveis socials convencionais
cobo
anos de escolarização, sexo e faixa etlrla e abordamos a
questão da variação Inerente con base nos resultados de variáveis
lingüísticos por subagrupamentos de Falante*.
No nono, trazemos
resultados de novas variáveis socials não convencionais do tlpo
mercado ocupaclon3l. sidla e sensibilidade linguistics.
Mo décimo,
apresentamos a conclusSo e. nos dois Ultimo*, as notas e as
referencias bibliográficas.
NAo desenvolvemos um capitulo especifico para a revisão
bibliográfica.
Optamos por fazer referência aos diversos trabalhos
sobre o nssunto nos Momentos oportunos.
Também não reservamos um
capítulo especial para a interpretação lingüística dos resultados
estatísticos.
Preferimos apresentar as conclusões ao final de cada
item ou subitem, bem como ao final de cada capítulo.
Esta forma de
apresentação objetivisa fazer com que cada parte possa ser percebida
como um texto fechado e, conseqüentemente, ser claramente entendida,
sem recorrência necessária a outras partes de nossa tese.
Mio tlvenos a pretensão de apresentar uma análise acabada, o
que nem é possível.
Antes de mais nada, lnteressou-nos o processo
analítico, que nos conduz necessariamente a um conhecimento mais
profundo doa fatos.
Por Isto, u nossa exposição sempre se revestiu
d© um cunho polêmico e apresentou um aínlmo do caminho que seguimos
para buscar as perguntas e apresentar as respostas que se encontram
neste trabalho.
Sempre que possível,
sugerimos atais de uma
alternativa de análise, buscando a mais adequada com base em
argumentação lingüística e estatística.
Queremo6 crer que, desta
forma, tivemos oportunidade de contribuir para conhecer um pouco
mais do nos9o precioso sistema de comunicação: a língua.
Assumimos que a análise que apresentamos no corpo de nosso
trabalho se reveste de caráter explicativo. Sabemos estar sendo por
demais ambiciosos, mas esta foi a tarefa a que nos Impusemos, ao
continuarmos o estudo de um fenômeno lingüístico do português do
Brasil
iniciado era 1976,
por Braga & Scherre,
e amplamente
redlscutldo e reestudado em outras amostras de fala por Braga em
1977, Scherre em 1978, Ponte em 1979. Carvalho Nina em 1980 e Guy era
1981,
Se não tivermos alcançado o nosso objetivo (e Julgamos que
sim), temos certeza d« termos conseguido \mn descrição acurada dos
dado9 que tínhamos em nãos: da análise que fizemos, sonos capazes de
prever, com baixa margem de erro, em que contextos lingüísticos e
sociais
haverá
maior
ou
menor
probabilidade
de
ocorrer
a
concordância de numero entre os eleraentos do sintagma nominal era
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português,
3 - Dados e variáveis
Os dados que analisamos foram extraídos de um banco de dados
de um programa de pesquisa executado por uma equipe de professores
do Departamento de Lingüística e Filologia da Faculdade de Letras da
UFFU, em conjunto com outroo professores da UFRJ e da UFF e
pesquisadores do CNPq. Este programa de pesquisa recebe hoje o nome
de Programa de Estudos do Uso da Língua — PEUL - e o seu primeiro
projeto grupai foi denominado “Censo da Variação Lingüística no
Eatado do Rio de Janeiro*, realizado no período de 1982 a 1984.
O
projeto grupai ora em andamento é Intitulado "Mecanismos Funcionais
do Uso Lingüístico" - MFUL.
0 banco de dados utilizado por este
programa de pesquisa é constituído por 64 entrevistas gravadas com
64 falantes cariocas, os quais foram estratificados em função do
grau de escolarização, do sexo e da Idade. Cada uma das entrevistas
tem uma hora de duraçào e todas elas encontram-se devidamente trans
critas, digitadas e armazenadas eletronicamente.
As amostras de
fala deste banco são caracterizadas como seol-espontâneas, conside
rando que foram gravadas en situação de entrevista, com o conheci
mento do Informante.
Nesta modalidade de fala, a marca de plural
pode ser encontrada (1) em todos os elementos do SN (os nossos di
reitos, os meus pais, easas coisas todaa), (21 em alguns dos elemen
tos do SN (essas coisas toda, do oeua colegas, as condjçCes finan
ceira) ou (3) cm apenas um dos elementos do SN (as perna bem feita,
aquelas empada bem grandinha, essas coisa toda, dois salário
mínimo).
Na análise dos dados,
tomamos como base,
portanto,
os
princípios
teóricos
e metodológicos
da
Teoria
da
Variação
Lingüística.
Para o tratamento estatístico dos dados, utilizamos um
conjunto de programas computacionais, que nos dão, como produto
final, probabilidades associadas aos diversos fatores de cada
variável.
Estas probabilidades medem o peso relativo que cada um
dos fatores tem sobre o fenómeno analisado.
Alêm disso, obtém-se a
seleção das diversas variáveis consideradas, por ordem de relevância
estatística.
A análise feita por nós, neste trabalho,
constitui,
em
verdade, uma reanâllse da concordância nominal, considerando que
este fenómeno Já foi amplamente estudado no espanhol e também em
português, ccn base em outras amostras de fala.
Os dados por nós levantados foram analisados sob duas
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perspectivas: uma atomística e outra nlo atoaistlea.
tia perspectiva
atomística, consideramos cada elemento flexionâvel do SN como um
dado de análise «, na perspectiva náo atomística, consideramos o SN
Inteiro como unidade de análise,
Na
primeira perspectiva,
analisaram-se todos os sintagmas nominais relevantes extraídos das
entrevistas dos adultos (15/71 anos) e das crianças (7/14 anos).
Neste caso, analisamos aproximadamente 7.000 ãlntagmas
e 13.229
elementos.
Oestes 13.229 elementos, referentes a todas as posiçBes
« a todas as classes gramaticais, 9.38S apresentavam marcas formais
dc plural (71X).
Na segunda, analisamos apenas os SNs constituídos
de mais de dois elementos dos dados adultos, num totaL aproximado de
900 sintagmas, com 484 com todas as marcas formais de plural (SIX).
No quadro 1, a seguir, apresentamos o conjunto de variáveis
llngOisticas estudadas.
QUADRO t
VARIÁVEIS LINGÜÍSTICAS ANALISADAS
Perspectiva Atomistic*
1) Processos moríofonológlcos de formação do plural
2) Tonicidade dos Itens lexicais singulares
3) Numero de sílabas dos itens lexicais singulares
4) Posição linear do elemento nominal
5) Classe gramatical do elemento nominal
6) Marcas precedentes ao elemento nominal analisado
7) Contexto fondtico/fonológlco seguinte ao elemento nominal sob
análise
8) FunqSo sintática do SN (codificada em cada um de seus consti
tuintes)
9) Animacidade dos substantivos
10) Grau dos substantivos e dos adjetivos
11) Formalidade dos substantivos e dos adjetivos

Perspectiva Não Atomístlca
1) Processos morfofonológicos de formação do plural
2) Configuração sintagmátlca do SN
3J Pluralidade do contexto
,4) Função textual do SN
5) Localização do SN
6) Status lnformaclonal do SN
7) Pluralidade do SN
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8) Àninacidade do SN
9) Grau/Foraalidade do SN
Além das variáveis lingüísticas, analisamos também variáveis
lingüísticas convencionais:
sexo,
faixa
etária
e
anos
de
escolarização, e não convencionais: mercado ocrupacional, midla e
sensibilidade lingüística.
Passamos, a seguir, às principais conclusões de nossa tese.
4

- Conclusão

Estamos certos de que os quatro objetivos propostos na
introdução de nosso trabalho foram alcançados.
Esta certeza decorre
do fato de que, primeiro, descrevemos e explicamos o conjunto de
variáveis lingüísticas que regem as tendências sistemáticas da
variação que envolve s concordância de número entre os elementos do
SN; segundo, discutimos a hipótese funcionalista klparsklana e
mostramos a necessidade da teoria lingüística incorporar mais um
princípio de natureza não gramatical, denominado Princípio do
processamento Paralelo, para explicar fenómenos diversos de línguas
diversas; terceiro, demonstramos que o fenómeno estudado aprosenta a
configuração de variação estável, para um subgrupo de falantes, e de
processo de mudança em progrosso. para outro subgrupo, evidenciandose uma situação bem mais complexa do que a estabelecida pelos
estudiosos anteriores; e, quarto, mostramos que a influência de
variáveis lingüísticas importantes se dá de maneira uniforme sobre
agrupamentos dc Indivíduos, constando-se a variação Inerente.
1) Marcas precedentes e posição;
2) Saliência fônica: dimensões, processos e tonicidade;
3) Relação dos elementos nâo nucleares em função do nücleo e posição
dos elementos nucleares no SN;
4) Formalidade dos substantivos e adjetivos;
5) Grau dos substantivos e adjetivos;
6) Anlaacldade dos substantivos;
7) Contexto fonético/fonológico seguinte e
8) Função resumitiva.
Sob a perspectiva não atomístlca, constatamos a influência das
seguintes variáveis:
1) Pluralidade do contexto;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Conflguração sintagmátlca do SN;
Sail6ncla fônica: dimensão, processos;
Grau/FormalIdade do SN;
Pluralidade do SN;
Função textual e
Localização do SN.

Ainda
sob esta
segunda
perspectiva,
nâo
se
mostraram
relevantes as variáveis status infomacional do SN e anlmacidade do
SN.
Marcas
precedentes
a
posição,
a
nlvei
atoraistico,
e
pluralidade do contexto, a nível não atomlstlco, evidenciam que, na
relação entre os elementos dentro do SN e na relação entre os SNs no
discurso, marcas conduzem a «arcas e zeros conduzem a 2 eros.
Estas
duas variáveis explicam-se es função do Princípio do Processamento
Paralelo, que subjaz A tendência de formas semelhantes se agruparem,
através de processos mentais associativos presentes no desempenho
lingüístico,
A saliência fônica, por sua vez, além de atuar sobre cada
elemento do SN, estende o seu efeito sobre a estrutura sintagmátlca
como um todo.
Sendo assim, além do Ltem lexical nâo regular ter
mais chances de ser marcado, um SN que contenha pelo menos um
constituinte nâo regular apresenta também mais chances de conter
todas os marcas formais de plural.
A seqüência meno9 marcada é
seguramente constituída de elementos nominais regulares paroxítonos.
A atuação desta variável explica-se pelo Principio da Saliência que
consiste em estabelecer que forma9 mais salientes são mais
perceptíveis e, portanto, mais marcadas.
No caso era questão,
marcam-se mais as construções que apresentem maior diferenciação
fônica na relação slngular/plurai ou que tenham marca de acento na
sílaba que recebe o morfema de plural.
A variável relação dos elementos não nucleares em função do
núcleo e posição dos elementos nucleares no SN, a nível atomlstlco,
evidencia que os elementos não nucleares antepostos sào mais
marcados do que os pospostos e que os núcleos da primeira posLç&o
tendem a aer multo marcados.
Esta variável evidencia também que os
núcleos da segunda e terceira posição são menos marcados do que os
da primeira, mas Igualmente marcados na relação entre si, chegando a
se vislumbrar a possibilidade de os núcleos da terceira posição
serem mais marcados do que os da segunda.
A configuração
sintagmátlca,
o nível não atomlstlco,
corrobora os resultados
encontrados na análise atomístlca, evidenciando que os SNs que se
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finalizam com um substantivo tendem a ser mais marcados do qu© oo
que se finaliza» com um adjetivo, um quantlfIcador ou um possessivo.
O que explica tais fatos é a tendência & simetria linguistics, uma
vez que o número de marcas num dado segmento ou numa dada seqüência
é função do grau de coesão slntagmâtlca entre os constituintes do
SN.
Quanto maior a coesão, mais marcas e, quanto menor, menos
marcas.
Elementos não nucleares antepostos estabelecem com seu
núcleo maior grau de coesão do que elementos não nucleares a ele
pospostos. Oa mesma forma, sintagmas de mais de dois constituintes,
cuja última categoria é um substantivo, sâo de um tipo roais coeso
do que aqueles cuja última categoria é um não substantivo.
O Princípio do Processamento Par3lelo explica a preferência
pelas configurações sss ou sOO e a raridade das coni'igurações sOs ou
OOs, enquanto a tendência & simetria lingüística explica (1) a
preferência pela estrutura bss em SNs cujo último constituinte é um
substantivo e (2) a preferência pela estrutura sOO em SNs cujo
último
constituinte
é
um
adjetivo,
um
possessivo ou
um
quantlfIcador.
0 Princípio da Economia, ao qual relacionam-se as
Condições de Dlstlntividade, amplamente utilizado para explicar o
comportamento da posição que o elemento ocupa no SN ou da classe
gramatical dos constituintes do SN. como variáveis isoladas, nâo tem
a poslçào de d*6taque que se supunha ter.
A formalidade © o grau dos itens lexicais, a nível atomístlco.
e a formal Idade/grau da estrutura do SN. a nível nâo atomístlco,
atuam tanto de forma localizada quanto de forma global.
Un item
lexical informal ou dlmlnutivo/aumentatlvo ou us SN que contenha uma
seqüência com pelo menos ua destes Itens tende a desfavorecer a
presença de marcas formais de plural.
A explicação que subJaz ã
atuação desta variável é novamente de ordem não gramatical.
É do
nosso conhecimento que a formalidade da situação tende a atuar sobre
o comportamento da concordância nominal.
Se a situação é Informal,
colocam-se menos marcas e, se a situação é formal, colocaa-se mais
marcas.
Os itens ou estruturas caracterizadas como Informais e os
itens dlmlnutlvos/aumentatlvos são próprios de um discurso mais
relaxado e. por Isto, propiciam também menos marcas de plural nas
construções nominais.
À anlmacldade dos substantivos se mostrou relevante
na
abordagem atomlstlca. mas não na abordagem não atomlstica, embora
nesta segunda perspectiva ainda se mantivesse com probabilidades
diferenciadas até o final da análise.
Os substantivos com o traço
[♦humano]
se apresentam llgelramente mais marcados do quo os com o
traço I-humano).
Como
a análise atomlstica envolve um número de
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dedos cor*sl4erave isente aalor, podenc-s concluir que a modesta
Influência desta variável sõ se mostra estatisticamente relevant*quando há grundes nassas de dados envolvidas.
A explicação para m
sua influência encontra-se na linha do Principio da Saliência de
forma
mais ampla, considerando
qu«» o traço (♦humano] ê mal*
saliente do ponto de vista discursivo.
A influência do contexto fonétlco/ionológico seguinte mostru,
mais ura* vt7. que a busca do padrão Silábico CV não norteia a
ausência/presença de marcas de plural no SN.
O seu efeito mal*
forte se evidencia de forma contrária, com consoantes seguintes
favorecendo a incidência de marcas e vogais desfavorecendo-a. nos
itens em -S (oés/neses). O que subjaz a esta forte influência é ç*
ftnõmeno da haplologla sintática, ou seja,
a tendência
a se
eliminarem segmentos formal mente idênticos que ocorrem de forMa
contígua.
Os resultados desta variável, considerando somente os
Itens regulares, não apresentam diferença entre a presença de
uma consoante ou de uma vogal seguinte, evidenciôndu-se uma oposição
binária entre pausa e nüo pausa.
Consoante e vogal - não pausa desfavorece» a presença de marcas e a pausa favorece-a.
Todavia,
esta atuôçêo náo é polarizada.
Igualmente não polarizada é a
atuação que procurou-so verificar era função dos
traços das
consoantes.
Concluímos que os traços [surdo], (oral] e (veiar)
tendera a favorecer llgelramente a presença de marcas, enquanto os
traços (sonorol, [nasal] e Ilabial/dental] tendem a desfavorecê-la.
A fraca influência da variável contexto fonétlco/fonológlco
seguinte, ao lado da forte influência das variáveis marcas, relação
e saliência, «ostra que a variação que envolve a concordância de
núaero no SN é, neste estágio do português, um fenômeno pouco
influenciado por razões Tonoiógicas, sem fortes ligações corn a queda
do -S de natureza não norfêmlca. A concordância nominal
ê um
fenômeno
essenclalmente
murfosslntátlco,
cujo
funcionamento
é
explicado por forças alheias ao sistema lingüístico propriamente
dito,
Este fenõneno é de natureza morfoeslntâtlca porque envolve,
por exemplo, categorias do tipo processos de forr.açào do plural,
grau dos itens lexicais, classe gramatical dos constituintes do SN e
relação entre estes constituintes, era termos de posição dos elemen
tos na estrutura sintagmática e e« termos de tipos e posição das
marcas de plural, mas é explicado por forças alheias ao sistema
lingüístico propriamente dito, porque alguns princípios gerais nele
envolvidos - o Principio da Saliência e o Princípio do Processamento
Paralelo, por exemplo, - são de natureza não gramatical, ou seja.
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slc princípios gerais de motivação externa.
Em verdade, o fenômeno d3 concordância nominal transcende o
1 imite doe subsistence lingüísticos tradicionais e se configura
também como um fenômeno discursivo, no sentido de que faz referência
a relações que sc estabelecem além das fronteiras oracionals, do
tipo a pluralidade do contexto ao derredor das estruturas nominais
analisadas.
A análise da função sintática em termos tradicionais, sob a
perspectiva atomlstlca. mostrou-se irrelevante para se determinar a
incidência de marcas plurais no fenômeno estudado.
Ao final da
análise, detectamos apenas uma oposição binária: SNs de função
resumitIva. desfavorecendo a presença de marcas, e SNs de função não
resumltlva, favorecendo-a.
A explicação final para o funcionamento
desta variável teve como base o Principio da Baixa Tensão ou o
Principio da Topicldade, uma vez que estes SNs náo são ponto de
referência no discurso.
A hipótese Inicial para a interpretação
desta variável, na sua forma binária, baseava-se no Principio da
Economia, uma vez que a maioria dos SNs resumitlvos se limitam a
retomar conteúdos Já transmitidos.
A reanállse desta variável,
denominada de função textual, na parte não atomlstlca, teve como
objetivo perseguir a idéia de que a concordância se faz menos nas
situações em que os SNs portam Informação redundante.
Os resultados
alcançados
nào
foram,
todavia,
satisfatórios,
uma
ve2
que
Inconsistentes con os objetivos propostos.
Concluímos que os
resultados obtidos apontam para 0 fato de que há outra espécie de
regularidade
lingüística por detrás desta
variável,
que não
conseguimos
captar,
Certamente nio é uma questão
ligada fc
"tendência â eliminação de redundância,*
Na análise feita neste
trabalho, sob a perspectiva global, a configuração slntagmática do
SN. a formalidade do SN e a localização do SN revel aram-se mais
consistentes do que a função textual, a qual apresenta sobreposição
cc» estas outras três variáveis.
0 Princípio
da Topicidade ou o Principio da
Baixa Tensão
continuam,
todavia,a explicar
o
funcionamento
da
variável
localização dos SNs, uma vez que os SNs que se encontram à esquerda
da oração tendem a ser mais marcados do que os que se encontram à
direita ou em posição neutra.
Este fato è consistente com a idéia
de que, cr. línguas de morfologia nào ergatlva como o português,
princípios desta natureza tenham maior relevância.
Conforme esta
idéia,
continua sendo consistente o fato de que a variável status
informational do SN tenha se mostrado uma variável de influência
Irrelevante para o fenômeno da concordância nominal em português.
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A pluralidade do SN, de natureza não atomistic*. Indicou que
SNs classificados coroo "mais dc um não inerente" tendem a ocorrer
predonlnantemente com todas as marc&s de plural, enquanto OS
classlflcadoa como "partes do corpo" encontram-s* no pólo oposto.
Esta variável, estudada de forma Incipiente reste trabalho, aponta
para usi estudo ainda nào reallzadc: a análise dos SNi plurais em
relaçfio às suas possíveis contraparles singulares.
Nesto estudo,
será necessário verificar os graus de cristalizada de determinadas
estruturas que ocorrem predominanteaente nc singular ou no plural.
Um estudo desta natureza poderá trazer grandes contribuições a
respeito do que determina a escolha da estrutura singular ou plural,
esta parcial ou totalmente marcada, fora a necessidade de se
transmitir a idéia de "mais de um”, comumente associada a marca
formal de plural.
Feia análise das variáveis lingüísticas que fizemos neste
trabalho, e que apresentamos em detalhes no capítulo 6 e resumimos
nestas páginas,
tivemos condições dc atingir o nosso segando
objetivo:
o de discutir a hipótese funcional ista klparskiana,
associada ao Princípio da Economia
Concluímos que as Condlçôe6 de Dlstlnttvldade ou c Principio
da Economia têro a sua atuação, se é que a tèro, apenas sobre a
possibilidade da concordância de minero entre os elementos do SN em
português ser «am fenômeno variável.
Mas. tuna vez que © falante
escolhe uma estrutura plural, formal ou semanticamente xarc&da na
primeira posição, o número de marcas seguintes não se pauta pelo
Principio da Economia ou pelas Condições de UlsLintivida.de, mas,
sim, e prlncípalnente, pelo Principio do Processamento Paralelo,
pelo Princípio da Saliência e pela tendência i» simetria lingüística.
Consideramos oportuno relembrar que,
além das variáveis
analisadas, apresentamos dois tipos de argumentação
Independente
que evidenciaram a náo atuação do Princípio da Economia ou das
condições de Dlstintividade.
Vimos que “a fronteira de morfema" nío
te» influência sobre a presença ou não do -S, ao conclulino9 que a
presença do -S nos itens regulares, onde ele é o única segmento que
marca a pluralidade, ocorre menos do que nos itens não regulares,
onde ele é apenas um dos componentes da marca de plural.
Além
disso, vimos que o tipo de "indefinido" formalmonte plural em SNs de
dois constituintes não tem a menor relevância sobre a marca no
segmento seguinte
Nào importa se o indefinido é ou nào
semanticamente plural.
Pela hipótese funcionalIsta klparskiana,
resultados contrários aos por nós encontrados é que seriam
esperados.
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presença d* zeros levam a zeros"
Após a "devida" correção, a
digitadora do texto corrigido nos perguntara se nós não nos
enganáramos na correção da passagem supra-citada para "presença de
ureas leva a marcas * a presença de zeros leva a zeros".
Fenómenos
sistemáticos produzidos no desempenho, mesmo com explicações de
natureza
n&o
gramatical,
têm
de,
necessariamente,
provocar
«iterações r.3 forma da língua, no decorrer do tempo.
O terceiro objetivo proposto envolve d relaçao polêmica entre
variação e mudança.
De uma forma geral, vimos que as variáveis sexo e grau de
escolaridade desempenham papéis Importantes no fenómeno estudado.
As mulheres e as pessoas mais expostas ô escola se aproximam mais
daa formas de prestígio.
A explicação para este
tipo
de
comportamento é constante dentro da literatura lingüística;
a
pressão que a sociedade exerce em direção ás formas lingüísticas
legitimadas tem o seu efeito mais efetivo sobre as mulheres, mais
sujeitas ás regras, e sobre aqueles que freqüentam a escola por mais
tempo, local onde se atribui especial relevo ás formas de preatlglo.
A faixa etária, nesta perspectiva, ou seja. no conjunto dos dados,
íoí a variável social convencional que menos influência revelou ter.
Ela
apresentava
uma
configuração
levemente
curvilinear.
0
comportamento das très variáveis convencionais parecia Indicar,
portanto, que a concordância de número no SN refletia um estágio de
variação sociollngüística estável.
Apenas Uma análise sob uma perspectiva não usual, que levou em
consideração o ambiente de origem do falante e o seu grau de
concordância, se alto ou baixo, no Interior de seu grupo, revelou a
Influência da faixa etária de forma mais polarizada e mais
Interessante.
Duas tendências inequívocas se vislumbram no universo
de nossos falantes:
1) variação sociollngüística estável, com gradação etária, para os
falantes de ambiente nào humilde e de concordância alta;
2) processo de mudança lingüística, caminhando em direção a um
sistema sem concordância, para os falantes de ambiente humilde e
concordância baixa.
Os resultados da variável saliência fônica para estes dois
agrupamentos de falantes, mais hierarquizados para o segundo grupo
«lo que para o primeiro, nos levaram a inferir a existência de uma
mudança em progresso para o segundo grupo, ao lado da variação
estável para o primeiro.
A MpOtese
da descrloulizaçào não pôde, portanto,
ser
confirmada
com
os
nossos
resultados,
quer
sociais.
quer
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lingüísticos.
Na argumentação lingüística, evidenciou-se também que
as marcas não tendem a ocorrer apenas na primeira posição do SN, mas
em
todos os elementos
n5o
nucleares
antepostos
ao
núcleo,
independentemente da posição» o que constitui mais uma evidência
lingüística contra a hipótese da descrloullzaçâo.
0 estudo do variáveis sociais não convencionais,
atuando
Bincronicaaente, do tipo mercado ocupaclonal, mídia e sensibilidade
lingüística,
apresentou
resultados
interessantes,
suscitando
pesquisas futuras com amostras estratificadas em função destas
variáveis,
A variável mercado ocupaclonal
revelou-se de particular
Interesse, considerando que seus resultados, além de Indicarem que a
cotação
positiva
ou
negativa
favorece
ou
desfavorece,
respect.ivamente, a presença de concordância, evidenciaram, também,
que o seu efeito sobre o comportamento dos homens é mais
contundente do que a influência da escola.
Evidenciaram, ainda
mais, que as mulheres, além de receberem a Influência marcante da
escola, recebem, também, a influência do mercado ocupaclonal no seu
desempenho lingüístico.
O quarto a último objetivo, o de mostrar a variação inerente,
foi alcançado ao se detectar a Influência uniforme da maioria das
variáveis
lingüísticas
sobre
os
agrupamentos
de
falantes.
Evidenciamos esta uniformidade expllcltamente com duas das três
variáveis lingüísticas mais fortes: marcas e relação.
A terceira
variável lingüística forte - saliência fônica - mostrou algumas
diferenças de atuação, mas é precisamente através desta variável
que se pode perceber a direcionalIdade da mudança lingüística que
encontra-se em andamento.
Através dos resultados das variáveis
marcas e relação, e também da pluralidade do contexto, pudemos
concluir que as diferenças entre os diversos subagrupamentos de
falantes são mais propriamente quantitativas do que qualitativas, ou
seja, a variação é Inerente.
Somos levados a generalizar que, se um dado falante que faz
multa concordância deixar de fazê-la, ele deixará de colocar marcas
de plural preclsamente nos ambientes lingüísticos menos propícios &
existência de marcas e, inversamente, o falante
que faz pouca
concordância, quando a fizer, colocará marcas de plural preclsamente
nos ambientes lingüísticos que mais provocam a presença de marcas.
Podemos, portanto, prever que ae o falante for dc sexo
feminino, com alto grau de escolarização, de meia-idade, com cotação
positiva no mercado ocupaclonal - o protótipo do falante que faz
multa concordância
ele tenderá a deixar de colocar marcas, por
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exemplo,
1) em elementos não nucleares pospostos ao núcleo;
2) em núcleos que ocupam a segunda posição;
3) em elementos da terceira posição precedidos de Ausência de marca
na segunda poelção;
4) em estruturas contendo seqüências de regulares paroxitonos;
5) em
estruturas
contendo
Itens
lexicais
Informais
ou
dlmlnutlvos/aumentatlvos;
6) em SNs que se encontram à direita da oração ou
7) em contextos discursivos de menor pluralidade.
Por outro lado, se o falante for do sexo masculino, com baixo
grau de escolarização, Jovem ou velho, com cotação negativa no
mercado ocupaclonal - o protótipo do falante que faz pouca
concordância
ele tenderá a colocar marcas, por exemplo,
1) em elementos não nucleares antepostos no núcleo;
2) em núcleos que ocupam a primeira ou terceira posição;
3) cm elementos da terceira posição precedidos do presença de marcas
na segunda posição;
4) em estruturas contendo Itens não regulares;
5) em estruturas contendo Itens não Informais e de grau normal;
6) em SNs que se encontram à esquerda da oração ou
7) em contextos lingüísticos de menor pluralidade.
Podemos então concluir que, da descrição que fizemos, socos
capazes de prever, com baixa margem de erro, em que contextos
lingüísticos e sociais a marca de plural tenderá a ocorrer.
Finalmente, acreditamos ter demonstrado que e 9 te trabalho traz
contribuições
a
nível
da
descrlçâo/explicação
de
gramáticas
particulares e a nível da teoria lingüística geral.
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0 DESENVOLVIMENTO DA NARRATIVA ESCRITA:
COMO SAO OS TEXTOS QUE AS CRIANÇAS ESCREVEM?

Roxane Helena Rodrigues Rojo
PUC-SP
Os estudos sobro o desenvolvimento de linguagem escrita são
na is recentes e assisteroátlcos que a literatura pslcollngüístlca
voltada para a aquisição de linguagem oral.
Até recentemente, a
aquisição de linguagem escrita não foi vista como um processo de
desenvolvimento ou construção.
Assim, durante décadas, o desenvol
vimento de escrita foi encarado como um treinamento de habilidades
vlso-motoras e de transcrição do código sonoro em formas gráficas.
Isto acarretou uma grande centração dos estudos no momento da alfa
betização e na queãtão da correspondência fonema-grafeom e dos apa
ratos orgânicos envoivldo3 na transcrição desta correspondência.
Paralelamente, avançavam as pesquisas nas áreas de Psicologia
Cognitiva, Inteligência Artificiai e Pslcollngüística do Processa
mento sobre as habilidades e o processamento do discurso escrito por
escreventes/Ieitores maduros (adultos e escolarizados), primeiramen
te, em compreensão e, posteriormente, em produção.
Só multo recentemente (NYSTRAND (1982), KROLL & WELLS (1983),
MARTLEW (1983)), pesquisas sobre o processo de desenvolvimento da
aodalidade escrita do discurso como processo contínuo vieram à luz.
Os estudos ferrelrianos, por um lado, e trabalhos antropológi
cos e sóclo-lingQXatlcos sobre o lctremento. por outro, contribuíram
fortemente para a modificação deste panorama, chamando ao campo da
escrita a noção de desenvolvimento, processo e construção.
Ora, investigar quaisquer processos de desenvolvimento Implica
posicionamento prévio necessário sobre o que é e como se dá o desenvolvicento/aprendlzagem e sobre o objeto em constituição neste pro
cesso.
A nosso ver, os trabalhos disponíveis sobre o desenvolvimento
de linguagem escrita encontram-se, em sua maioria, limitados por uma
visão restrita das determinações do desenvolvimento, por um lado, e
por um recorte estreito do objoto escrito, por outro: não têm sido
suficientemente afirmadas as determinações sociais da construção da
modalidade escrita do discurso e o objeto escrito tem-se visto res
trito a seus aspectos morfo-fonológlcos ou sintáticos, delxando-se
c» segundo plano a constituição dos aspectos mais propriamente dis
cursivos deste desenvolvimento.
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tivos, produzidos por crianças de 2* &
series do 1 8 Grau Menor da
referida escola (cerca de 27 por série), colhidos «a situação de
escrita livre, e (b) 10 protocolos de retrcapecção com crianças per
tencentes a estas séries e cujos textos fazes parte do corpus (a),
sendo três com alunos de 2* série, três co» alunos de 3* e quatro
cos alunos da 4* série.
Trata-se de protocolos diferidos es 120
he., onde se investiga o grau de aetacogniçâo das criança? a respei
to da superestrutura do discurso narrativo escrito e do processo de
produção dos textos e a partir dos quais se lrif^re alguns processos
luteraclonais de aprendlzagen que o de termluaran .
A transversal idade de nossas coletas torna nosso trabalho cia*
ramente limitado no que so refere à explanação do pressuposto ontogenéllco, permltindo-nos apenas a obtenção de dados indicativos so
bre os processos socials de Interação que estão na origem destes
desenvolvimentos, dados estes que poderão subsidiar u a programa
futuro de pesquisas.
0 corpus de textos produzidos sofreu uma aná
lise quantitativa que deu corpo ao pressuposto estrutural do traba
lho e uma análise qualitativa, onde pudemos Inferir particularidades
de con9truçfio do discurso narrativo escrito e procedimentos comuns à
aalcria das crianças.
Os protocolos de retrospecç&o sofrerem uma
análise qualitativa ligada aos pressupostos cognitivo e processual.
Nossos objetivos eram, portanto, os dc Investigar Ca) quais
noções estas crianças têm a respeito da estrutura do discurso
narrativo no período Investigado e quais as variações detectáveis
nestas noções ao longo de sua escolaridade básica; (b) como estas
variações no conhecimento a respeito do esquema narrativo escrito
té» reflexo no produto textual das crianças a nível »«croestrutural; (c) possíveis diferenças nas estratégias de processamen
to na produçfio de textos escritos pelas crianças, na dependência do
grau de desenvolvimento metacognltlvo a respeito do discurso narra
tivo escrito e (d) que processos lnteracionals determinantes da
construção deste conhecimento no l^tramento podem ser inferidos.
A análise do primeiro corpus^ - composto dos textos dos sujei
tos que não foram selecionados para a retrospecçâo (ao todo, 59
textos e sujeitos, sendo 17 de 2 4, 21 de 3* e 21 de 44 série)4 voltou-se para a explanação da previsão de um crescimento, jjle acordo
com o avanço da escolaridade, do subtlpo narrativo eetdrla e de ua
desenvolvimento da superestruturu narrativa , traduzido, sobretudo,
por uma expansão do cenãrio e das categorias de ação, especlalmente,
complicação e resolução.
Remetíamos a determinação deste desenvol
vimento ã emergência da relevância das condições de produção da
narrativa escrita no processamento textual dos sujeitos, determinada
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oaiA, per sua vez, pelas condições estritas de produção da modalld.\tie escrita em contexto escolar.
I
Od textos foram analisados segundo: (a) seu subtipo narrativo
(relato ou estória); (b) ao categorias superestruturais presentes e
suas características de construção, por melo de análise quantitativa
e classlflcnçSo das proposições; (c) a presença de indices pragmltlco-interaclonais de relevância das condições de produção da e6crlta
no processo que engendrou o produto textual; e (d) o tipo de conhe
cimento de mundo Btivado na construç&o da macro-estrutura textual e
sua fonte de origem.
Os Itens (a) e (b) foram considerados, no processamento dè
dados, corno variáveis dependentes.
As variáveis independentes íor3m, a 6érle e o sexo do sujeito. Foram colocados como fatores para
a análise do Item (c), a presença de fragmentos pollfõnlcos no tex
to, o modo de constituição do personagem e o tipo dc discurso (dire
to ou Indireto) que estruturava as categorias de ação.
O Item (d)
constltul-se num fator que foi cru2ado com aa variáveis dependentes
Confirmamos parclalmente nossas previsões, na medida em que,
de fato, verificamos um crescimento do subtipo estória, mas que
seria Insignificante na amostra, não fosse a flagrante diferença
verificada entre meninos e meninas.
No caso dos meninos, há u»
grande crescimento do subtipo na 4> série.
No caso das meninas, o
subtipo que se incrementa é o relato (cf. ANEXO I).
Existe, entre
tanto, desenvolvimentos superestruturais e» todas as séries, nos
dois subtipos.
Os textos dos sujeitos expandea-se consideravelmente de 2* o té
4» séries.
A expansile 6 menor em relatos que em estórias, mas em
anbos os subtlpos, o componente responsável pela expansão é o compo
nente de açlo.
Relatos têm sempre cenários mala expandidos que estórias, mas
o cenário encontra-se presente nos textos desde a 2é série, onde,
Inclusive, é mais expandido que as categorias de ação. A seguir ele
sofre ua processo de expansão que é. entretanto, menor que aquele do
componente de ação.
Sofre também um processo de diversificação dc
proposições, o que Indica um desenvolvimento das formas de caracte
rização da cena que vai clo6 estados de inundo para uma diversificação
das formas de caracterizar.
As categorias de ação - seqüências de ação lineares nos rela
tos e compllcaçAo/resolução nas estórias - são aquelas que mais se
expandem nas três séries (cf. gráficos do Anexo II).
As seqüências
de ação, menores que o cenário na 2ft série em relatos, expandem-se
continuation te. Presentes tumbém em um percentual mínimo de estórias

ABRALIN

(11)

1991

129
de 2* - Inseridas entre a situação inicial do conário e a complica
ção
mesmo nests subtlpo apresentam expansão progressiva.
Já a complicação, nas estórias, apresenta um crescimento de
cerca de 11 proposições por texto de 2* para 3» série, mas na 4fc,
reduz-se em favor de um crescimento considerável do ndmero de propo
sições componentes da resolução, que, por sua vez, apresenta um
crescimento em progressão geométrica de 2* a 4*. Ae crianças, neste
percurso, aprendem essenclaimente a “resolver* as complicações que
criam.
A categoria desfecho tem uma emergência também progressiva em
relatos e estórias.
Ausente nos relatos de 2», emerge em relatos de
3* e se Incrementa na 4*.
Presente desde o inicio, nas estórias
também sofre expansão progressiva, sobretudo naquelas que apresentam
i superestrutura canónica da narrativa.
Este parece ser o contexto
privilegiado para a emergência de desfechos - a estrutura canónica
de estórias
mas estes emergem também em relatos e outres superes
truturas de estórias.
Além disso, esta categoria sofre uma diversi
ficação proposlclonal que vai das fónsul&s fixas originárias de
contos de fadas a uma diversidade do modos de se encerrar o discurso
narrativo.
Sobretudo na 3* série, a presença de fragmentos polifónicos - interações com outras vo 2 es envolvidas nas condições de
produção do texto (leitor pressuposto, personagem, narrador, autor,
professor como destinatário real, etc,) torna-se um modo freqüente
de 6e terminar uma narrativa.
Vejamos um exemplo:

(1)
T(4)r A PATADA
(A. C. , 4* série)
"Os leitores que me desculpem porque fica cansatlvo escrever duas vezes a mesma coisa e por Isso os
iadrões o mataram, deixando ele só migalhas!" (Inte
ração com o leitor pressuposto que figura como reso
lução e desfecho do texto, numa estrutura recursiva
circular)
Outra forma multo freqüente de desfecho utilizado na 3* série
é o de recursos visuais — desenhos - no final de textos.
Estes pro
cedimentos decrescem em sua produtividade na 4* série.
Por outro lado, cabe observar que desfechos com finalidade
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avallatlva ou do decorrências moralizantcs para o «undo real
(didática) sSo pratlcamente Inexistentes nest# corpus, o quo fa2
supor outras funções para o desfecho de narrativas destes sujei toa.
Er muitos casos, o que se encontra tematlzado 6 o retorno ao «undo
•real". 1.e.r o desfecho estaria funcionando como uma espécie de
objeto transiclonal da ficção para o real, um fragmento de discurso
“que lhe permito desdobrar-se, que lhe permite dar passagem de ida e
volta' (PAlN lem prep)).
Desta perspectiva, podemos também Inter
pretar
eates
fragmentos
Interacionale
entre
o
sujelto/narrador/autor/personogem e personagem/leltor reol/leltor pressuposto
como formas de retorno ao contexto de produção do texto e de salda
da ficção criada.
Ao todo, pudemos identificar quatro procedimentos que se fazes
produtivos na expansão das estórias e relatos: (a) a recursivldade
das categorias; (b) a utilização de fragmentos icônlcoa (desenho6 e
onomatopéias); (c) a utilização de seqüências de ação lineares entre
o cenArlo e a complicação ou entre a complicação e a resolução de
algumas estórias e, finalmente, (d) a utilização de Interações cos
as diferenças vozes participantes do contexto de produção do dis
curso,
Estes procedimentos não se fazem produtivos em quaisquer
categorias superestruturals lndiferentemente.
Pelo contrário, os
procedimentos (a) e (c) são próprios A expansão dos componentes de
ação; no procedimento (b), verlflca-se a utilização de desenhos
sobretudo em cenários e desfechos e do procedimento do uso de onoma
topéias nas categorias de ação. O procedimento (d) ocorre sobretudo
em desfechos e, fcs vezes, em complicações.
Um último e quinto pro
cedimento, que provoca a expansão das categorias de ação e que foi
Identificado como mais freqüente eo 3* série, é o recurso de vazar
as categorias de ação em discurso dlroto entre os personagens.
Entretanto, os aspectos mais ricos deste processo de desenvol
vimento podem ser inferidos do cruzamento dos dados mais propriamen
te estruturais com os índices de relevância das condições de produ
ção do discurso, por um lado, e com a fonte suposta de origem do
conhecimento de mundo ativado, por outro.
Os fatores ai analisados
Indicam uma lnter-relaç&o complexa e dialética entre contexto de
produção, flecionailzação e estrutra textual, na medida era que os
dados remetem a uma Interação entre o crescimento estrutural e da
relevância das condições de produção e um outro processo, que
poderíamos chamar de processo de objetlvação por meio da esergêncla
da autoria (de LEMOS (em prep), (ORLAND! (1975)).
Por um lado, os próprios fragmentos de Interação comentados
acima indicam uma emergência progressiva da figura do leitor virtual
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a partir da 3» série.
Esta emergência, portanto, seria concomitante
ao momento de expansão das categorias de açâo e de diversificação de
procedimentos de e3truturaçfto.
Este foto Indica certa conflrmaç&o
de nossa hipótese de que a Incerçfio do sujeito nas condições de pro
dução do discurso escrito - viabilizada pelo contexto escolar e o
avanço do lctrsunento - estaria determinando desenvolvimentos estru
turais.
Além disso. há dados de incremento do letraaento na amos
tra, onde verificamos que, sobretudo na 4» série, hA um crescimento
do usa de “scripts" e "frames'1 retirados de estórias ficcionais
escritsã.
Pudemos verificar, em estórias e relatos, pelo menos cinco
tipos diversos de Interação com o leitor (pressuposto ou real): (a)
Interações do sujeito com o leitor real (o professor); (b) intera
ções do personagem com o leitor pressuposto; (c) do narrador com o
leitor pressuposto; (d) do autor com o leitor pressuposto e. final
mente, (e) interações que preenchem também o caráter de fmla plane
jadora.
Três conclusões podem ser retiradas destas constatações.
Em primeiro lugar, as Interações do sujeito só se d&o oo» o leitor
real de sous textos (o professor).
Em segundo lugar, há uma
variedade de vozes e máscaras do sujeito que podem Interagir com o
leitor virtual era seu lugar (o personagem, o narrador, o autor).
Em
terceiro e Ultimo, estas Interações, áe vezes, podem cumprir função
planejadora do texto.
Além disso, emergem também interações entre estas máscaras do
sujeito.
Vejamos um exemplo:

(2)
T(19): SEM TÍTULO
(M. 0., 3* série)
“-Ei, autora, a estória não pode terminar assim faiou a esponja branca.
- Pode sim, eu sou a dona da estória - disse a
autora.
- OK, você venceu - disse a esponja de talco.0
0 que se percebe aqui é um desdobramento do sujeito entre suas
máscaras e um desdobramento de seus interlocutores em papéls-máscaras, provendo uma polifonia do texto que, mais que polifonia,
é Índice de um processo de ficcionallzaçáo do sujeito que se lns/escreve em suas máscaras (personagem, narrador, autor), responsável
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pml* objetlvaçâo do sujeito s do mundo textual como construto.
A Interpretação acima fica complementada pelos dadç* cobr* o
tipo de discurso que estrutura as categorias de ação, na ardida et
que poderíamos considerar a estruturação das categorias de açlo ea
discurso direto entre personagens como ausência do narrador, cuja
emergência implica aquela do discurso Indireto do narrador e da
misture de discurso do narrador e discurso direto entre personagens.
Vimos, nesta análise, que, n^. inicio, só falam ou o narrador ou o
sujeito, em diacuruo Indireto7* Esta voz monológlca vai progress!varaente cedendo lugar a uma polifonia entre narrador e personagens
no discurso ficcional, onde, às vezes, sd os personagens falam. Nos
relatos, há tuna reemergêncla, en 4* série, da voz monoldgIca do
sujeito que relata autoblograflcamente em discurso indireto.
Ea
alguns casos, o sujeito fala como autor.
Quanto è emergência do personagem, verfiçamos algumas tendên
cias ontogenétlcas.
Vimos que a tendência maior em estórias é a da
utilização ou criação de personagens ficcionais.
Nos relatos, en
tretanto, a utilização ou criação de personagens ficcionais que cão
Agentes do uma ação vlvendada no mundo real é um doa mecanismos de
flecionaiização do relato ou cotldianização da aventura que os
sujeitos de 2* e 3* série utilizam.
Novaaente, é na 4* série que
relato e estória voltam a se discriminar enquanto mundo ficcional e
real e onde os sujeitos vão utilizar, majoritarlamenta, um discurso
em 1» pessoa nos relatos.
De todo modo. ldentlflcam-se variados recursos para a consti
tuição da voz participante: o uso do discurso em !• pessoa ou %
flecionollzação de um personagem em 1* pessoa; o personagem ficclonallzado com base em pessoas conhecidas e próximas (como o colega de
classe ou o professor) - mecanismo este mais utlllzido por meninas
a utilização de personagem ficcional pré-exlstente e a criação de
personagens ficcionais.
Também os dados obtidos sobre o tipo de conhecimento de mundo
ativado na geração do texto e sua suposta da fonte de origem confir
mam, por sua parte, esta interpretação.
Na análise destes dados,
verificamos que há um declínio do uso de conhecimentos cuja origem
poderíamos atribuir a vivências cotidianas, em estórias e relatos,
em favor de um aumento do uso de "frames- e "scripts- cuja orlgea
pode ser atribuída aos "media" (3* série) e, a seguir, -fr8mes- e
"scripts" retirados da literatura infanto-Juvenil (4a série).
Iden
tificamos. portanto, dados de crescimento do letramento solidários à
emergência do narrador cuja voz é viabilizada no discurso indireto.
Por outro lado, estes dados indicam uma inter-relaçâo complexa
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•ntr» mundo e ectruturx do discurso.
Verificamos quo há roimto» que
não relatam a «Kpmrièocl* vivida e estórias que flcclonallxa* «obre
«la.
Os «squemaa lupotestruturais originários do letranento esta
riam em Interação complexa com as fontes de experiência e oa proces
sos d» objetlvação.
Portanto, nosmoa dudov Indicam uma emergência Inicial de um
srujel to-narrador, qua aò se desdobra & medida do mundo em que a
•xtória/rmlato ma passa
£ na emergência do personagem que a figura
do narrador se afirma, tomando sua voz a forma do discurso Indireto
*, bs vezes, pondo-ae mesmo em diálogo com ele.
Segundo de LEHOS
(em prep), *... o personagem narrado é o lugar onde o sujeito aponta
par» »1 meomo.
A criança - que se vive. no relato, como apontada e
nomeada pelo outro
na estória, nomeia o outro (personagem) para
se vlvmr como sujeito.
£ só através da ficção que me flccionallzo o
suficiente para apontar para mim mesmo.* 0 *ele* personagem
é o
lugar projetado onde a minha flecionaIlzaçáo enquanto sujeito tslnhx aáacara - aponta para mim mesmo - "eu" objetivado.
São processos dg objetivaçáo do discurso, onde o papel de tes
temunhe de el próprio no relato autobiográfico - com o grau de dis
tanciamento que acarreta a observação de si mesmo enquanto partici
pante de uma ação no passado-, teria relações complexas, na ontogênese, com o papel de testemunha do outro, outro e9te observado no
real - nos discursos exposltlvos
ou projetado no personagen construção de facetas da subjetividade
na narrativa ficcional. 0
papel do testemunha de meu outro projetado faria emergir, na narra
tiva ficcional, a voz objetiva do narrador.
0 locutor - ’aquele que se apresenta como *eu* no discurso’
(ORLANDI & CUIMARÂES (1988,- 8). BENVENISTE (1959: 269-270)) - teria
de tomar o papel de testemunha de si próprio nos relatos autobio
gráficos. com o exercício de observador que este movimento implica.
Isto seria condição necessária para a constituição da função discur
siva de enunclador, caracterizada ea ORLANDI & GUIMARÃES (1988: 8)
como *a perspectiva quo este 'eu’ constrói*.
Ê, portanto, no papel
de enuncladorea que nossos sujeitos, oa sua maioria, constttuea seus
relatos e estórias, por molo de uma diversidade de modos de consti
tuição de perspectivas.
A emergência do narrador assinalo a voz
objetiva que oculta o sujeito enunclador que. de observador, possa a
espectador de suas perspectivas criadas.
Outra coisa é a autoria.
Segundo ORLANDI (19B3: 5) "... para
a conBtltulçfto da Identidade, não bastam as relações: ú preciso recoapô-las, dar-lhes unidade a partir de uma vontade que se dá como
autoria.
E a escrito permite este distanciamento do cotidiano, faABRALIN
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vorecendo a fixação de pontos de vista.
A suspensão dos aconteci*
Bentos para observaçáo pela escrita permite a auto-referêncla u a as
Intervenções que se dariam nas situações ordinárias de vida*.
É essenclalaente na flcçfto (narrativa e Jogo dramático) que se
dá o exercício destas perspectatlvas, papéis e pontos de vista. Mas
de oodoa dlverG06.
"Ê fundamentalmcnte a ausência do espectador e
•ator o que distingue radicalmente o Jogo da arte.
0 Jogo n3o pres
supõe, do ponto de vista daquele que Joga, um espectador que se en
contre fora do Jogo e para a qual se realizaria a totalidade do
acontecimento representado no Jogo* (BAKHTIN (1979: 72)).
Segundo
BAKHTIN, o autor é aquele espectador que dota de 'unidade ativo e ia*
tensa a totalidade concluída do personages e da obra*.
A consciên
cia do autor abarca a do personagem e o próprio mundo de consciência
da obra que compreende e conclui o mundo dc consciência do persona
gem, por meio de um excedente de vlsáo que o caracteriza.
Na obra,
o autor se encontra fora, extraposto tanto de sua condição de su
jeito como do mundo que criou, de tal forma que pode construí-lo e
concluí-lo coa uma vlsáo que excede àquela das perspectivas parciais
da obra (personagem/narrador).
"A extrmposiç&a se conquista e,
freqUentemente. trata-se de uma luta mortal, sobretudo quando o
peraonagem <5 autobiográfico* (id. ibid.: 22).
Esta é a objetividade
estética.
Portanto, aqui, o autor - nem voz ou máscara, oem sujeito teria ur» movimento de distanciamento e diferenciação ainda mais
acentuado.
Trata-se do espectador do eepectador, na medida vm que o
narrador Já assume uma perspectiva de espectador do acontecer dos
personagens.
Além disso, vemoa aqui duas figuras - dois olhos e vozes do
texto - que emergem na cntcgèncsc e que parecem eatar em estreita e
complexa relaçlo: autor e leitor.
Se nossos sujeitos, desde a 3“
série, estabelecem Interações, assumindo diferentes vozes (per3onagem/narrador/autor), com o leitor pressuposto - efeitos do letramento -, só era alguns casos de 4* série a voz do autor se faz ouvir e,
colncldentemente, sempre tematlzando a conclusão do discurso (veja
exemplo (2)).
Isto faz crer que a emergência da autoria estaria de
terminada pela experiência da criança no papel de leitor.
Mas tam
bém na perspectiva de personagem e narrador ,
Isto nos faz rever nosso enfoque das condições de produção e
de seu papel no desenvolvimento da narrativa escrita.
Haveria pro
cessos de desenvolvimento que implicariam uma 'objetlvaçâo do dis
curso, onde a criança, participante nos diálogos e locutora em seus
relatos, constltulr-se-la em enuncladora que constrói a existência e
ABRALIN
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perspectiva de seus personagens, por melo de variados processos de
objetivaçào (da máscara, do discurso, da ação).
Este movimento Im
plicaria um movimento cognitivo de observadora de sl própria e do
mundo que a cerca, incluídos ai os objetos ficcionais com que entra
em contato por melo dos "media" e do letramento.
A possibilidade de Vlver-se como receptora de narrativas,
ainda na oralldade, permitiria, num primeiro momento, a emergência
da projeção de facetas de sua subjetividade em construtos ficcionais
- os personagens
no Jogo 4 nas estórias.
Em particular, a possi
bilidade tíad3 no letramento de vlver-se como leitor/espectador levála-la a um movimento dc observadora das perspectivas criadas e 4
criação
de
uma
voz
(f lcclonal/objetiva)
que
diga
destas
perspectivas: narrador.
Na autoria, seria ainda necessário un movimento de extraposlçflo, de diferenciação, entre sujeito e narrador, que geraria a emej—
géncla do autor.
0 autor se constitui através da maestria sobre
personagens e narrador, entendido aqui como mecanismo de objetlvaç&o, de oeullamento, a um eó tempo, do autor e do sujeito.
Hoste processo, o letramento - com seus aspectos formaisdiscursivos e ficcionais - Interfere em diversos momentos: quando se
conta estórias ficcionais à criança - por melo de diversas línguagene
possibilitando projeções de facetas de 6ua subjetividade e o
papel de espectadora; quando se lhe faz ler estórias, colocando-a
nua papel de leitora qye incorpora discurso9 e modos discursivos
próprios da escrita; quando se lhe faz escrever estórias, objeti
vando uma figura de narrador e uma estrutura textual que lhe permite
o papei de autora.
Muitos procedimentos, como vimos, são usados pelas crianças
neste
processo
de
superação.
Muitos
processos
discurslvolnteracionals constitutivos da
subjetividade na lntersubjetlvIdade
(olhar-se no espelho, nomear-se e ser nomeado, apontar-se e ser
apontado, separar-se, identificar-se, slabollzar-se) são aqui reen
contrados como processos de deslocamento desta subjetividade - na
Interação social mais ampla - para os apagamentos e armadilhas dis
cursivas da objetivaçào e despessoalização do discurso.
Neste per
curso, o eu da enunciação passa, a um só tempo, a concluir a estória
e construir a História.
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ANEXO I
PERCENTUAL DOS SUBTIPOS RELATÜ/ESTÓRIA
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ANEXO II
NÚMERO MÉDIO DE PROPOSIÇÕES POR TEXTO E POR CATEGORIAS
SUPERESTRUTURA IS NO CONTEXTO

a) RELATOS E ESTÓRIAS:

rx

b) RELATOS:

c) ESTÓRIAS:
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CONVERSÃO ADJET1V0/ÀDVÉR8I0 EX PORTUGUÊS:
UM ESTUDO DE CLASSES DE PALAVRAS

Margarida Basilic
PUC-RJ/UFRJ
0 advérbio em português é uma classe de palavras relatlvamente
pouco estudada do ponto de vista morfológico, Já que não se enquadra
no entrecruzamento de mudanças de classe e na multiplicidade afixai
que encontramos em outros processos de expansão lexical.
Tradicio
nalmente, as abordagens se limitam à constatação de que advérbios
são formados pela adição de -mente a adjetivos, com todas as
peculiaridades relativas á manutenção de características fenológicas
da base, flexão do feminino e ocorrência do sufixo apenas no último
item em caso de coordenação.
Entretanto, parece existir outro processo de produção de
advérbLos em português: a formação por conversão.
Chamamos de con
versão ao fenômeno de mudança^de classe de uma palavra sem que se
efetue uma operação fonológica ♦
Alguns casos de conversão dc adjetivo para advérbio são multo
conhecidos, como, por cxomplo, oe das frases:
(1) a. João falou alto/balxo.
b. João anda rápido demais.
Ocorrências desse tipo são consideradas como casos cristaliza
dos. No entanto, na língua falada coloquial, os exemplos de conver
são de adjetivos em advérbios são numerosos e expressivos.
Alguns
exemplos são:
(2) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Al ele foi falando macio.
João está namorando sério.
Conhaque bom desce gostoso.
Esse carro eu vendo fácil.
João trabalhou duro.
João Já começou errado.
Ele olhou enviesado para mim.

*■
2
além das expressões “liberou geral” e "vai fundo” .
A questão que se coloca a partir de casos como os acima é a de
se devemos tratá-los como de conversão e, portanto, analisar elemenARRALIN
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tos como "macio", "sérlo“, “duro", etc. como advérbios ou se devemos
considerar esses casos como adjetivos. Outras questões ee referem a
condições de produtividade.
Neste trabalho, utilizando propriedades
normalmente tidas como caracterizadoras de adjetivos e advérbios,
pretendo estabelecer que «o usos desse tipo temos advérbios e nãc
adjetivos e que o conseqüente processo de conversão 6 bastante pro
dutivo. Pretendo estabelecer, portanto, que a formação de advérbios
per conversão tem um lugar relevante, ao lado da formação em -mento,
na produção de advérbios em português.
Duas características fundamentais do adjetivo serão de parti
cular relevância nes9e contexto: a função de qual Iflcador do substantivo e a concordância em gênero e nümero com este.
A contraparte
de caracterização adverbial será a função de quailf leader do verbo e
o caráter de forma lnvarlavel.
Vamos abordar de Início a utillzaçSo de adjetivos em predica
tivos, dado que multas vezos se confunde, ea casos como os exempli
ficados, a função adverbial com a função de predicativo do sujeito.
Por exemplo, em Cunha e Cintra (1985) aflr»a-se que nas frases
abaixo:
(3) a.
b.
c.
d.

0 menino dorme tranqüilo.
A menina dorme tranqüila.
Os meninos dormem tranqüilo:.
As meninas dormem tranqüilas.

temos um "uso adverbial" do adjetivo. No entanto, nesse caso temes
um predicativo do sujeito, conforme evidenciado pela flexão.
De fato. a flexão é de importância fundamental r<a análise des
ses casos por ser uma marca aberta da diferença entre predicativo do
sujeito e quallflcador do verbo.
Confronte-se por exemplo. (4), ea
que temos predicativo do sujeito,
(4) a. João dorme tranqüilo.
b. Maria dorme tranqüila.
com (5):
(5) a. João fala gostoso.
b. Maria fala gostoso.
c. "Maria fala gostosa.
Nesses exemplos, o comportamento flexionai deixa claro que em (5),
ao contrário de (4), temos uma qualificação ao verbo e não um predlABRALIN
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cativo do sujeito.
Ê importante observar que era muitos cacos as duas interpreta
ções sáo possíveis.
Por exemplo, em (6) a., “engasgado" qualifica o
verbo; em (6) b., a flexão deixa claro que "engasgada" predica o
sujeito; já em (6) c. a forma masculina permite as duas interpreta
ções:
(6) a. Maria falou engasgado.
b. Maria falou engasgada.
c. João falou engasgado.
Nos casos de adjetivos invariáveis em gênero, podemos observar
a mesma dupla possibilidade de interpretação, apesar da ausência de
evidência flexionai de gênero, como ee vê, por exemplo, em (7),
(7) Maria andou firme.
onde "firme" pode se referir a "andou" ou a "Maria".
plural evidencia as duas interpretações de “firme":

A flexão de

(8) a. Maria e Joana andaram firraes.
b. Maria e Joana andaram firme.
0 comportamento flexionai distinto, portanto, ajuda a salien
tar a diferença de escopo do elemento qual iflcador, tornando clara a
distinção entre a função de predicativo do sujeito e a função de
qual iflcador do verbo. Uma vez estabelecida esta distinção, podemos
detectâ-ia mesmo no caso de formas adjetivas que não variara era gê
nero.
A questão seguinte a sei focalizada é a de que tipo de adje
tivo se presta à conversão e que tipo de verbo pode ser aadlficadc
por advérbios conversos, ou seja, as condições de produtividade do
fenômeno de conversão adjetivo/advérblo.
Com o objetivo de verificar se a utilização de advérbios con
versos é um processo generalizado ou se se limita a alguns casos ou
tipos de verbo ou de adjetivo, fiz urau listagem preliminar, cora 50
adjetivos e 55 verbos.
Os adjetivos iniciais da listagem partiram
de usos Já consagrados de que pude me lembrar ou que ouvi durante ura
período de «ais ou menos dois meses.
Posteriormente, a lista foi
aumentada com outros adjetivos e verbos, cora o objetivo de cobrir
diferentes possibilidades semânticas, assim como casos de slnonlmia,
para detectaçSo de possíveis Idiossincrasias de uso.
Alguns adjeABRALIN

(11)

1991

146
tlvos também fora* Incluídos por causa da semântica de verbos.
Alguns exemplos de verbos « adjetivos do corpus são: (a) ver
bos: falar, escrever, cantar, subir, pintar, correr, entrar, come
çar, esperar, comer, diminuir, etc.; (b) adjetivos: certo, direito,
razoável, rápido, fundo, baixo, atrasado, claro, normal, feio, es
quisito. apertado.igual. etc.
Coloquei então os verbos • adjetivos numa matriz e procedi k
testagem. que consistiu na possibilidade ou nSo de fazer com a com
binação verbo/adjetlvo uma construção aceitável na língua coloquial,
na qual o adjetivo pudesce ser interpretado como advérbio.
Alguns
dos exemplos utilizados são:
(9) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Maria falou claro.
João e Maria declararam firme que eram contra.
Maria me disse baixinho quem era o culpado.
Maria escreve reto mas João escreve torto.
Marla costuna pintar direto na tela.
Minha gata pula engraçado, assim melo torto.
Maria começou desafinado mas depois acertou.
O problema é que os andaimes subiram enviesado.

Os resultados da testagem demonstraram de modo Inequívoco a
generalidade do potencial de utilização de adjetivos conversos com
diferentes tipos de verbos.
Ou seja, o processo de conversão adjetlvo/advérbio é um processo com significativo teor de produtividade
em português.
Há. naturalmente, uma série de restrições às possibilidades de
conversão, seja de natureza semântica, como em (10),
(10) Maria falou/*decldlu baixo,
seja de natureza sintática, como em (11),
(11) Elas acharam •errado/*razoável.,.
cm que as propriedades de "achar" força* uma Interpretação adjetiva.
Ilustrada na oposição em (12),
(12) a. Elas acharam errado que João saísse
b. Elas acharam erredaraente que João sairia
ou ainda por razões de uso ou nível de formalidade, como em (13)
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(13) Ela sacou certo/*corrcto.
A conversão adjet1vo/advérblo é característico da fala colo
quial. Assim, as formações se restringem a adjetivos de uso colo
quial.
A contraparte morfológica dessa restrição é que adjetivos
primitivos e derivados em -ado e -oso sào normais nesses usos, mas
não adjetivos em -ico. -ai, -òrio ou -Ivo, normalmente utilizados em
função descritiva em situações mais formalizadas,
Até agora, eu procurei mostrar que é absolutamente normal e
produtiva na fala coloquial uma situação de verbo seguido de forma
adjetiva, em que a forma adjetiva não é predicativo do sujeito, e
sim quallficador do verbo, exercendo, portanto, uma função adver
bial.
A questão seguinte a focalizar é a de até que ponto essas
formas deveriam realmente ser consideradas como advérbios ou se
deveriam ser analisadas como ^djetlvos ea função adverbial.
Em trabalhos anteriores , propus estabelecer no léxico regras
de extensão de propriedades sintéticas para dar conta de casos como
o emprego adjetivo de nomes de agente (como ea admlnlstrador/fIrma
administradora) ou o emprego substantivo de adjetivos em contextos
genéricos (como em "Consolai os aflitos").
A motivação para essas
regras era a de distinguir casos de conversão, em que um item passa
a apresentar global mente as propriedades de uma outra classe, de ca
sos em que um item de uma classe é eventualmente empregado numa fun
ção pertinente a outra classe.
0 mesmo tipo de investigação cabe
agora: seriam os casos verificados de conversão total ou apenas
extensão de propriedades sintáticas?
Um dos pontos que parecem mais claros em favor de uma inter
pretação desses casos como sendo advérbios seria a ausência de con
cordância, Já que o advérbio é invariável.
Entretanto, a concordân
cia normal do adjetivo, quando este se reporta a verbos e orações, é
o emprego no masculino singular, como se verifica nos exemplos
abaixo:
(14) a.
b.
c.
d.
e.

Correr é gostoso e saudável.
Falar alto é feio.
É proibido fumar.
Estranho eles nào terem vindo.
Engraçado, hoje não está chovendo.

Assim, a questão de não flexão deixa de valer como um argumento fun
damental para se considerar tais casos como advérbios e não como
adjetivos.
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Entretanto, ainda assim, alguns pontos favorecem a análise
desses casos coíbo de conversão de adjetivo para advérbio.
Por um
lado, a própria ausência de concordância com o sujeito se relaciona
com a função adverbial de modificação do verbo.
Um outro fator a
ser mencionado 4 o de que na maioria das formas estudadas não encon
tramos uma contraparte em -mente,
o que Índica que a conversão se
constitui e» alternativa morfológica para o processo de adição de
-mente na formação de advérbios4.
Um terceiro ponto a ser considerado nas formas em estudo é a
posição obrigatoriamente posposta ao verbo.
Os adjetivos, ao con
trário. apresentam maior mobilidade, podendo se antepor ao elemento
qualificado, como se vê em (15) e (16):
(15) a.
b.
c.
d.

Maria começou atrasada.
Atrasada. Maria começou.
Maria começou atrasado.
"Atrasado Maria começou.

(16) a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

João falou cansado.
João falou desafinado.
Cansado, João falou.
João, cansado, falou.
Cansado, João falou desafinado.
"Desafinado João falou.
"João desafinado falou.

Em suma, os usos que focalizamos não podem ocorrer antes do verbo,
enquanto adjetivos podem ocorrer antes ou depois doa elementos qua
lificados.
Em quarto lugar, encontramos nesses usos propriedades típicas
de advérbio, como a semântica de modo, que se manifesta (a) em
situações em que uma forma adjetiva é intercamblável com uma forma
em -mente, coíbo em (17):
(17) Maria falou sério/serlamente;
(b) na potencialidade de substituição por outra expressão de modo,
como em (13),
1
(18) Ela começou errado/de modo errado;
e (c) na possibilidade de responder perguntas
"Como...", do tipo de (19):
ABRAL1H
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(19)

Como é que Maria fala?
-Alto/desafinado/gostoso/esganiçado...

Ainda outra propriedade de advérbio que
usos é o emprego com imperativo6:

verificamos

nesses

(20) Fala dlrelto/alto; vai fundo; respira fundo; anda rá
pido; etc,
A acumulação de características de advérbio. Juntamente com
evidências de diferença de comportamento eo relação a adjetivos,
além do caráter de supleroentação morfológica em relaç&o a -mente,
apontam claramente para uma análise desses casos através de um pro
cesso de conversão de adjetivo para advérbio.
Podemos, portanto,
estabelecer que em português os advérbios são formados ou pelo
acréscimo do sufixo -mente ou pelo processo de conversão.
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ADVÉRBIOS t PSEUDO-ADVÉRBIOS:
ASPECTOS RELATIVOS A SUA POSIÇÃO NA FRASE

Eneldã do Rêgo Monteiro Bonfim
PUC-RJ

A pesquisa que venho empreendendo sobre a questão dos
advérbios se prende a uma revisão crítica da gramática tradicional,
partindo do confronto entre o comportamento
lingüístico dos
elementos estudados e o suporte teórico explícito ou implícito dos
compêndios gramaticais .
Um ângulo a partir do qual se pode analisar o advérbio é o da
posição.
Tradlclonalmente tem sido propalada a mobilidade dos
componentes
da
classe.
Partindo do
princípio
de
que
os
deslocamentos não são gratuitos e de que estão ligados 3 fatores de
ordem semântica, minha proposta 4 analisar também sob esse aspecto
os advérbios.
Será apresentado aqui apenas um esboço de análise,
dividido mm duas partes distintas.
Na primeira, pretendo estudar o
comportamento de três vocábulos Integrantes das listas de advérbios
de tempo: ainda, J4 e logo. Na segunda, procurarei estabelecer uma
relação direta entre a presença de determinadas propriedades
semânticas e as restriçóes distribuclonala dos advérbios de modo.
Posso adiantar que a pretensa mobilidade não é aleatória,
que a
posição está relacionada com a incidência do advérbio e que é um
fator de poso na d\6tlnçâo entre advérbios e pseudo-advóròlos,
Uraa tomada panorâmica do comportamento dos advérbios a partir
do enfoque proposto permite observar que:
a) os advérbios ditos de frase se posicionam no inicio ou no fira das
sentenças, preferencialraente no Início, como é próprio dos modallzadores que costumam preceder os elementos sobre os quais in
cidem.
Vejam-se os exemplos de 1 a 3:
1. Realmente Lulsa é muito esperta.
(incidência sobre a frase)
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c) funciona, seja qual for a incidência, nais coso uai marcador dis
cursivo do que como um representante da classe dos advérbios.
Já c logo
HA dois tipos de Já como há dois tipos de logo.
Os elementos que convencionarei chamar de Já1 e logo1 têm ca
racterísticas semelhantes às dos advérbios de tempo propriamente di
tos.
Em
estudo anterior
(Bonfim,
1989),
partindo de outros
parâmetros de análise, tentei estabelecer os traços característicos
dos advérbios de tempo.
Para o estabelecimento das características
foram levados ea conta:
a) o relacionamento (com»o verbo, coa a frase inteira,
indicadores de tempo, coa advérbios de modo);

com outros

b) a possibilidade de coocorrência con outros indicadores de tempo;
c) a possibilidade de intensificação e
d) resposta à pergunta "quando?”.
Todos os elementos que se relaciona» excluslvamente
verbo apresentam outras características comuns:
a) podem coocorrer com indicadores de tempo era geral;

com o

b) são Intensificáveis e
c) respondem à pergunta “quando?".
Estão nessa situação: antes1 e depois2 e Já1 e logo1. Estes são os
advérbios de tempo propriamente ditos. 0 outro subgrupo, o dos pseu
do-advérbios, relaciona-se com a frase e/ou com termos desta.
Seus
integrantes não são intensifiçáveis e também não respondem à pergun
ta “quando?". 0 par cedo/tarde é limítrofe dos dois subgrupos:
a) relaciona-se com verbos e também com Indicadores de tempo;
b) é Intensiflcável e
c) não responde à pergunta "quando?".
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Aproveito para observar que os elementos em questão não são locallzadores temporais mas antes expressam uma avaliação subjetiva da lo
calização.
Chamo também a atenção para as características dos elementos
que indicam freqüência, hábito, repetição:
a) podem eventualmente relaclonar-sa com verbos;
b) podem Incidir sobre advérbios de modo e sobre Indicadores de tempo;
c) não são intensificáveis e
d) não respondem satisfatoriamente à pergunta "quando?".
Pretendo verificar se a posição do elemento confirma ou inva
lida a distinção entre advérbios de tempo propriamente ditos e pseu
do-advérbios de tempo.
Tomemos alguns exemplos:
20. Telefone antes de vir.
21. Lulsa costuma sair depois do jantar.
22. Cristina virá à minha sala Já (ou virá Já à minha sala).
23. Inês aceitou o convite logo (ou aceitou logo o convite).
24. Antigamente ele só andava de bonde.
25. Agora você Já cresceu.
26. Ele sempre me telefona às terças-feiras.
27. Ele me telefona seimpre de tarde.
Mos exemplos de 20 a 23, o advérbio vem posposto ao verbo ou ao con
junto verbc ♦ objeto direto. Como todos são advérbios de tempo pro
priamente ditos, pode-se acrescentar às Já apontadas anteriormente a
característica "posposlção ao verbo".
Os exemplos 24 e 25 contêm pseudo-advérbios, no caso, advérÀBRALIN
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bios de frase que se caracteriza» pela anteposlç&o.
Sempre aparece
anteposto aos termos sobre que Incide nos exemplos 26 e 27. Pode-se
afirmar que, no
que diz respeito à subclasse de tempo, a posição
distingue os advérbios propriamente ditos dos pseudo-advérbios.
A conclusão pode ser confirmada a partir da observação do
comportamento dos dois tipos de Já e de logo a que venho aludindo.
Vejamos 09 exemplos:
28. A secretária Já vai atendê-lo.
29. Os pessegueiros (Já) estão era flor.
Nos dois casos observa-se anteposlção, ainda que com diferenças
semânticas.
0 exemplo 28 caracteriza ura uso multo comum em que Já,
ligado ao futuro, indica a iminência da ação.
Observe-se como este
emprego difere do da frase 22, que repetimos a seguir, tanto em
termos sintáticos como semânticos.
22. Cristina virá á minha sala Já.
0 emprego de já em 28, liga-se ao aspecto do mesmo modo que
30.

em 29 e

30. Ele já saiu.
Passemos a logo.
Observem-se os exemplos.
31. Pedro logo chegará.
32. Leonardo logo encontrará você.

,

33. Logo Lulsa cansou-se da brincadeira.
As frases 31 e 32 apresentam um emprego de logo anteposto ao verbo
no futuro.
Neste9 casos o elemento sinaliza para a previsão de um
prazo, geralmente exíguo, para que se efetive a Informação veiculada
pelo verbo.
É um emprego subjetivo e revela uma crença do locutor
com respeito ao conteúdo do enunciado.
Enunciados do tipo do exemplo 33, com verbo no passado, ficam
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Aí, logo não
expressa localização no tempo relativo â enunciação nem ao momento
focalizado num relato.
Chamo a atenção para os exemplos 34 e 35 em
que logo aparece posposto ao verbo sas a ele nâo se refere.
Neste
caso, logo não responde á pergunta "quando?- mas está Inserido na
expressão locallzadora de tempo que serve de resposta e & qual se
prende de fato,
34. Cristina chegou logo depois de Luisa.
(- Quando Cristina chegou?
* Logo depois de Luíza)
35. Inês costuma passear logo no início da tarde.
- Quando Inês costuma passear?
- Logo no início da tarde.
Quer com referência a Já quer com referência a logo, obscrva-se que
a posição 6 fator preponderante na distinção entre advérbios
propriamente ditos e pseudo-advérbios, confirmando-se o que já fora
dito com relação aos advérbios de tempo em geral.
Pode-se ainda
acrescentar-se que:
a) a posição está lntlmamente ligada a características semânticas;
bJ os elementos ea questão, como os pseudo-advérbios em geral, em
prestam ao enunciado ou a parte dele caráter subjetivo, Jâ que na
maior parte das vezes expressam avaliações c
c) essa característica os aproxima dos elementos de outras subclas
ses que estão ligados a enunciação.
Passo agora,
à segunda parte proposta para a presente
comunicação, concernente á tentativa de estabelecimento de uma
relação direta entre a presença dc determinadas propriedades
semânticas e as restrições dlstrlbucionals dos advérbios de modo.
A hlpõtese ainda é embrionária e precisa ser convenientemente
aprofundada e testada, mas no memento considero-a válida, o que me
leva a colocá-la aqui e agora, na certeza de que 0 6 debates multo
podem contribuir para o seu desenvolvimento.
Os advérbios de modo
são os mais legítimos representantes da classe dos advérbios se for
aceita para estes elementos a conceltuaç&o de modificadores de
verbos.
0 grupo mais numeroso e representativo da subclasse é
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constituído por palavras fornadas com o sufixo -mente acrescentado a
uma base adjetiva.
A reciproca nSo é verdadeira: nem toda palavra
formada por esse processo e advérbio de modo.
Não o são os
modalIzadores em geral nem os lntenslflcadores nem tampouco alguns
elementos
que
se
acham distribuídos
por
outras
subclasses
(futuraaente. por exemplo).
De maneira gerai os advérbios de modo
propriamente ditos:
a) modificam verbos;
b) são Intensificáveis;
c) respondem à pergunta "de que maneira" e
d) ocupam a posição depois do verbo e podem 6er separados
um objeto direto ou indireto ou por ambos.

deste por

Costarla de acrescentar que a coordenação de advérbios de modo
propriamente
ditos
nSo causa
problemas,
desde que
haja
compatibilidade semântica.
0 mesmo não acontece com outras
subclasses de advérbios.
Sejam os exemplos.
36. Sérgio resolveu satisfatoriamente a questão.
36*. Sérgio resolveu a questão satisfatoriamente.
36'’. ‘Satisfatoriamente Sérgio resolveu a questão ou
‘Sérgio satisfatoriamente resolveu a questão.
37. Júlio cobriu parclalnente a máquina.
37*. Júlio cobriu a máquina parclalaente.
37'*.sParcialmente Júlio cobriu a máquina ou
‘Júlio parcialoente cobriu a máquina.
38. Ricardo chutou agressivamente a bola.
38'. Ricardo chutou a bola agressivamente.
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38*'. Agresslvamente Ricardo chutou a bola ou
Ricardo agresslvamente chutou a bola.
39. 0 gato esticou manhosamente as patas.
39*. 0 gato esticou as patas manhosamente.
39*'. Manhosamente o gato esticou as patas ou
0 gato manhosamente esticou as patas.
40. As crianças esconderam cuidadosamente o presente.
40*. As crianças escondera» o presente culdadosamente.
40* *. Culdadosamente as crianças escondera» o presente ou
As crianças culdadosamente escondera» o presente.
Observa-se que os exemplos 36 e 37 não admitem a variante que
desloca o advérbio para antes do verbo, o que não acontece coa 0 3
deaals.
A hipótese proposta é que o deslocamento é possível quando os
traços semânticos do adjetivo que serve de base ao advérbio podem
ser tomados como sujeito e não são apenas modificadores do verbo.
t o caso de agressivo que se refere não apenas ao chute mas ao
autor do chute, da relação entre manhoso e gato e entre cuidadoso e
crianças.
Observemos coao se comportam advérbios ligados por coordenação
a um mesmo verbo.
41. Ele escreveu mal e negllgentemente a carta.
41*. Ele escreveu a carta mal e negligentemente.
41” .*Mal e negligentemente ele escreveu a carta.
42. Os alunos dlrlglram-se atenciosa e cortesmente ao diretor.
42*. Os alunos dlrlglram-se ao diretor atenciosa e cortesmente.
42**. Atenciosa e cortesmente os alunos dlrlgiram-se ao diretor.
No
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características do elemento que serve de sujeito, o que nâo ocorre
com negligentemente.
No exemplo 42, o deslocamento se dá graças à possibilidade de
reracionamento semântico entre os advérbios e o sujeito.
A hipótese ainda está imatura mas acredito que possa chegar a
bom termo.
Finalizo enfatizando a importância da conjugação de fatores
sintáticos e semântico-discursivos no estudo das classes de palavras
e notadamente no do advérbio.
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VARIAÇÃO E MUDANÇA: O CASO DA PRONÚNCIA DO S PÔS-VOCÀLICO
Maria Marta Pereira Scherre
Alzira V. Tavares de Macedo
l/FRJ

Introdução
Estamos
retomando um assunto razoavelmente estudado no
português, que é a pronúncia do s pós-vocállco. Tanto nas línguas
românicas
como na dlalectologla portuguesa,
o
tema
Já foi
documentado.
No português do Rio de Janeiro, Já se tem trabalhos
Inclusive na linha varlaclonlsta, como o do Callou e Marques, 1975 e
o de Gryner e Macedo, 1981.
0 assunto continua a despertar Interesse porém, porque se liga
à pronúncia carioca, no caso, o s palatal: o carioca chia quando
fala e esse é um dos traços mala facilmente percebido pelos falantes
de outras regiões do Brasil,
Mas o carioca nào apenas chia. Como se sabe, o s pós-vocállco
pode realizar-se como um alveolar (ex.: quando noyzeramoz garoto;
aquilo para Deuz n5o tem valor); como palatal (*x.: o Cristo é um
só); como aspirada lex.: malh não sei o quej ou como zero (ex.: maO
não deu multo forte).
Abordaremos a questão da varlaç&o e mudança com base na
análise da pronúncia do b não morfêmlco, nas quatro realizações
tencionadas, e não estamos por enquanto diferenciando as realizações
- surdas~ e “sonoras-:---------------------------------------Algumas perguntas podem ser colocadas: estamos diante de um
processo de mudança?
Essa mudança anda na direção de um
enfraquecimento, com a conseqüente simplificação do padrão silábico
CVC em CV? Existe relação entre as pronúncias do s não morfêmlco e
o problema do s morfema de plural, que também pode cair na regra de
concordância
nominal, por
Intrincadas
questões
de
ordem
■orfosslntátlca e discursiva?
Como explicar a variação? Motivos de ordem artlculatória, de
fonologia natural, ou motivos de ordem lexical serão os melhores
para explicar o que ocorre com o s?
2 - Metodologia
Trabalhamos com 3.914 dados produzidos por 18 falantes da
amostra “Censo-; 9 homens e 9 mulheres, 6 de 7 a 14 anos, 5 de 15 a
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25 e 7 de 47 a 70 anos; 8 do primário (I4 a 44 séries), 6 do glná3lo
(54 a 8* séries) c 4 do segundo grau (cf. NARO, 1986).
Oc dndos fora® analisados c o b o programa VARBRUL, descrito no
manual do Usuário - SWAYA (NARO & VOTRE, 1980), implementado no LNCC
- Laboratório Nacional de Computação Científica - do CNPq.
Para
cada tipo de pronúncia (alveolar, palatar, aspirada e zero) foram
calculadas
correlações entre os seguintes grupos de fatores: sexo
(mascullno-femlnlno), idade (7-14. 15-25, 47-70), grau da escolari
zação (primário, ginasial. 2° grau), segmento fonológlco seguinte
(vogal, consoante, pausa), sonoridade da consoante segulnto (surda,
sonora, sonorante oral, sonorante nasal); poslç&o do s na palavra
(posição medial, posição final); tipo de Item léxico (mesmo, -mos
(forma verbal do plural de 1* pess. )), conjunção mas, advérbio mais,
demais edvérblo6, outros (Incluindo numerals e adjetivos, por exem
plo), nomes próprios, nomes comuns e denial6 verbos;
tonicidade da
própria sílaba (tõnlca ou âtona), tonicidade da sílaba seguinte ao s
(tónica, átona. inexistente), presença ou ausência de vogal 1 ou
semi vogal y na posição precedente ao a.
Finalmente, examinamos
também os traços srticulatórlos do segmento seguinte ao s: não
coronal, coronal não alto, coronal alto. continuo o não continuo.
Vamos passar dlretamente aos resultados da análise, com base
nos quais refletiremos paulatlnamente cobre as questôee mencionadas
na Introdução.
2 - Análise
Na tabela 1, temos a freqüência global das quatro pronúncias.
Vemos que de fato a palatal 6 a pronúncia mais característica, com
63% dos casos.
As formas menos freqüentes são aspiradas, com 6%, e
o zero, com 8X.
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TABELA I
FREQÜÊNCIA GLOBAL DAS VARIANTES DO S PÓS-VOCÁLICO
Alveolare9
ls]
[z]

Apl/Total
894/3914 - 23X

Palatals
(9)
li)

2448/3914 = 63*/C

Aspirada
(hl

248/3914 = 6X

Zero
(0)

324/3914 * 8JC

Cabem inlcialmente algumas observações quanto à mudança lin
güística.
A variação no tempo aparente pode ser uma indicação de
mudança, mas a questão é complexa e o melhor é sempre a evidência no
tempo real.
No caso do s, Já se sabe que houve mudanças no tempo real.
Temos toda uma documentação sobre a promlncla portuguesa na época da
colonização (a mais antiga é a alveolar) e sobre a mudança em dire
ção à palatal, em Portugal, Introduzida no Brasil com a vinda da
corte, com D. João VI em 1806,
A pergunta agora é: continua a haver mudança?
Mas, se a
inclinação da tabela 3, como ainda veremos, revela alguma mudança,
esta parece ser em direção a palatal.
Há um reforço da palatal, e
não o esperado enfraquecimento gradativo que culminaria com a sim
plificação do padrão silábico.
0 carioca estaria então chiando cada vez mais?
Será que a queda do a não norfêmico embrlca-se com a queda do
a plural na concordância nominal?
Na concordância, a taxa global de sua nfto Inserção ê da ordea
de 287i (lncluindo-se todos os elementos flexionáveis do SN),
No s
não plural, foi de apenas 6'/*.
Ha trabalhos sobre concordância mostrando que a variação ali
parece estável.
(Não houve diferenças no tempo aparente).
Há
outros quo mostram que o fenômeno é bem mais complexo do que a
variação estável (cf. GUY, 1981 e SCHERRE, 1988).
Labov (1981) propôs que a variação seria Interpretada como
estável se não houvesse diferenças no tempo aparente, ou se houvesse
um padrão etário curvilinear, acrescido dos
seguintes fatos: as
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mulheres e as classes prestigiadas usando a forma mais prestigiada,
padrflo inclinado em função da classe social.
No caso, não se sabe qual seria a forma prestigiada.
Mas o
padrão etário não é curvilinear (tabela 3) e Já houve mudanças no
tempo real.
Na tabela 2, temos os resultados da variável sexo: podemos
observar que as mulheres empregara mais palatais do que os homens.
Os homens, por sua vez, empregam um pouco mais aspiradas e mais a
pronúncia zero do que as mulheres. Quanto às alveolares, náo existe
diferença estatisticamente significativa (os parêntesis indicam
Isto).

TABELA 2
INFLUÊNCIA DO SEXO NA PRONÜNCIA DO S PÓS-VOCÁLICO

FEMININO
FREQ.
ALVEOLARES
Isl
(Zl
PALATAIS
(sl
ízl
ASPIRADA
fh)
ZERO
(0)

MASCULINO
PROB.

395 w zyA

(0,53)

1746
1177

67%

0,56

1746

FREQ.
499
—
2168
1271

PROB.
23%

(0.47)

* 59%

0.44

= 7%

0,55

= 11%

0.60

2168

07

—
1746

5X

87
— — « 5%
1746

0.45
2168
0,40

237
2168

Na tabela 3, temos os resultados da variável etária.
Os
resultados revelam que os mais Jovens pronunciara mais palatais,
decrescendo o emprego desta pronúncia na faixa de 15 a 25 e de 47 a
71 anos.
Os mais velhos (47 a 71 anos), por sua vez, empregara mais
alveolares e mais a pronúncia zero.
Com relaçflo à aspirada, nâo
existe diferença estatística relevante.
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TABELA 3
INFLUENCIA

d a f a i x a e t á r i a n a p r o n ú n c i a d o s p ú s -v o c á l i c o

7-14 ANOS
FREQ.
PROB
ALVEOLARES
ls]
UJ

290 - 191515

0,42

66 1515

ZERO
(0)

_ 82 _
1515

IV

211 . 19*

0,48

0.47

702 - 631116
^12 -

J Q v

0,54

(0.54)

1116
0,50

^1 1116

47-71 ANOS
FREQ.
PROB.
393

- 31X

0,60

669 - 527,
1283

0,39

1283

1116

PALATAIS
1077 * 71V
#1/• 0,57
[s]
(z)
1515
ASPIRADA
(h)

15-25 ANOS
FREQ.
PROB.

gft

0,41

70 - 57
1283
151 T J2X

(0.49)

0,59

1283

Em Cordeiro (cf., GRYNER & MACEDO, 1981), região no centro
norte do EstAdo do Rio, os mais Jovens também palatallzam mais, mas
diferentemente ali não se constatou diferença entre homens e
mulheres e houve uma tendência à oalcr palatalização entre os mais
escolarizados, o que não acontece cora o grau de escolarização era
relação òs pronúncias do s no Rio (cf., também, tabelas 8 a 11).
Os resultados da tabela 4 indicam que os cariocas menos
escolarizados usara mais palatais, sendo difícil explicar a situação
da aspiração e da queda: mais aspirada entre os do ginasial, menos
entre os do primário e do colegial; ura pouco mais de queda entre os
do ginásio e os do colegial, menos queda entre os do primário.
Cremos poder manter o que dissemos.
Na cidade do Rio de
Janeiro, a situação, com os presentes resultados, parece apontar ura
fortalecimento da palatal.
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Os resultados da tabela 6, por sua vez, nos mostram que as
alveolares ocorres predominantemente diante de vogais, as palatais
diante de consoante e pausa, a aspirada diante de consoante e o zero
ocorre com razoável freqüência diante de vogal mas se acentua se o
segmento seguinte for uma pausa ou uma consoante.

TABELA 6
INFLUÊNCIA DOS SEGMENTOS FONÊTICO/PONOLÓGICOS SEGUINTES NA
PRONÚNCIA DO S PÓS-VOCALICO

VOGAL
FREQ.
ALVEOLARES
(s)
[z]
PALATAIS
[s]
(zl

681 - 8 7 786

0 ,9 4

45 786

0 ,1 7

2 0 2 3 - 77X
2631

0 .7 7

0 ,2 1

J

0 .8 3

6%

ASPIRADA
(h)

786

ZERO

145 2631

* .

67

0 ,1 6

786

7*/

0 ,3 5

227 2631

PAUSA
FREQ.
PROB.
88 ~ 1 1 -

0 ,2 8

497

9%

2631
-

(0 )

CONSOANTE
FREQ.
PROB.

PROB.

380 - 7 6 497

6 - IX

0 ,8 0

0 ,4 2

497

97

0 ,6 1

*3 _

9V

0 ,5 3

497

Conforme os resultados da tabela 7, podemos afirmar também que
alveolares ocorrem mais diante de sonoras não sonorantes, palatais
ocorrem mais diante de surdas,
aspiradas ocorrem diante de
sonorantes orais e nasais e a queda ocorre mais diante de sonoras
não sonorantes e de sonorantes nasais.
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TABELA 7
INFLUÊNCIA DA SONORIDADE DAS CONSOANTES
PRONÚNCIA
DO
S PÓS-VOCÀLICO

SURDAS
[p. f. t, k)
FREQ.
PROB
Al.VEOLARES
-Í2.4X
[s]
lz]
1780
PALATAIS
ts]
[i]
ASPIRADA
(h)
ZERO
(0)

1780

1780
38_ oy
1780

NA

SONGRANTES
SONORAS NÃO SONGRANTES
SONGRANTES
NASAJS
ORAIS
[b, v, d, g]
[■, nl
[1]
FREQ.
PROB. FREQ.
PROB.
PROB. FREQ.
27
0.34 — = 5X
495

0.52

0,42 21*66*
32

0,55

0,30

0,42

0.73

0,47 iZ> J5X
324

0.67 — « 6X
32

0,72 ?04-63*
324
0.24

26- SX
324

0,32 Í L 15X
324

19X

495

32
0,60 -5- 9X
32

\ 1 3 i m 35%

0,62

495
0,39

139
‘ • " .3

0 V

0,69

495

Voltemos a pronúncia zero, para comparar o comportamento do s
não aorfêmico com o s de plural: o s não morfêaico é afetado pela
consoante seguinte: cal mais diante de nasal e diante de sonoras não
aonorantes.
Isso quase nSo sc aplica ao s plural.
Pratlcanente não
houve influência fonológica na variação do s plural.
Quando houve,
ela foi pouco polarizada (cf. SCHERRE, 1979 e 1988; GUY, 1961).
0 o não plural e o s plural, pelo menos quanto à queda, pare
cem ser duas regras bem diferentes e separadas na cabeça do falante.
Na cidade da Rio, praticamente não houve correlação entre a
pronúncia do s e a tonicidade da sílaba: nem a sílaba seguinte
influencia aa pronúncias alveolar, palatal e aspirada.
Apenas a
queda mostrou maior freqüência em ambientes átonos.
Com relação a
este aspecto temos uma grande diferença entre o que ocorre na cidade
do Rio e o que encontramos em Cordeiro.
Em Cordeiro, a pronúncia alveolar é ainda viva, não apenaa
diante de vogal, mas também nos demais ambientes.
Há um toque amlnelrado nos falantes da região.
Além disso, o processo de palatal1zaç&o ocorre por influência de ambientes fortes: sílabas tônicas e
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consoantes surdas.
Além disso, constata-9e assimilação ao ambiente
coronal seguinte, o que também nào ocorreu na cidade do Rio.
Comparando os nossos resultados com a pronúncia em Cordeiro,
região no centro norte do Estado do Rio, próxima a Friburgo, e
próxima à divisa com Minas Gerais, que é uma área de pronúncia
alveolar, temos portanto resultados diferentes.
Vejam novamente as
tabelas 8 a 10 com os dados de Cordeiro, a seguir, para a
palatallzaçâo, o enfraquecimento e o apagamento1.
TABELA 8
PALATALIZAÇÃO

CONSOANTE

PAUSA

VOGAL

NÃQ
CONTÍNUA

CONTÍNUA

PROB.

.71

.5b

.24

.68

.32

FREQ.

1573

67

25

1521

51

3397

226

295

3160

237

CORONAL CORONAL
NÃo
SURDA
ALTA
NÃO ALTA CORONAL

SONORA NÃO
SONANTE

SONANTE

PROB.

.75

.55

.22

.60

.47

.44

FREQ.

812

1025

330

1321

145

105

2416

1312

1312

2647

355

395

PROPRIA
SÍLABA
TÔNICA

PROPRIA
SÍLABA
ÁT0NA

SÍLABA
sílaba
SEGUINTE SEGUINTE
ÂT0NA
TÔNICA

PAUSA
SEGUINTE

PROB.

.53

.47

.52

.47 .

FREQ.

796

868

739

854

67

2223

2370

1969

2395

226
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PROPRIA
SÍLABA
ÁTONA

PRÚPRIÃ
SÍLABA
TÔNICA

SÍI.ABA
SÍLABA
SEGUINTE SEGUINTE
ÁTONA
TÔNICA

PAUSA
SEGUINTE

-MOS

NÃO
-MOS

PROB.

.52

.48

.56

.45

.50

.63

.37

FREQ.

398

405

474

273

56

105

653

1900

1837

2015

1503

215

335

3402

MAIS DE PRIMÁ SECUN
50 ANOS RIO
DÁRIO

UNIVER
HOMEM
SITÁRIO

13-30
ANOS

31-50
ANOS

PROB.

.60

.54

.36

.64

.46

. 41

.57

.43

FREQ.

260

169

374

219

451

133

500

303

1000

789

1948

954

2062

696

2080

1656

MULHER

TABELA 10
APACAMENTO

CORONAL
NÁO ALTA

CORONAL
ALTA

.60

.50

.40

294

144

130

20

631

303

274

54

PAUSA

VOGAL

PROB.

.66

.55

.29

FREQ.

46

90

56

116

SONORA
NÁO
SONANTE

CONSOANTE

NÂO
CORONAL

SONANTE SURDA CONTÍNUA

POS.
NÃO
CONTINUA FINAL

POS.
INTERNA

PROB.

.58

.47

.45

.54

.46

.52

.48

FREQ.

74

150

70

47

247

357

73

140

361

130

75

566

614

189
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SÍLABA
At o n a
PROB.

.65

FREQ.

SÍLABA
TÔNICA

SÍLABA
PAUSA
SEGUINTE
SEGUINTE
At o n a

SÍLABA
SEGUINTE
TÔNICA

-MOS

NAO
-MOS

.37

.75

.25

.35

.61

.53

285

145

46

241

143

137

293

398

405

474

273

150

653

56

13-30
ANOS

31-50
ANOS

PROB.

.54

.60

.36

.75

.49

.26

.37

.64

FREQ.

260

169

374

219

451

133

277

203

800

445

1216

614

1223

630

500

303

MAIS DE PRIMÁ SECUN
50 ANOS RIO
DÁRIO

UNIVER
HOMEM
SITÁRIO

MULHER

Talvez tenha havido interferência nos resultados de Cordeiro
pelo modo como foram analisadas as palavras mas e mais.
A conjunçlo
foi sempre considerada átona e o advôrblo foi considerado sempre
tônico.
Esses são Itens bastante freqüentes nos dados, Justamente para
a aspiração e a queda, que eram analisados com enfraquecimento
gradual em Cordeiro.
Mos dados da cidade do Rio, retiramos esses Itens para análise
da influência da tonicidade e esta nSo se revelou importante.
0 que parece sim ser mais importante e que foi selecionado ea
primeiro lugar no programa computacional usado foi o tipo do ltea
léxico, conforme se pode ver nos resultados da tabela 11.
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TABELA 11
TIPO DE ITEM LÉXICO COM TODOS OS DADOS

ALVEOLARES
(z)
Cs]

PROB FREQ.

FREQ.
8

MESMO

PALATAIS
[s]
íz]

* 3% 0,53

248

PROB

PROB. FREQ.

FREQ.

41 «17% 0,03 121.
248
248

14

«17% 0.13 -2L«25X 0,23
84
84

-MOS

n

2_ ... 0,45
84

53
*49% 0.55 145 -2sy 0,34
572
572
572

AD. MAIS
DEMAIS

174

■39% 0.60 5 1 1.47* 0.56 37.
445
445
445

0, S2

_

5. 2X
-29% 0,50 197 -60% 0.63
331
331
331
14

NÓS

=28% 0.62

66
NOMES

30

PRÓPRIOS
NOMES

216
62

COHUNS

625
94

VERBOS

945
OUTROS
(NUMERAL/
ADJ. )

^ "65% 0.61
66

47 *56% 0,93
84
95

»17% 0,69

0,75

23 = 5% 0,35
445

A
y 9*
yY
*?

34 -10% 0.55
331

5- 6% 0,61
66

2-■
-14% 0,44 174 -81% 0.75
216
216

7® «31% 0.92

572

95

ADVÉRBIOS

oa

16

0,22

4 » 6% 0.31
66
10 - 5% 0,35
216

7 * 1% 0,17
= 10% 0,60 544 =87% 0.71 12- 2X 0.27
625
625
625
«10% 0.51 «21.88X 0,78 — =0,6% 0,11 10 = 1% 0,18
945
945
945

124

=32% 0,62 237 «62% 0,68
382
382
382

n

J L .
382

A palavra Mesmo é a mais aspirada ou sofre queda do ■.
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248

279

C. MAS

ZERO
(0)

ASPIRADA
[h]
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4% 0,30
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Os verbos na primeira pessoa do plural fazem cair o a.
À
conjungío mas sofre mais aspiração e queda, ao passo que o advérbio
mais,
embora também sofra aspiração,
é mais palatallzado ou
pronunciado com a alveolar, dl/ercntemente da conjunção.
0 pronome nós sofre pouca queda.
Os nomes próprios 6ão mais
palatalizados; nomes comuns, verbos, numerais e adjetivos tém mais
palatais ou alveolares.
4

- Conclusão

1) Parece haver na cidade do Rio um reforço da palatallzaçáo e nâo
um enfraquecimento: testaremos isto com dados dos 64 falantes da
amostra, dando especial atenção ao segmento vocálico precedente
ao
s
pós-vocálico,
que
parece
correlacionar-se
com
a
palatallzaçáo e com a queda.
2) Não podemos afirmar ainda com certeza se o fenómeno em pauta,
variável, reflete processo de mudança na língua, no presente
momento.
Só o estudo com a amostra Inteira nos possibilitará
afirmações mais seguras.
3) Aô Influências 9obre as realizações do s pós-vocálico em árca9 de
multa palatalizaçâo são diferentes se comparadas às influências
em área de menos palatalizaçâo: u* estudo deste fenómeno com
falantes mineiros seria muito Interessante para confirmação de
nossas conclusões.
4) As realizações do s pós-vocálico são Influenciadas por tipo de
item léxico.
Ê importanto salientar que do ponto de vista
estatístico este grupo de fatores foi, na grande maioria das
vezes, o mais importante.
Este aspecto novo nos estimula ainda
mais a terminar a pesquisa com os dados dos 64 falantes, com o
objetivo principal de verificar o peso relativo do contexto
fonético/fonológlco seguinte e do item léxico.
De3ta forma, em vez de procurarmos resposta para a pergunta
feita no início deste trabalho (se a variação era pauta era
determinada por razões fonológlcas ou por razões lexicais), vamos
poder caminhar um pouco mais, no sentido de verificar de que forma
se lnterrelaclonam as influências fonológlcas e as influências
lexicais no que diz respeito às realizações do s pós-vocálico.
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RESTRIÇÕES ESTRUTURAIS ATUANDO NA RELAÇÃO ENTRE [L] — > IR] E
[R] -- > 0 EH GRUPOS CONSONANTAIS EH PORTUGUtS

Maria Ceei 11* Hollica
War ia da ConcelçHo de Paiva

UFTU
i - Introdução
No português falado no Rio de Janeiro, constatamos dois
procesBos
de
variação
nos
grupos
consonantals formados
por
consoantes oclusivas ou frlcatlvas seguidos de liquidas.
Um desses
processos é a alternância entre (1J e Ir 1 como em blusa/brusa,
f lamengo/f ramengo;
o
outro
è a supressão
de
/r/
como
em
problema/pobleraa, outro/outo.
Neste artigo enfocamos os dois processos com o objetivo de: a)
detectar os grupos de fatores que atuam simultaneamente sobre os
dois processos com o propósito de saber se constituem fenômenos
Independentes ou relacionados entre si; b) comparar os resultados
obtidos com a análise de dados slncrônlcos do português atual às
observações
dlacrônlcas
sobre
mudanças
ocorridas
nos
grupos
consonantals.
Os segmentos (11 e (rj partilham propriedades tanto de
natureza slntagmática quanto paradigmática.
Paradigmatlcamente Cr]
e 11} Integram uma classe de fonemas, compondo o subconjunto das
líquidas (soantes não nasais anteriores).
Sintagmaticamente, (r 1 e
(il s2o os únicos segmentos do português que podem constituir o 2®
membro de um grupo consonantal.
Face a esta semelhança de natureza
fonética entre os segmentos |r1 e II] explica-se a possibilidade de
variação entre eles.
Os dados slncrônlcos em que se fundamenta esta análise foram
extraídos da amostra do Projeto Censo, constituída de 64 horas de
gravação de falantes de três faixas etárias,
três níveis de
escolaridade e de sexo feminino e masculino.
t preciso ressaltar
que retiramos do arquivo todos os itens lexicais que constituíam par
mínimo, como por exemplo *claro/caro', c todos os dados invariáveis,
porque tais dados não se prestam à análise multivarlaclonal de base
quantitativa.
A análise dos dados pela metodologia da Teoria da Variação
permitiu mostrar restrições lingüísticas semelhantes para os dois
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forma a sustentar a Idéia da existência de uma cadela d«
abrandamento íi| — > fr 1 — * zero nos grupos consonantals.
NoJ
compêndios dc história do português, os autores não estabelece» uni
relação entre |I| — » Irj, também chamada de rotaclsmo, e /r/ — %
zero, mas apenas atestam, através de exemplos, a ocorrência da,
rotaclsmo e da supressão de (rj.
Slncronicamente, embora se'
mencionem os dois processo, também nâo se estabelece uma relação
entre eles e, munos ainda, as restrições estruturais que atuam sobr*
ambos.
Uma tentativa de reunir diferentes fenômenos ocorridos cc*
o írj em português se encontra em Head (1988) que atribui esses
processos a uma tendência geral de posteriorIzação do português
Resolvemos investigar a correlação entre a consoante base do
grupo consonantal e as probabilidades de rotaclsmo e supressão de
(r). A consoante base foi analisada sob dois pontos de vista: o da
sonoridade e o do modo de articulação. A motivação para o controle
desses dola parâmetros se deve â hipótese de que segmentos nals
fortes tendem a enfraquecer foneticamente segmentos circunvizinhos.
Hooper (1976) propõe que os segmentos fonéticos se distribuem numa
escala de força artlculatórla que tem, num dos pólos, as obstrulntes
surdas como os segmentos mais fortes e. no outro pólo, as vogais
como os segmentos mais fracos.
As liquidas, enquanto sonorantes,
ocupao o mesmo ponto nessa escala de força, dlferenclando-se (lj e
(rl por ser a segunda mais fraca que a primeira.
Inlclalmente testamos em separado a influência do modo de
articulação e da sonoridade da consoante base, conforme tabela 2 a
seguir:

TABELA 2
INFLUÊNCIA DA NATUREZA DA CONSOANTE BASE DO GRUPO CONSONANTAL
Irl — » 0

(II — > írj
APL/TOT.

X

PROB.

APL/TOT.

X

OCLUSIVA

111/893

12

.52

745/243 0

31

.75

FRICATIVA

21/160

13

.47

31/116

3

.25

SURDA

103/793

13

.60

707/2303

31

.64

SONORA

27/256

11

.40

41/243

17

.36
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De acordo com a tabela 2, os segmentos mais fortes, os
pclusivos e os surdos, favorecem mais o enfraquecimento das
JJquidas, enquanto os fricatlvos e sonoros inlbem-no. Existe porém
Uma limitação na Interpretação dessa tabela, decorrente da maneira
como o modelo multivarlaclonal quantitativo concebe as variáveis.
Cs grupos de fatores são tomados cono Independentes, de forma que
àáo é possível entrever a predominância de um fator sobre o outro.
Cara que pudéssemos conhecer a hierarquia de Importância entre modo
de articulação e sonoridade, fizemos convergir as duas variáveis em
uca só. Os resultados estão mostrados na tabela 3.

TABELA 3
C R U Z A M E N T O DC M O D O DE A R T I C U L A Ç Ã O E G R A U DE S O N O R I D A D E

[r) — > 0

111 — > Ir)
APLVTOT.

%

PROB.

APL/TQT.

y.

PROB.

0C. SURDA

706/2330

31

.79

84/637

13

.52

0C. SONORA

39/207

19

.58

27/256

10

.45

FR. SURDA

1/74

1

.50

21/160

136

.52

FR. SONORA

2/42

4

.14

-

-

-

Os resultados expostos nessa tabela revelam a Importância da
Conjugação de traços fonéticos lortes na direção de atenuar c/ou
suprimir os elementos sonoros vizinhos.
No processo de rotacismo,
Isso é bem saliente: a probabilidade ò mais alta quando associada a
traços oclusivos mais surdos, portanto a traços considerados fortes;
ela fLca em torno de .50 quando há conjugação de traço forte e
fraco; e abaixo de .50 quando há a conjugação de dois traços fracos.
Já para d supressão de Ir], o que se verifica é a predominância da
característica de ensurdeclmento do
segmento sobre o modo
artlculatórlo, pois as probabilidades aclira de .50 incidem sobre a
conjugação de traço surdo com segmentos oclusivos ou fricatlvos.
Náo' há dados variáveis do tipo fricatWo mais sonoro, como ‘vidro’,
por Isso não hâ resultados para esse fator na tabela.
Nas mudanças históricas ocorridas nos grupos consonanta1s. o
traço de
sonoridade
da
consoante
base do grupo
era
um
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condicionamento para a palatallzação sofrida por esses grupos (cf,
TEYSSIER, 1984; NARO, 1973).
Novamente, vemos que uma restrição
dlacrônica continua a fazer sentir seu efeito em variações ocorridas
no português moderno.
Pode-se concluir que esses resultados.
especlalmente os
relativos ao rotacismo, mostram a Importância da escala de força
proposta por Hooper.
Pode-se Inclusive Imaginar utn gráfico, onde os
pólos opostos sâo duplaaiente positivo e duplamente negativo, e os
pontos Intermediários são a conjugação de forças pogltlva e negativa
Influencladoras do enfraquecimento de segmentos vizinhos.

GRÁFICO 1
DISTRIBUIÇÃO ESCALAR DE TRAÇOS FONÉTICOS DE FORÇA
Modo de Articulação

♦

♦

-

Grau de sonoridade

+

-

*

4 - Conclusão
Neste estudo podemos comprovar o relacionamento entre a
passagem de [1] para IrI e a passagem de [r] a 0 em grupos
consonantals.
A similaridade entre os dois fenômenos de variação no
português de hoje se estabelece em alguns nivela.
Trata-se em ambos
os caso9 de processos de dlsslmllação, presentes na história do
nosso idioma e permanentes no sistema enquanto deriva.
Restrições de ordem estrutural dão respaldo à hipótese segundo
a qual (1J — * [r] e lr) — » 0 constituem mecanismos de abrandamento
fonético, de tal modo que podem ser distribuídos numa escala de
enfraquecimento de substância sonora atingindo a um nível de ausên
cia de substância.
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UMA INDICAÇÃO DE MUDANÇA EM TEMPO REAL
Clsele Hachllne O. e Silva
UFRJ
I)
Este trabalho visa a apresentar uma estratégia para acompanhar
o comportamento de certos fenômeno» lingüísticos através do tempo,
acompanhamento este que se torna um primeiro passo para possível
Interpretação de mudança.
Tal metodologia restrlnge-se todavia a fenômenoa variáveis que
se manifestam na língua escrita.
Com efeito, achávamos em 1980, quando Iniciamos este trabalho,
que poderiam nfto ser sempre confiáveis as Inferências obtidas
através da diferença de aplicação de uma regra entre uaa geração e
outra, de um corpus obtido num dado momento (tempo aparente, Labov,
i960, 1977). Moveu-nos a curiosidade de ver como funcionava então a
evolução de um fenômeno que é aparentemente pouco atingido por
restrições
sociais
e
cujo
estudo
slncrônlco
dificilmente
demonstraria alguma evidência de mudança.
0 próprio Labov (1981),
provavelmente temeroso d» que seus trabalhos anteriores levassem a
uma excessiva generalização de que toda mudança que se manifestaria
através de restrições sociais significaria mudanças e ainda que
essas mudanças sempre sc manifestariam através do tempo aparente,
reconheceu
ser ainda mais efica2
o estudo
do
tempo
real.
Posteriormente, a equipe varlaclonlsta de Montreal demonstrou também
alguns casos de falha das evidências sincrônlcas,
(poucas, é
verdade), colhendo após 13 anos, dados de novos falantes analisados
anteriormente (Thibault e Daveluy, 1989).
Assim também fez Trudgill
(1988) em Norwich, Inglaterra.
Kroch (1982) também se preocupou com a metodologia clássica ao
estudar a evolução do uso do auxiliar do através do tempo real.
Encontrou
resultados
teóricos
comparáveis
aos
que
seráo
apresentados. Juntou aos de outros fenômenos. Inclusive os relativos
ao fenômeno aqui estudado e está preparando um artigo analisando as
conseqüências teóricas desses resultados.
Este presente trabalho
pretende pois servir de introduçáo ao dele,
dando suporte à
explicação do fenômeno em si de que Kroch nflo tratará.
0 fenômeno que serviu de base para este estudo foi o da
presença ou ausência de artigo definido frente a possessivos.
Com
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in'icrt-vw hurt quadro regido por princípios ligados a deflnUude,
É
íraqU«nt«rr.cr»Lc citado o fato do que nos primeiros estágios das
línguas
indo-européias
n&o
havia
artigos»
embora
houvesse
demon* tr a M vos dos quais
derivam, como bem slntatlzn Lakoff R.
(1972).
Em alguns casos somente se desenvolveu o artigo definido,
em outros
ambos ou nenhum. 0 português assistiu ao desenvolvimento
dm ambos,mais nitidamente
do definido cuja freqüência aumentou a
partir da
línguaarcálca (Nunes. 1959),
Numerosa bibliografia
menciona também o aumento do uso do artigo no contexto que ora nos
Interessa, sem todavia correlacionar ambos os fenômenos.
Porém»
net lo \ilt Imo a ovoluçAo n3o foi comum às demais línguas.
Considerando
que a defini lude
è uj» foi xe de fatores,
examinamos as variáveis "especlfloldade* (o ft»u livro de francês
vs. neu livro); “hiperdef íniçâo" cúufcuda ptlo fato do possuído
pertencer a ume classe de parentes ou nâo (meu filho vs. meu livro);
ser plural ou nflo (meus filhos vs n meti filho); a proximidade do
falante com ò possuído traduzido pela peato* 6o possuidor (o meu
livro e o nosso livro nas primeiras pessoas, o teu livro e o eeu
livro na* segundas e seu livro nas terceiras).
0® resultados das análises de cade corpus foram mapeados,
século por século, freqüência por freqüência, probabilidade por
probabilidade.
Enquanto b percentagem de cada fator reflete a
ascens&o da percentagem geral, a probabilidade traduz a força, o
empuxo de cad3 fator sobre o sistema.
SSo portanto Independentes.
Os dados passaram depois por um programa computacional que ajusta as
curvss.
Obteve-se então uma reta para a percentagem geral, sem
considerable dos fatores, (Overall) e, além disso, para cada fator,
uma reta referente b percentagem e outra referente a probabilidade
Considerando que se estudou, em separado, Portugal t Brasil, svio
duas as retas de cada modalidade.
Posteriormente aumentaram-se os
dados referentes à percentagem geral dos séc. XII, XIII e XIV (sSo
demasiadaroente poucos esses dados para serem Incluídos aqui quanto
ao estudo das probabilidades).
III)
As retas do Overall de Portugal e Brasil na figura 1, linha
cheia, Indicam que:
a) Houve ura aumento nítido e bastante regular de uso do artigo era
Portugal a partir do séc. XV (10%) até o séc. XX (89%).
A curva
obtida foi uma reta por ser a curva simples melhor ajustada, Já
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que não dispúnhamos de programa que plotasse curvas mistas.
Se
examinarmos melhor a curva, sem ajuste (figura 1, linha pontllhada), poderemos notar que é levemente sigmoidal, isto é, com a
forma de um S.
FIGURA 1
EVOLUÇÃO DA PORCENTAGEM GERAL

curva ajustada
curva não-aJustada

b)

No Brasil esse acréscimo é bem menor e nào foi considerado
estatisticamente relevante (o que pode também ser devido ao
número de pontos da curva sor multo menor).
Nota-se
também que
a freqüência do emprego do artigo corresponde à freqüência desse
emprego em Portugal na época da nossa colonização.
Examinando agora as retas referentes às probabilidades das
variáveis aqui mencionadas (Figura 2) vemos que:
FIGURA 2
ESTABILIDADE DAS PROBABILIDADES REFERENTES A

QUATRO

A
X
•
i— i
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a) todas 9 3 o paralelas e cqüldlstantes do * 1 * 0 de tempo, indicando
claramente que o sistema não sofreu nenhuma alteração estrutural
como parece generalizar Llghtfoot (1979)Aô mesmas variáveis
que atuaram no séc. XV, atuam hoje com a mesma força do que
entjo.
(Tampouco queremos aqui sobregenerallzar a ausência
dessas mudanças bruscas, Já até encontradas por nós no mesmo
campo dos possessivos, tendo também relação com definitude: a
variação entre as formas «eu e dele, em que houve mudanças
radicais na relação entre fatores no séc* XVIII).
b) Também se nota que é apreciável a regularidade de desempenho
entre os corpora; se muitos fenômenos assim se comportarem será
um passo para compreendermos melhor até que ponto a probabilidade
faz ou não parte das normas de uma comunidade linguística.
Esse
padrão não permite invocar nem variação casual, nera mistura de
dialetos.
A despeito da grande nitidez de contorno dessa mudança, há
entretanto aspectos que não conseguimos explicar satisfatoriamente:
a) Ter havido uma deriva que fez aumentar o uso de artigos de modo
geral nas línguas lndo-europélas mas fez desaparecer esse mesmo
artigo frente aos possessivos, enquanto pelo contrário o portu
guês aumentou espotacularmente seu uso.
b) Essa tendência ter sido menor no Brasil do que em Portugal.
Uma hipótese plausível, e que também daria conta da tendência
de um aumento do artigo de modo geral, estaria ligada a um aumento
de instrução e de maior contato com a língua escrita, embora ainda
não estejamos vendo clararaente como.
Vários aspectos apontam para
essa hipótese:
1 - Temos insofismáveis evidências (Silva, em preparo) de que à
medida que aumenta o grau de escolaridade do falante,
aumenta drasticamente a possibilidade de indefinição do
discurso.
Há quatro vezes mais palavras abstratas, gené
ricas, indefinidas e sem referentes no discurso de Univer
sitários do que no de Alfabetizandos (Tabela 1). Mantém-se
todavia estáveis Alfabetizandos, Primário e Ginásio subindo
levemente no 2« grau e mais fortemente no Superior.
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TABELA 1 - CONTEXTOS POR NÍVEL DE INSTRUÇÃO

ALFABETI2A.
(MOBRAL)
INDEF.
DEF.

PRIMÁRIO
(CENSO)

GINÁSIO
(CENSO)

7
' - 1 9'{ __ 1 .
^ - 5 0X
353
217
925

4X

2° CICLO
(CENSO)
10- —
. 4
-218

DA

SUPERIOR
(NURC)
60 r

i /|v

370

SEM REF.
97
28
_ A4. 23
---- =11,2*/. --- - 7,8% -- -10,24% — 37 =16,2% 120 =27.9%
COM REF.
893
332
203
191
280
GENER.
ESPEC.
abstr.
CONCR.

2

92
— ~ = 4,8% —
= 8.6% — — = 4,9% -^-=15,3% —
=21.4%
215
935
329
193
308
0 = 0%
982

2

“ 0 5%

358

^ —
— t
»•Á/ 21 « 4 9%
^ = 22%
1| O
221
224
379

- Falantes mais instruídos manejam melhor a especificidade fazendo
maior diferença (29 para 71) do que os de menor instrução (43
para 57), entre contextos específicos e n&o específicos (Tabela
2 ).

TABELA 2 * MELHOR MANEJO DA ESPECIFICIDADE POR UNIVERSITÁRIOS

ESPECÍFICO

NÃO ESPECÍFICO

—
= 27,7%
65

UNIVERSITÁRIOS

111 = 30,6%
363

ALFABETIZANDOS
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.29

147 = 51,4%
286

.71

.43

333 = 47,6%
804

.57
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3 - Falantes «ais instruídos, do 2° grau,
artigos frente a possessivos (Tabela 3).

tende» a

colocar mais

TABELA 3 - MAIOR USO DE ÁRTICO FRENTE A POSSESSIVO POR PARTE DOS
MAIS INSTRUÍDOS - CORPUS CENSO

PRIMÁRIO

512/1404

36%

.46

GINÁSIO

441/1205

39%

.48

2o GRAU

328/663

49%

.56

4 - Tudo leva a crer que houve aumento de instrução em Portugal e
conseqüentemente aumento de contato com a língua escrita.
Esta
tende a ter um estilo mais abstrato, seja porque o texto escrito
é mais apropriado para tal (pode ter mais expansões, mais
nominallzações, mais apagamentos de agentes e objetos, mais
passivas, etc...), 6eja também por ser privilégio de una classe
de falantes mais instruída,
havendo uma retroalimentação entre
causa e efeito.
Quanto à lentidão com que
alguns motivos que a Justificam:

ocorre

a

mudança,

vemos

tambéa

1 - A Idade aparente vai em sentido oposto à da evolução: são os
mais velhos, e não os mais Jovens, que tendem a usar mais
artigos.
Se, ao contrário de ter se examinado aqui o tempo real
se tivesse examinado o tempo aparente, poder-se-ia ter concluído
por uma involução do artigo ao invés de uma evolução (Tabela 4).
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TABELA 4 - ATUAÇÃO DA IDADE NO USO DO ARTIGO FRDITE A POSSESSIVOS
HOMENS
APL/TOT*’
/.

MULHERES
AFL/T0T=%

7-14 a

100/324 =31

130/497 -29

230/771 =29

.44

15-25 a

122/378 =32

226/578 =39

346/956 =36

.45

26-49 a

142/344 =41

222/496 =45

364/840 =43

.54

50 a. ♦

121/260 =47

220/445 =49

341/705 =48

.57

IDADE

AMOSTRA TODA
APL/TÜT=>:
PROB

2 - 0 aumento de instrução, se admitimos ser essa, pelo menos
parcialmente, a causa da mudança, foi certamente lento.
FIGURA 3
EVOLUÇÃO E AUMENTO DA INDEFINIÇÃO DO DISCURSO
COM 0 AUMENTO DO GRAU DE ESCOLARIDADE

«1

1
2
3
4

-

Indefinidos
Sen referenciais
Genéricos
Abstratos

3 - A seleção natural pode agir rapidamente sobre certas variantes
forçando rápidas mudanças.
Foi o caso, por exemplo, entre as
variantes seu e dele na terceira pessoa apds a introdução do
pronome vocé no slsteaa pronominal por poder haver falha de
compreensão se uma das variantes fosse
usada.
Não é
absolutamente o caso com artigo frente a possessivos.
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Conclusão
A explicação encontrada, ligando o uso de artigo frente a
possessivos, pelo menos parclalmonte, ao grau de escolaridade,
demonstra até que ponto esse fenômeno, em si aparentemente tão
periférico, está ligado ao princípio básico de deflnltude,
Seria
desejável que houvesse possibilidade de utilizar a mesma metodologia
para o estudo da presença, também variável do artigo frente e
antropônlmos a fim de verificar o paralelismo das curvas obtidas e
possivelmente reduzir ambos os fenômenos a um só, Já que apresenta»
bastante pontos comuns (Silva. 1986); não 6 entretanto possível,
pois o presença de artigos frente a esses nomes próprios é
pratleamente restrita i
lingua oral.
Seria preciso
taabéa
estudar-se dlacronicamente
vários
outros fenômenos
ligados
à
deflnltude para observar se ocorre o mesmo paralelismo.
Vè-se vantages! na metodologia apontada que segue o rastro da
coocorrêncla de formas de tal modo que soja possível perceber
nitidamente se houve rearranjos e os pontos era que ocorreram.
Seguindo a evolução de fenômenos sujeitos aos mesmos princípios
poderemos tirar conclusões bem mais probantes a respeito de vários
modelos da evolução de formas em competição, podendo assim melhor
colocar a ótima metodologia da Teoria da Variação a serviço do
estuda da mudança.
Fazemos nossa a conclusão de Kroch (1982);
“Esperamos tê-los convencido de que seriam desejá
veis oufros trabalhos nessa linha, mesmo que tenha
mos deixado o leitor cético quanto à análise em sl.
mesmo que estejamos consciente de que muito do que
foi aqui afirmado deverá ser modificado ou abandona
do à medida em que cresça o conhecimento a respeito
das mudanças, da teoria da variação lingüística e
das causas especificas que motivam este fenômeno. "
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A RELEVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PROSÓDICOS E SEMÂNTICOS NA ELABORAÇÃO DE
HIPÓTESES SOBRE SEGMENTAÇÃO NA ESCRITA INICIAL

Maria Bernadete Marques Abaurre
UNICAMP

ocoel bov ituna trel acade t íachuua trel Anu i toboni tael evouparasuaca sa
(O
coelho
viu
uma
estrela
cadente, achou a estrela multo
bonita e levou para sua casa.
Mllena, 6 anos, escola pública)

1. Introdução
0 fato de a escrita alfabética do português fazer uso de
critérios morfológicos na definição do lugar dos espaços entre
seqUénclas de letras, cria o que poderia ser considerado, à primeira
vista, um problema trivial: a necessidade de saber o que é uma
palavra, para que as palavras da língua possam ser reconhecidas e
separadas por espaços em branco.
Condicionados por um uso prolongado da escrita, os adultos Já
Interpretam previamente a cadela fonética da fala como sendo cons
tituída por palavras separadas, ordenadas em uma seqüência linear.
Para os adultos alfabetizados, sobretudo para aqueles que mais
freqüentemente se envolvem em atividades de leitura e/ou escrita,
toma-se até mesmo difícil percebor a natureza contínua dos
enunciados, do ponto de vista de sua articulação.
Isso porque os
critérios de interrupção da cadeia fónica são, como se sabe, bem
diversos dos critérios de segmentação da escrita e para
a
compreensão dos princípios que regulam o uso das pausas, eg., é
necessário levar ea conta a interação entro critérios de natureza
prosódlca. sintática e semântica.
Os adultos letrados parecem
operar com representações dos enunciados que Jé incorporam todas as
Junturas morfológicas, o que talvez explique porque se tornam, de
certa maneira, ’’surdos" para as características mais contínuas dos
enunciados orais.
Com relação òs crianças, pode-se dizer que, no início da aqui
sição da linguagem, elas começam a operar sobre um Input que, como
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se viu, é continuo, do ponto de vista fônico.
Ao manipular essa
contínuo, no entanto, elas estarão, a partir de um certo ponto,
contlnuamente focalizando porções que por alguma influência contex
tuai se tornam circunstanclalmente salientes.
Esse "dar-se conta*
momentaneamente de determinadas "porções* do Input que podem receber
uma interpretação contextual significa, em última irváliso, focali
zar, recortar, rcgawntar. Assim, procedimentos de segmentação dos
enunciados devem ser postulados como estando na base do substitui
ções iniciais produtivas, em uma teoria de aquisição da llnguagcn
preocupada em dar conta da ocorrência de novos enunciados na fala
das crianças.
Nesse sentido, é possível dizer que «las começam
multo cedo a elaborar, embora Inconscientemente, algum conceito de
palavra da língua, e que o fazem operando espontaneamente sobre o
continuo lingüístico da fala.
Entretanto, reconhecer que as crian
ças Já operam com "porções" de enunciados que podem corresponder, ea
muitos casos, às palavras convencionais da linguagem adulta, nâo
Implica supor que elas Já compartilhem dos critérios morfosslntáticos e semânticos utilizados pelos adultos na ldcntlflcaçfio das
palavras.
Além do mais, Já que elas obviamente ainda n5o estio
Influenciadas pela escrita quando começam a entrar em contacto coo
ela, è razoável supor que, em estágios Iniciais da aquisição da
escrita, as crianças ainda percebam a fala como um contínuo. 0 grau
em que transpõem tal percepção para a escrita varia de criança para
criança, dependendo de fatores cooo idade, condição sóclo-ecoqfiaic»,
e até mesmo organização interna de textos particulares que possam
cs lar elaborando.
Sem ignorar, é claro, a enorme influência que a própria dispo
sição gráfica da escrita (para a qual se voltam as atenções das
crianças, nesse momento) acaba por ter nas próprias hipóteses que
elaboram sobre a colocação dos espaços em branco entre as seqüências
de letras, não se pode deixar de perguntar se por trás de multao
seqüências hipo-segmentadas (cf. da Silva, 1991) da escrita Infantil
não estariam os Indícios de uma percepção de momentos contínuos,
n&o-segmeotados, da cadela da fala. Tal hipótese revela-se interes
sante para uma Investigação mais sistemática por parte dos lingüis
tas, não só porque uma melhor análise desses dados da escrita Ini
cial pode contribuir para a compreensáo das relações estabelecidas
pelos falantes entre oralidade e escrita, mas também pela relevância
dos dados em questão para a validação das unidades prosódlcas pro
postas nos modelos íonológtcos não-llneares como constitutivas de
uma hierarquia que reconhece vários domínios prosódicos como signi
ficativos em termos das representações fonológlcas subjacentes.
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2.

Os textos espontAneos corao espaço da observação do# critérios
Iniciais de segmentação

Os chaaadoa textos espontAneos, produzidos pelas crianças era
fase Inicial de aquisição da escrita em situações em que é delas a
responsabilidade da declsSo sobre o que vão escrever (sen determina
ção prévia do professor, como nas atividades escolares mais contro
ladas), costumam oferecer dados Interessantes para a análise dos
critérios de segmehtaçSo com os quais essas crianças parecem estar
operando, multas vezes de forma singular, em momentos particulares
da elaboração da sua escrita (cf. Abaurre, 1986a, 19fi9b).
ê impor
tante enfatl2ar desde Já que, às vezes e® u® «esmo texto, critérios
de segmentação aparentemente conflitantes são freqllentemente usados
por uma mesma criança, o que parece Indicar que as crianças pedem
explorar critérios conflitantes de forma mala ou menos simultânea,
na tentativa de atribuírem sentido ao sistema convencional da lin
guagem escrita.
Não é de estranhar, portanto, que possam ser encon
tradas soluções diferentes para o mesmo problema de segmentação era
um mesmo texto (da mesma forma como tão freqUentemente encontramos
soluções escritas diferentes para uma mesma palavra no mesmo texto,
eo termos das letras que a compõem). JA que m elaboração de um texto
escrito delimita, para a criança, um espaço particular de solução de
problemas, onde ela será chamada a (re)construlr a linguagem através
de sua transposição para a forma de representação escrita- Enquanto
estiver trabalhando era tal construção, a criança naturalmente elabo
rará hljxUeses conflitantes, porque o3t3rá testando diferentes cri
térios possíveis para resolver os Msmoe problemas,
ê precisaraente
nesse sentido que se pode tomar a escrita espontânea como c espaço
natural, e de certa forma privilegiado, para a busca de indicio» de
operações epilingüísticas que se manifestam durante o processo de
aquisição da escrita.
0 texto seguinte é ilustrativo do que vimos
considerando, até o momento:
(1) o Jabot1 coreu no mato é viu macao.
o macaco falo oé como vai anlgo
tudo bei áé falo o Jabotl tudu
o macaco fala vamu pacla aé fala o
Jabotl vamu a é foi a é viu ua
' abocate utu pedi abacate a é sobiu
nupedi a bacate comeu
(Luclana. escola pübllca)
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(O Jabotí correu no mato e viu um macaco.
0 macaco falou:
- Oi, como vai, amigo, tudo bem?
Al falou o Jaboll:
- Tudo.
0 macaco fala:
- Vamos passear?
Aí faia o Jaboll.
- Vamos.
Aí foi. Ai viu um abacate no pé de abacate.
abacate e comeu).

Al subiu no pé de

Luciana escreve macaco primeiro como macao, depois cono maca
co.
Tudo é escrito primeiro coao tudo, na forma ortograficamente
correta, e então mudado para tudu, por influência, provavelmente, da
pronúncia de tal palavra, que é [’tuduj na variante do português
falada por Luciana (sergipana). Em termos de segmentação, ela vaci
la entre aé e a é (para ai), entre m pedi e mipedi (para no pé de
(abacate]), e entre abocate, abacate e a bacaic (para abacate).
0 texto de Luciana representa o caso típico.
Como a relevân
cia do estudo de hipóteses aparentemente conflitantes na solução de
problemas de escrita para a Identificação de procedimentos epllin
güísticos não pode ser negada, conclui-se aqui pelo Interesse, para
a pesquisa, dos dados natural1sticos representativos da enorme va
riabilidade característica da escrila Inicial. É nesse sentido, que
tomamos os textos espontâneos coao unidades de analise privilegia
das, que permite* ao pesquisador observar alguns indícios preciosos
dos processos que subjazem à aquisição da representação escrita da
linguagem.
Nas próximas seções, comentarei alguns dados ocorrentes em
textos espontâneos, relevantes para a discussão do6 critérios de
segmentação utilizados pelas crianças na escrita Inicial.
Os dados
apresentados foram extraídos de ua corpus constituído de centenas de
textos espontâneos representativos da escrita Inicial de crianças
brasileiras de escola pública e particular, do pré-escola e primeira
série do primeiro grau, de regiões diversas do país e de diferentes
classes sócio-económicas. Essas variáveis serão levadas en conside
ração, nos comentários, apenas nes casos em que se suspeita de que
possam ser relevantes.

AERALIN

(1 1 )

1991

208
sero mono
cala puta
caia bolso
s légí
pido
BãdO
ru pedi
a baso
a queJa
da que la
do dte
e tomo
vl 2 ltd
su bímo

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

I’se.ru 'nu. nu]
['ka.ta *pu. tal
('km. la ’bou.su]
I a ' lc.grd
[’pai.ciu]
(ffljt-.dw)
(nu 'pe. d 3 t|
(a *bra.Bu]
[a *kc.la|
Ida 'kc.la]
(du 'e^t/cl
(es ’ tã. mu]
Nt
’zl. ta]
[SU 'bl.RUi)]

para
par»
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para

oer humano)
catapulta)
calabouço)
alegre)
pal do)
tie do)
no pé de)
abraço)
aquela)
daquela)
doente)
estamos)
visita)
subimos)

É impossível, naturalmente, determinar com certeza o critério
que está por trás das escolhas de segmentação de cada criança, em
cada caso particular.
De qualquer modo, a freqüência de ocorrência
de palavras não convencionais dissilabas ou trlssllabas com o acento
na penúltima si laba permlte-nos postular a hipótese de que. em tais
ocasiões. as crianças podem estar operando com algum tipo de forma
canónica da palavra na língua, para cujo estabelecimento pode estar
contribuindo a percepção que já têm du organização rítmica e prosó
dico dos enunciados.
Em todos os exemplos citados em (2) e (3).
acima, reconhece-se, por trás das segmentações das crianças, a forte
influência dos pés binários trocaicos (constituídos de duas sílabas,
sendo mais forte a primeira), unidades rítmicas elementares da lín
gua com base nas quais se ostrutura o ritmo dos enunciados
Vale a
pena verificar, portanto, e» que medida dados como estes confirma
riam a hipótese de que as representações fonológlcas subjacentes
mais adequadas para as línguas naturais deveriam Incluir unidades
rítmicas como os pés mnétricos, conforme os postulados das fonolo
gias ditas n3o-llncares.
Tais dados da escrita inicial do portu
guês, poderiam servir ainda de confirmação para propostas de estabe
lecimento de parâmetros de acentuação, na lingua, com basw em recen
tes teorias métricas sobre o acento (cf, e.g., Halle & Vergnaud,
1987; Hayes, 1991).
Ê Importante frisar que. ao mesmo tempo em que parecem usar
como referência para seus recortes na escrita, alguma representação
do que seja a forna Ideal das palavras na língua, as crianças podem
também estar segmentando de acordo com vários outros critérios con
flitantes, o que indica que elas nem sempre tentam solucionar um
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mesmo problema na escrita de forma consistente.
Descobrir o que vem
a ser uma palavra, na língua, tf, com certeza, um dos muitos proble
mas que as c r i a n ç a s precisam enfrentar ao escrever.
Elas podem, no
mesmo texto, operar com diferentes critérios de segmentação Simples
mente pelo fato de estarem lidando com problemas diferentes.
Assim,
além de tentar decidir o que elo ac palavras «a situações particu
lares, elas podem estar tentando solucionar o problema mais geral de
determinar a natureza exata da relação entre propriedades fonéticas
gerais da fala e a sua representação escrita.
4. A Interação entre unidades de fala e unidades de escrita:
cios da relevância de critérios semânticos « prosódicos

indí

Uma questão semântica Interessante pode ser levantada, neste
momento, com relação a alguns dados observados no corpus.
Ê oportuno observar que a segmentação de cmtapulta como cn to puta aponta
para duas palavras existentes na língua, a saber, cata e puta.
A
mesma observação vale para calabouço, que aponta para ca la e boi ao
Como catapulta e calabouço n3o sâo palavras freqüentes na língua, *
razoável supor que. ao mesmo tempo e* que as crianças interpretamnas como duas palavras, talvez por estarem operando com uma estru
tura preferencial paroxítona de duas sílabas, elas podem
também
faze-lo por não quererem abrir mio da possibilidade de atribuir
significados conhecidos a partes do enunciado.
I e s o náo explica, no
entanto, a segmentação de ser hunmnc como sero mano.
Neste caso
particular, a explicação realmente parece estar baseada na preferên
cia da criança por uma das formas canônicas das palavras no portu
guês.
£ preciso estar atento para o fato de que a criança ouve
[seru’manu] e segmenta esta seqüência como se fosse constituída de
duas palavras diasllabas, com o acento mala forte recaindo sobre a
pemlltlma sílaba de cada seqüência dlsslláblca,
É Interessante
também observar que a escolha da criança foi pela letra o no final
de cada uma das seqüências dc duas sílabas que recortou, na escrita.
I&so talvez se deve ao fato de ela saber. Já, que esta 6 a letra
usada para representar, na escrita, os Iwl's finais n&o acentuados.
Tomo. portanto, a escolha da letra o, em ambas as sílabas do exemplo
em questão, como um forte Indício para o reconhecimento, aqui, de
dua3 “palavras" dlssilabas paroxltonas, o que reforço a hipótese de
que as crianças, nessa fase, sentem-se partleularmente k vontade, em
termos rítmicos, com as seqüências em que se alternam regularmente
as sílabas fortes e as fracas, nos troqueus binários.
Isso não se
dê por acaso.
Afinal, esse pnrece ser o ritmo preferencial da llnABRALIM
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gua portuguesa.
Podemos perguntar, portanto, qual seria o peso real da semân
tica nas escolhas segmentais feitas pelas crianças.
Embora seja
pratlcanente Impossível negar a relevância do critério semântico
para os procedimentos de segmentação, sorla, naturalmontc, multo
difícil identificar de forma precisa as representações semânticas
das crianças analisando apenas o que elas parecem estar fazenda
quando segmentam a escrita de forma nAo convencional.
Tale segmen
tações, produto de operações eplllngUistlcas, podem fornecer impor
tantes Indícios, entretanto, a respeito das representações semânti
cas cora quo eles podem estar trabalhando era momentos específicos.
Na verdade, é razoável supor que, por trás de multas sentenças que
as crianças Já pronunciam «xatanente como os adultos, podem estar
representações diferentes em tersos d» categorias e relações semân
ticas.
Aa hipóteses nüo convencionais de segmentaçáo da oscrlta
podem ser vistas como indícios do tais representações, desde que
sejamos capazes de fazer boas hipóteses interpretative sobre esses
dados.
Conforme mencionei anterloraento, as crianças que estSo come
çando a escrever tõm uraa percepção melhor dos sons da fala do que os
adultos alfabetizados, de há multo expostos à escrita. Já que estes
podem ter a a representações dos sons e seqüências de sons da fala de
uuüs línguas nativas mediadas pelas respectivas representações es
critas.
Algumas crianças multo novas, quando começam a escrever
espontaneamente produzem textos sum nenhuma ou quase nenhuma segmantaçfio.
Elas podem estar trabalhando com a hipótese de que o que
percebem como um fluxo continuo e nâo segmentado de fala deve, como
tal, ser representado na escrita.
Espaços em branco, quando usados
por essas crianças, parecera querer registrar, na escrita, pausas
reais da fala.
Assim, em algumas dessas escritas, parecem estar
identificados e delimitados, pelos espaços em branco usados pelas
crianças, Inteiros grupos tonais (unidades de faia semanticamente
completas que recebera contorno entonaclonal particular).
Os textos
que seguem (assim como o texto em epígrafe a este artigo) exemplifi
cam escritas onde os espaços em branco, quando ocorrem, parecem
delimitar grupos tonais:
(4) ãvovómavAovovôbucãnemoianojcoue
(Perla, pré-escola pública, 6 anos)
(A vovó mandava o vovô buscar carne moída no açougue.)
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(5) 0 lobo JBLãU
oxapeslofoln&f ore t&naczzAVOvo olobof o Inacazadavovô
entron&cãz* coneuAvovó olobovloxapcxlosãJdodacazadavovó
ox apez 1ovi ocasadoi foixanoocasado ipana tãol obo
(Marcelo, pré-escola pública, 6 anos)
(0 lobo mau
0 Chapeuzinho foi na floresta na casa da vovó.
0 lobo foi na casa da vovó.
Entrou na casa.
Comeu a vovó,
0 lobo viu o Chapeuzinho saindo da casa da vovó.
0 Chapeuzinho viu o caçador, foi, chamou o caçador pra matar o
lobo.)
Marcelo e Perla s3o alunos de pré-escola, e começaram a escre
ver depois de haverem explorado Informalmente o sistema alfabético.
Eles ainda não haviam sido sistematicamente 'treinados" para usar a
escrita quando (4) e (5) foram produzidos.
Os espaços em branco
foram colocados exatamente onde se podem localizar, na fala, as
fronteiras de grupos tonais, delimitados por pausas reais.
(4) e
(S) podem ser tomados como exemplos de como o fator idade, acima
mencionado, pode estar relacionado ò segmentação: algumas crianças
multo novas tendem a segmentar menos, e a recorrer basicamente à sua
percepção das unidades da fala (embora na escolha de algumas letras
especificas elas demonstrem Já a Influência da escrita,
como
Indicado pelo uso da letra o para o artigo masculino - pronunciado

U>] ).
0 fator sócio-económico parece também poder Influenciar os
rumos tomados pela escrita Infantil com relação aos processos de
segmentação.
Crianças de classe média e classe alta, de escolas
particulares, talvez controlem melhor le mais cedo) os critérios de
segmentação na escrita espontânea do que crianças da classe baixa,
que freqüentam escola pública.
Co* relação ao corpus aqui conside
rado isso aparece como uma tendência geral, o que sem dúvida merece
uma pesquisa mais aprofundada.
0 fato de algumas crianças demons
traram Uma tendência para segmentar mais e mais cedo pode talvez ser
expLlcado em termos de uma exposição quantitativa e qualltatlvajuente
diversa com relação a escrita, por parte deusas crianças.
Multas
delas foram expostas mais cedo às atividades de leltura/escrita. o
que fez com que provavelmente desenvolvessem um maior envolvimento
com tal3 atividades e. conseqüentemente, una motor curiosidade com
relação ao funcionamento do próprio slstena alfabético da escrita do
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português. Oriundas de ua raeio raals letrado, è de certa foraa natu
ral que elas tenhaa percebido mais cedo a existência de espaços ea
branco nos textos que frequentemente manuseavam e "liam", antes
aesao de troa para o escola (cf. Mayrlnk-Sabtnson. 1987).
As crian
ças de classe baixa, de aodo geral, começam a explorar a escrita na
escola.
Espera-se, portanto, que unas e outras lide» de forna dife
rente cora o problema da colocação de espaços e» branco na escrita.
Ê importante deixar claro, no entanto, que o seu comportamento dife
renciado oora relação A segmentação era textos espontâneos não pode
ser atribuído à exposição a métodos específicos de alfabetização, Já
que esses métodos são Similares nas escolas públicas e privadas. Oa
exemplos seguintes fornecera indícios de uraa possível relação entre o
fator sócio-econOralco (e possíveis graus de letramento dai decorren
tes) e o domínio doa critérios convencionais de segmentação, na
escrita:
(6 ) Lfm dia o algudSo foi na casa da neve a casa da senora neve as
paredes er&o pitadas de branco o olgudâo ficou m i t o m i s branco
cuando ele viu o esqueleto ai ele ficou mais bonito e a neve
casou com o slgodio e viajarão numa nuvem para uma estrela nuraa
c a s a grande e branca e viverão fel is iz para sempre, fim,
(Daniel, escola particular, 7 anos)
(Um dl» o algodão foi na casa da neve.
A casa da senhora neve.
as pareden eram pintadas de branco.
O algodão ficou multo mais
branco quando ele viu o esqueleto.
Aí ele ficou mais bonito e a
neve casou com o algodão, viajaram nuraa nuvem para uma estrela
nuraa casa grande e branca, e viveram felizes para sempre. Flm).
(7) A macaca é uutom&o e umdiapareseocaçador cuelevaaaacacaparaosio
eéla ficomtotrlte
(Valdeclr, escola pública, 13 anos)
(A macaca é multo má e ura dia apareceu ura caçador, quis levar a
macaca para o circo e ela ficou multo triste.)
Embora tenha só sete anos, Daniel demonstra não ter problemas
de segmentação na escrita (seu principal problema parece ser, nesse
momento, com a representação escrita da nasalização).
Já Valdeclr
parece estar escrevendo "em blocos".
Ele tem 13 anos e ainda está
na prlmeLra série do primeiro grau, pois ficou reprovado mais de uma
vez. Seu texto é típico daquelas crianças que dão Indícios de estar
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transpondo Inteiras unidades da fala diretamente para a escrita.
Outra interessante hipótese sobre m segmentação vem daquelas
crianças que, nos seu 6 textos espontâneos, parecem às vezes segmen
tar mais, ou menos, de acordo com princípios internos de organização
textual,
Assim, em textos onde o discurso direto é representado em
diálogos, essas crianças tendem a segmentar mais nas passagens que
introduzem os diálogos, ou nas passagens onde se pode dizer que a
escrita representa o discurso de ua narrador ea terceira pessoa. Já
nas passagens em que procuram representar o discurso direto, elas
segmentam menoa, provavelmente baseadas na hipótese de que os diálo
gos, mesmo quando escritos, devem estar mal9 próximos da pronúncia
das próprias personagens, reglstrando-se male freqüentemente, nesses
contextos, as hlpo-segiuentaçfies. Seguem-se trê9 exemplos:
(8 ) Era uma vez um menino ele
estava coreno adals ele
parou eviu um moso e o mono
falou el parais ele parou efalou
uque ode voseval euvou para
casa vemo comigo ode voeenora
eu moro ai baxo vem comigo final
(Rosângela, escola pública,

8

anos)

(Era uma vez um menino.
Ele estava correndo.
Daí ele parou e
viu ura moço, e o moço falou:
- El, pára aí t
Ele parou e falou:
- 0 què? Onde você vai?
- Eu vou para casa, vem comigo. Onde você mora?
Eu moro aí em baixo. Vem comigo. Final)
(9)

Dldí e Paulo forão no bosque la eles brlcarão umito e
cldlvertirio la eles soblrão na árvore e casarão umíto
passarinhos e balàm sarào na Arvore quadoderrepent a cies virão
uma cobra no xâo Paulo dice deixa quaeu mato
não
n&ova
espóreponl agora é ofl.
(Valdete, escola pública)
%

(Dldi e Paulo foram no bosque.
Lá eles brincaram multo e se
divertiram.
Lá eles subiram na árvore e caçaram muitos passari
nhos e balançaram na árvore, quando de repente eles viram uma
cobra no chão. Paulo disse:
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espérepoml, por espere por nia ).
São essas escritas aglutinadas
que. por hipótese, nos contextos discursivos mencionados, poderia®
estar representando porções fónicas percebidas como continuas na
fala de personagens/atores discursivos.
A determinação do papel exato da idade, dos fatores sócioeconómicos e da organl2 açâo textual interna na segmentação da escri
ta esperam ainda uma investigação mais detalhada.
A observação da
escrita espontânea levou-nos até o momento a formular hipóteses que
parecem merecer maior estudo. Deixo a questão em aberto, portanto.
Uma observação final que os textos espontâneos permltem-nos
fazer, a partir de segmentações nSo convencionais, diz respeito à
representação das relações sintáticas.
Quando escrevem de forma
espontânea, multas crianças tendem, em multas situações, a Juntar
preposições a substantivos e verbos da seguinte maneira;
(11) Eu mlgode sobrlla arvora
(Odair, escola pública,

8

anos)

(Eu brinco de subir na árvore)
Exemplos como esse sáo numerosos e parecem sugerir que as
crianças podem, em estruturas como (1 1 ), tomar certas partículas
lingüísticas como preposições, conjunções, pronomes e outros (que
freqüentemente comportam-se como díticos)
como entidades nãoautónomas no nível representaclonal, lnterpretando-a» como constitu
tivas do verbo (ou mesmo do nome, em alguns casos).
Por outro lado.
é também freqüente encontrar estruturas escritas em que às mesmas
partículas é atribuído um estatuto autónomo.
Os textos escritos
espontâneos fornecem Inúmeros exemplos que podem ser Interpretados
como Indícios de que as crianças, ao entrarem em contacto com a
escrita, não fazem ainda análises consistentes das relações sintáti
cas do português.
A grande variação nas soluções escritas que pro
põem para os textos pode, neste sentido, ser vista como indicativa
do fato de que quando elas começam a elaborar a representação escri
ta da linguagem estão ainda elaborando suas representações lingüís
ticas subjacentes, representações estas que continuarão sujeitas a
constantes reestruturações, até que se tornem compatívelB com as
representações do sistema adulto.
5. Observações finais
0
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inevitavelmente, a reflexSo metallngüística por parte do falante da
língua, o que causa a reestruturação das representações episódicas e
idiossincráticas, típicas dos procedimentos epllingüístleos obser
vado? na aquisição da linguagem oral e da sua representação escrita.
Esse contacto leva também s uma acelt.açlo tâclta das categorias e
ralações tradicionais da gramática greco-latina, uma vez que essas
categorias e relações estão, de certa forma. Inscritas no sistema de
escrita de língua portuguesa, conforme revelam os critérios conven
cionais de segmentação e as estruturas preferenciais da escrita.
A
alfabetização e o letramento podem, nesse sentido, desempenhar um
papel Importante na determinação das representações fonològlcas,
sintáticas e semânticas subjacentes a um determinado sistema lin
güístico.
A pesquisa em aquisição da linguagem deveria, portanto,
Incorporar dados de aquisição da escrita, uma vez que eles podem, cn
muitos casos, fornecer importantes indícios dos processos que sub
jazem à elaboração e reelaboraçâo das representações lingüísticas
por parte dos falantes.
Os textos espontâneos, como procuro! mostrar, constituem um
locus privilegiado para a observação de hipóteses conflitantes sobre
a forma escrita da linguagem. Qa dados aqui considerados, relativos
A elaboração de critérios para colocação dos espaços em branco na
escrita, são um caso particular de manifestação desses conflitos e
foram aqui considerados com o objetivo de estimular, entre os lin
güistas. o interesse pela análise sistemática dos dados representa
tivos da escrita Inicial.
Os fortes indícios de que por trás de algumas hipóteses de
segmentação pede estar a percepção, par parte das crianças, de uni
dades pfOtiòdlcas hierarquicamente superiores, como os pés sótrlcoe c
os grupos tonais, pedem ser usados como argumento a favor da pre
sença desses domínios prosódicos nas próprias representações fonológicas como as propostas nos modelos fonológlcos nâo-llneares, uma
vez que tais unidades prosódlcas parecem ter algum tipo de realidade
psicológica para as crianças, que freqüentemento optam por delimitálas com os espaços era branco de sua escrita Inicial.
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ASPECTOS DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
SOBRE A LEITURA E A ESCRITA

Milton do Nascimento e outros1
UFMG

Creio que esta é una excelente oportunidade para trocarmos
informações sobre nossas pesquisas.
E pretendo aproveitá-lo para
colocar à consideração dos colegas aqui presentes dois projetos de
pesquisa que vôo sendo desenvolvidos por duas equipes de professores
da UFMG.
Falando por oeus colegas destas equipes, pretendo colocar
em discussão alguns pressupostos utilizados na definição e Implemen
tação destes projetos, beo como alguns resultados Já obtidos.
1 - Pressupostos
projetos:

o Perspectiva

Teórica

adotados

na

definição

dos

A tentativa de compreender as múltiplas habilidades do alfabe
tizando envolvidas no processo da aprendizagem da leitura e da
escrita tem conBtltuldo o objetivo de numerosas pesquisas realizadas
e» diferentes áreas de conhecimento.
São pesquisas que, sob
diversas perspectivas teóricas, delimitam o seu objeto de estudo
focalizando
os
mecanismos
ativados
pelos
alfabetIzandos
na
construção de seu conhecimento sobre a escrita.
No entanto, a lingüística propriamente dita - e com essa
expressão queremos ressalvar os trabalhos realizados eo áreas de
lntersecção tais como a sociolIngOístlca e a psicollngQlstlca - não
tem, a nosso ver, dado grande contribuição para a elucidação dos
referidos mecanismos.
Conslderem-se, por exemplo, as numerosas pesquisas que, nos
últimos vlnto anos. tôm sido realizadas na área da fonologia.
São
pesquisas que procuram esclarecer os problemas dos alfabetIzandos no
processo de transferência da forma sonora da fala ò forma gráfica da
escrita,
tratando,
em
última
análise,
do
confronto
sistema
fonológlcó/slstema ortográfico e de suas Implicações para o processo
de aprendizagem da escrita. ,
Nôta-se, entretanto, que, em sua maioria, estas pesquisas
definem como seu objeto de estudo uma relação direta entre os sons
da faia e sua representação gráfica: uma relação estabelecida, na
perspectiva do lingüista, entre o
sistema fonológlco e o sistema
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ortográfico, sen se dar a devida importância ao fato de que, na
perspectiva do falante em processo de aprendizagem da escrita, esta
reLação entre os dois sistemas è mediada por ua terceiro elemento sua competência lingüística, que é a base sobre a qual ele constrói
o seu conhecimento sobre a escrita
Em nossss duas pesquisas definimos o nosso objeto ,de estudo
tentando privilegiar a perspectiva do alfabetizando, o processador
das relações entre os dois sistemas em questão, o fonològico te o
ortográfico.
Ou seja, o que pretendíamos era contribuir p3ra a
elucidação das ’hipóteses” e estratégias quo os alfabetlzandos, no
processo dc construção do seu conhecimento sobre a representação
gráfica da fala. utilizam para realizar a mediação entre fala e
escrita.
Ao se definir o objeto de estudo destas pesquisas, adotaram-se
certos pressupostos teóricos que convém explicitar.
Em primeiro lugar, pressupomos que, na etapa de alfabetização
propriamente dita. oa alfabetlzandos utilizam crucialmente os seus
conhecimentos da língua na construção e organização dos sucessivos
modos de representação gráfica da fala. que 09 conduzem ao domínio
das regras da leitura e da escrita.
Obviamente,
pressupomos
também
pressupondo
que:
(a)
a
cúfistruçio e organização destes sucessivos modos de representaçãc
gráfica
da
fala, pelo
alfabetizando.
são
acessíveis
a. ua
pesquisador;
(b) uma das possíveis vias de acesso a estas
construções mentais dos aLfabetiz&ndos 6 a análise do que eles
produzem em termos de leitura e escrita;
(c) uma análise dos
chamados "erros" dos alfabetizandos representa o mais importante
meio de acesso às hipóteses que eles utilizam na construção de seus
sistemas de representação gráfica da fala.
Em suma, pressupomos que as produções dos alfabetizandos mani
festam as hipóteses, as estratégias, os mecanismos por eles utiliza
dos na construção de seu conhecimento sobre a escrita.
E, ao pres
supor que a produção dos alfabetlzandos representa uma via de acesso
a realidade de nosso objeto de pesquisa, estamos também contando com
a possibilidade de se formularem hipóteses sobre tai objeto e de
testá-las empiricamente.
2 - Projeto I: "Da forma sonora da fala à forma gráfica da escrita"
2.1 - A proposta;
Na perspectiva de que falamos acima,
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projeto, Investigar aspectos 1 lngüístlcos do processo de alfabetiza
ção, a partir das estratégias que utilizam os alfabetlzandos ao
buscar transferir a forma sonora da fala para a forma gráfica da
escrita. Operaclonalaente. pretendeu-se identificar os erros cometi
dos por alunos em seu processo de alfabetização (quatro primeiras
séries do primeiro grau), categorizar esses erros e explicar llngüistlcamcnte as categorias que se mostrassem relevantes.
As questões que orientara» a investigação foram as seguintes:
(i)

(a) Que erros de grafia alunos em processo de alfabetização
cometem, e em quantas e quais categorias se podem cLassiFicar esses erros?
(b) Que explicação têm esses erros,
trutural da língua?

à luz de uma análise es

(c) Quais são os fatores não-estruturais possivelmente respon
sáveis por esses erros?
Ao nos propor responder a estas questões,
seguintes objetivos:

tínhamos em «ente os

(a) Identificar fundamentos lingüísticos para a organização do
material de alfabetização;

(b) Determinar critérios lingüísticos de análise de métodos e
processos de alfabetização e de cartilhas e material
didático utilizados para alfabetizar;
(c) Fornecer subsídios para a formação lingüística do profes
sor-a Ifabetizador.
2.2 - K metodologia
Partindo-se do pressuposto de que, no processo de aprendizagem
da escrita, o alfabetizando constrói e explora hipóteses sobre as
relações
unidades
de
fala/unldadcs
de
escrita,
procurou-se
identificar, através da análise dos erros cometidos ao longo desse
processo, essas hipóteses, a trajetória de sua formulação, rejeição,
reconstrução.
LEMLE, em artigo (1982) e livro (1987). procurou determinar
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essas hipóteses e a trajetória de sua negação/conflrmação, a partir
de um rodeio das relações entre sons e letras na lingua portuguesa,
do qual infere as etapas pelas quais o alfabetizando deve passar, ea
sua tarefa de construção de uma teoria adequada dessas relações.
No
nosso projeto de pesquisa, procurou-se testar, cora dados erpirlcos,
esse aodeio. Ou seja: Lerale, partindo de una descrição das relações
entre o sistema fonológico e o sistema ortográfico, e abstraindo
pcssfveLs fatores intervenientes, supõe as hipóteses que o alfabeti
zando constrói e. era decorrência delas, prevê as etapas em que o
processo do aquisição da lingua escrita deve realizar-se.
Era nosso
projeto, tomando como parâmetro o modelo da Lemle, propusemo-nos
verlílcar emplrlcaraente as hipóteses e etapas por ele postuladas,
analisando o desempenho real de aprendizes corao processadores ativos
na construção de uma teoria das relações entre o sistema fonològlca
e o sistema ortográfico, processo sobre o qual inclden fatores di
versos, que u» modelo idealizado não tera condições de considerar.
Entre
esses
’fatores
diversos",
selecionamos
quatro,
considerados mais relevantes na determinação das condições era que se
dá a construção progressiva do conhecimento do sistema ortográfico.
Estet» quatro fatores constituíram as variáveis não-estruturais
consideradas na análise dos erros:
nível
socloeconómlco
dos
informantes, sevo. série escolar e tipo de método de alfabetização
(método global/aétodos não globais) através do qual o informante
estivesse sendo alfabetizado (primeira série I ou tivesse sido
alfabetizado (no caso das outras séries).
As variáveis estruturais furam definidos era função das
especificidades
apresentadas
pelos
fenômenos lingüísticos
que
constituíram os erros detectados:
entre outros,
conslderaa-se
fatores como posição, acento, contexto lingüístico,
classe de
palavras, modo de articulação, ponto de articulação, voz, etc.
Os informantes foram selecionados nas quatro primeiras séries
de escolas póbllcas (estaduais e municipais), escolhidas de forma
que fossem atendidas as variáveis nível socloeconôraico dos alunos
(mais favorecido, menos favorecido) e tipo de método utilizado no
seu processo de alfabetização.
A consideração das variáveis nível socioeconônlco, método e
série levou & constituição de 16 grupos de Informantes:
(a) alunos de nível socloeconómlco menos favorecido:
(1) métodos nâo-globals: 4 grupos (1*. 2», 3» e 4* séries)
(il) método global: 4 grupos (um por série)
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(b) alunos de nível socioeconómlco mais favorecido:
U ) métodos nao-globaln: 4 grupos {um por série)
(11) método global: 4 grupos (um por série)
Para cada grupo,
selecionaram-se 1Q alunos.
5 do sexo
masculino e 5 do sexo feminino, a fim de atender k vurlável «exo.
A
amostre constitul-se. pois, de 160 informantes.
0
corpus constituiu-se de vocábulos extraídos de redações
produzidas pelos informantes selecionados, em situação normal de
atividade escolar: redações feitas sem Interferência do pesquisador,
sob a orientação da própria professora da classe, abordando temas
selecionados do acordo com conteddos em desenvolvimento.
Por terem sido produzidas em situação normal de sala de aula.
as redações caracterlzaram-se pela formalidade e pelo controle
rigoroso (condições ca que habltualmente são produzidas as redações
escolares).
Essas condições controladas de produção das redações
forneceram à análise um nümero limitado de erros, certaraentc muito
menor que o nümero que seria obtido de redações feitas em condições
de produção espontânea e Informal.
No momento, está sendo desenvolvida a segunda etapa da pesqui
sa, que pretende aprofundar a análise dos fenômenos identificados na
primeira etapa.
Nesta segunda etapa, trabalha-se com ua corpus
constituído por redações de todas as oito sérle9 do primeiro grau,
das três 6 érles do 6 egundo grau e de alunos que prestaram exames
supletivos de primeiro e segundo graus.
Tais redações foram produ
zidas em condições de menor formalidade e mais espontaneidade,
prevendo-se, por isso, a ocorrência de ua nümero maior de erros, que
permita confirmar ou negar as conclusões a que fomos levados na
primeira etapa.
Note-se, no entanto, que os poucos erros cometidos no corpus
levantado na primeira etapa desta pesquisa crescem em importância,
pois s5o aqueles que conseguiram "escapar" ao controle rigoroso e à
censura implícita, em situações de produção escolar de texto.
2.3 - Categorlzação do 9 "erros" encontrados:
Inicialmente, fez-se uma análise de erros detectados numa
amostra aleatória de redações produzidas pelos informantes, de que
resultou um primeiro agrupamento desses erros em categorias.
As
categorias encontradas foram, em seguida, analisadas, a fim de tes- *
tar a possibilidade de fusões c desdobramentos.
0
primeiro agrupa
mento dos dados foi, então, reformulado e ampliado, chegando-se a
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IX -

REDUÇÃO DA DESINÊNCIA DE GERÚNDIO

X -

ALÇAMENTO
1. e — * 1
2 . e — » 1
3. o — > u
4. o — » u

XI -

REDUÇÃO DE PROPAROXÍTONAS

DE VOGAIS
(pré-tônico)
(pós-tônico)
(pré-tônico)
(pôs-tônlco)

XII - REPRESENTAÇÃO DA PALAVRA MUITO
XIII- ACRÉSCIMO DE VOGAL EM SÍLABA TRAVADA
XIV - ACRÉSCIMO DE I
XV -

EM PALAVRAS EM -S

REBAIXAMENTO DE VOGAIS
1 . i — » e (pré-tônico)
2 . u — » o (pré-tônico)

XVI - NASALIZAÇÃO DA VOGAL ÃTONA INICIAL
XVII- REPRESENTAÇÃO DE U FINAL POR L
XVIII-

REPRESENTAÇÃO DE L INTERVOCÁLICO POR LH

XIX - ACRÉSCIMO DE R FINAL
2 . 4 - Tratamento doa dados:
Todos os dados do corpus foram levantados e distribuídos nas
19 categorias identificadas. O número totai de dados foi de 51.946.
Cada dado recebeu dois códigos: ua primeiro código, alfanumérico,
representando as variáveis estruturais, estabelecidas de acordo com
a especificidade de cada categoria, e ua segundo código, também
alfanumérico, representando as variáveis nâo-estruturais comuns a
todos os problemas.
Uma análise quantitativa doa dados, em ternos de freqüência,
levou â seleçáo das categorias em que o número de erros se mostrou
significativo e das quais se deveria fa/er uma análise qualitativa
(oito categorias, e um total de 27,298 erros).
A tabela seguinte
apresenta essas categorias e o número de erros identificados em cada
uma:
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TABELA It
Categorias com número significativo de erros
CATEGORIA

PROBLET4A

I -

.m
.n
3. So
4. am
5. ã

NASALIDADE

1

2

TOTAL
DlGRATOS

N« CASOS
963
1.246
31S
229
lá

N« ERROS

X

26
58
16
26

2,7
4.6
5.0
11,3

02

1 1 .1

2.771
531
105
1.065
1.751
12.602

128
13

12.602
1.280'
2.567
265
4.112
2.065
2.065

54
59
90
31
180
44
44

0.4
4.6
3,5
11.7
4,4

616
851
447

57
27
28

9.2
3.2
6.3

4./s/ pré-vocállco

269

17

6

5./z/dlante de e. 1
TOTAL
VII - DESINÊNCIA
DE
redução
g e r On d i o
TOTAL
VIII- ALÇAMENTO alçanento de
. DE VOGAIS /e/ pré-tônlco

114
2.297

16
145

14,0
6,3

204
204

19
19

9.3
9.3

total

1.496
1.496

13
13

0.9
0.9

TOTAL GERAL

27.298

653

2.3

II -

TOTAL
III - TRAÇO DE
VOZ
TOTAL
IV - SÍLABAS
TRAVADAS

.nh
2 .fr
3.ch.lh,gu.qu
1

TTF
2 .6
3.1

TOTAL
DITONGOS
TOTAL
VI - “ SIBILANTES 1
l.s intervocálico
CORONAIS
2 .s inicial
3.z Intervocálico
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29
53
54

4.6
2 ,2

10,5
2,7
3.0
0.4

2 .1
2 .1

,3
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Estas oito categorias podem ser consideradas como uma resposta
a uma daa perguntas que fizemos acima:
(I)

fa) Cue erros de grafia alunos em processo de alfabetização
comete» e em quantas e quais categorias se podem classifi
car esses erros?
Buscando respostas para a segunda questão levantada era (1),

(1)

(b) Que explicação têm esses erros à luz de uma análise estru
tural da língua?

fizemos uma análise qualitativa dos erros que compõem cada uma das
oito categorias da Tabelo I. em que a variável série, embora
não-estrutural,
foi
seopre
tratada
concomitantemente
com
as
variáveis estruturais.
Esta análise encontra-se à disposição dos
interessados,
em
relatório
apresentado
ao
CNPq
e
à F1NEP,
financiadores
do projeto, bem como aos três departamentos da UFMG
nele
envolvidos:
Departamentos
de
Lingüística
e
de
Letras
Vernáculas, da Faculdade de Letras e Departamento de Métodos e
Técnicas de Ensino, da Faculdade do Educação.
Ho momento, estamos trabalhando, como Já disse, com um corpus
inals extenso, obtido em condições menos controladas, com a finalida
de de :
(a) testar a validade da categorlzação de erros obtida:
(b) testar a validade das hipóteses que levantamos para explicar as
causas dos erros que compõem cada uma das oito categorias
analisadas em ternos estruturais;
(c) aprofundar a análise dos fatores nâc-estruturals possivelmente
responsáveis pela ocorrência dos erros categorizados ((1 ) - (c)).
Devido ao tempo de que disponho, não abordarei aqui as
conclusões a que Já chegamos, ao tentar responder as questões (1)
- la), (b), acima.
Vou liraitar-me a fazer algumas considerações
sobre os resultados obtidos,
no final desta exposição,
após
considerar sucintamente o projeto II.
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3 - Projeto II: "Fundamentaç3o e proposta para uma ordenação do Con
teúdo Lingüístico da Alfabetização."
3.1 - A Proposta
Na perspectiva que delineamos em 1 , acima, pretendemos, também
com este projeto, investigar aspectos lingüísticos do processo de
alfabetização,
a
partir
das
estratégias
que
utilizam
os
alfabetlzandos ao buscai transferir a forma sonora da fala para a
forma gráfica da escrita.
Ao implementar este projeto, tínhamos em «ente os seguintes
objetivos específicos:
(2 )

(a) sanar um problema: a existência de um grande número de
funcionários analfabetos na UFMG.
(b) alfabetizá-los, utilizando um material lingüístico orde
nado segundo os parâmetros estabelecidos por Le»le (1982);
(c) tomar o processo de alfabetização destes funcionários coao
objeto de pesquisa, no sentido de
testar empiricamente o
modelo dc Lemle. e verificar a validade da hipótese (3):

(3)

Se as etapas estabelecidas pelo modelo de Lemle representa» o
caminho “natural" pelo qual passa o alfabetizando na cons
trução d« seu conhecimento sobre a escrita, um processo de
alfabetização que organize o material lingüístico a que é
exposto o aluno, levando em conta este caminho, deverá 6 er
mais rápido e eficiente.

3.2 - A Metodologia
No primeiro semestre de 1985, preparamos o material didático a
ser utilizado numa turma piloto dc funcionários da UFMG.
Tomando como referência a proposta de Lemle (1982), começamos
por
estabelecer
uma
primeira
ordenação
dos
elementos
(fones/letras) a serem gradativamente introduzidos nos textos
a serem trabalhados com os alunos:
(4)

Primeira ordenação de elementos: fone/letra.
01
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regado de registrar, além de outros aspectos que pudessem Interessar
à análise do processo de alfabetização, os problemas encontrados
pelos alunos na leitura dos textos- Estes problemas. Juntamente com
os dados obtidos na análise da produção escrita dcs alunos. consti
tuiria» o corpus a ser analisado na pesquisa.
Nesta etapa, estávamos, pois, na situação de quem se propunha
testar as hipóteses básicas do modelo de Lemle (1982), visando a
contribuir para o enriquecimento, fornecendo, possivelmente, novos
dados provenientes de modalidades de sua aplicação.
No entanto,
como veremos a seguir, os dados obtidos no trabalho com a turmapiloto já não quiseram contribuir de maneira satisfatória com nossas
Intenções.
3. 3 - Da análise de dados â reorganização do material utilizado:
No trabalho com a turma-piloto, a análise dos dados obtidos
nos lovou a admitir que
o medeio de Lemle mlnorizava, de certa
maneira, o papel do processador das inter-nelações entre o sistema
fónico e o sistema ortográfico.
E fomos levados a concluir que a
ordenação proposta em (4) refletia mais a ’‘lógica* das relações
estabelecidas dlretamente entre o sistema fonológico e o sistema
ortográfico do que a "lógica” do conhecimento lingüístico dos alfabetlzandos. a "lógica" utilizada pelo processador das relações entre
os dois sistemas.
Note-se que a ordenação estabelecida em (4) não leva em conta
a distinção entre o processamento da leitura, de um lado, e o
processamento da escrita, de outro. E a análise dos primeiros dados
coletados Já nos mostrou que:
(a) considerando o ponto de vista do alfabetizando, é necessário
conceber a aprendizagem da leitura e a aprendizagem da escrita
como dois processos bastante diferentes;
(b) o processo de aprendizagem da leitura deveria ser desvinculado
do processo de aprendizagem da escrita, precedendo-o.
Uma outra conclusão a que nos conduziu a análise inicial dcs
dados foi a de que a noção de sílaba exerce um papel Importante na
mediaç&o entre os sistemas fonológico e ortográfico, correlacionados
pelos alfabetizandos em seu processo de aprendizagem: além de ler
mais facilmente as palavras compostas somente per sílabas de
estrutura CV, os alunos, introduzindo segmentos ou cancelando-os,
ÀBRALIN

(11)

1991

231
insistiam em reduzir os outros tipos de s(laba9 & estrutura CV.
Em
suma. a análise de dificuldade e "erros* de aprendizagem levava-nos
a considerar como sendo mais simples, do ponto de vista estrutural,
a sílaba constituída por consoante mais vogal (CV), a que poderíamos
chamar de sílaba canônica do português.
Note-se, no entanto, que, em (4), não se trabalha com a noção
de sílaba, e, consenqüentemenle, nem com a gradação das estruturas
silábicas em termos do grau de dificuldade que representam para os
alfabetlzandos. Ora, Isto posslbllltava-nos Introduzir os encontros
vocálicos, os ditongos e os trltongos, logo nos primeiros textos,
como,
aliás,
faz grande parte
das cartilhas
utilizadas
na
alfabetização,
sem perceber
que
tais elementos trazem grandes
dificuldades para o lnlclo do processo.
Diante de constatações deste tipo, tomamos três decisões que
alteraram o curso de nossa pesquisa
(5)

(a) separar os dois processos, leitura e escrita, e» termos de
enslno/aprendlzagem*. só trabalharíamos com a escrita,
quando os alunos estivessem lendo com uma certa fluência;
(b) separar a turma dos aJfsbetlzandos (a turma piloto) em
duas: a turma A. mais adiantada no processo de leitura, e
a turma B, mais atrasada.
(c) refazer a ordenaçãoapresentada e« (4), nela introduzindo,
de forma ordenada,
as várias estruturas de sílaba do
português.

Esta última decisão levou-nos a estabelecer os seguintes
parâmetros para a organização do material a ser utilizado nas novas
turmas:
(6 )

Segunda ordenação:
Elementos
:
:
03:
04:
05:
06:
0 1
0 2

ABRÀLIN
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v - d - a - i - u
t - 1 (inicio de sílaba)
m - n (início de sílabas)
f - b - b
e - o (tônicos) = lé, ê, ó, ô]
______________________________
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e - o (átonos finais)
r - s - z (Iniciais)
r - rr
ch - x (inicial)
J - g (antes de e. 1)
c - g (antes de a, e, o)
qu - gu (antes de e, 1)
13: nh - lh
14:
15: sílaba travada com r - s
16: sílaba travada cora 1
17: vogais nasais
18: s lntervocálico e z
19: ss / ç / c
20; X - h Inicial - qu/gu (com trema)

07:
08:
09:
10:
11:
12:

precedentes
precedentes
precedentes
precedentes
precedentes
precedentes
precedentes
CCV
(C)VC
(C)VC
Todas
Todas
Todas
Todas

Esta segunda proposta de ordenação serviu de base para a
organização do Biaterlal cora que iniciamos, era agosto de 1986, o
trabalho com as demais turmas previstas na programação deste estudo.
3. 4 - Algumas questões sobre o andamento do projeto:
Apõs ter testado, cora as turraas-piloto, o material a ser
utilizado, as estratégias de onslno e os procedimentos didáticos a
serem adotados, estávamos preparados para começar a alfabetização
das turmas previstas no projeto.
No segundo semestre de 1986, mesmo
continuando o trabalho com turmas-piloto, iniciamos a alfabetização
de mais quatro turmas.
Nestes três anos, além de Já termos alfabetizado sete turmas,
obtivemos um número razoável de dados que estão sendo analisados no
monento.
A análise preliminar destes dados Já nos permitiu formular
uma série de questões sobre o enslno/aprcndizagera da escrita e da
leitura, questões que nos levaraa a conceber de modo ura tanto
diferente o nosso objeto de pesquisa, e a reformular bastante toda a
nossa programação Inicial.
E são alguna3 dessas questões que
gostaria de considerar rapidamente, a seguir.
3.4.1 - Uma nova concepção de parâmetros para a ordenação do mate
rial lingUístlco:

de

Inlclaaos o trabalho cora as quatro turmas do segundo semestre
1986,
utilizando textos construídos segundo os parâmetros
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estabelecidos em (6).
A diferença entre estes textos c os que
havíamos
elaborado
antes.
a partir
da
ordenação
(4).
era
aparentemente pequena, decorrendo apenas da introdução da gradação
das estruturas silábicas em (6).
No entanto, hoje podemos ver mais claramente que esta diferen
ça entre (4) e (6) é de fundamental Importância.
Como Já dissemos,
os parâmetros de (4) refletiam basicamente uma .relação direta,
estabelecida em termos de análise lingüística, entre o sistema Fonológico e o sistema ortográfico.
E a introdução da gradação das
estruturas silábicas en (6) vinha colocar ea cena un fator utilizado
pelo alfabetizando para. na construç&o de seu conhecimento sobre as
relaçàes entre fala e escrita, processar a mediação entra os dois
sistemas em questáo.
Isto consistia em começar a dar a devida
Importância à competência lingüística do alfabetizando, na organiza
ção do processo de alfabetização.
Além da estrutura silábica, à medida que fomos desenvolvendo o
projeto, vários outros processos dos que constituem a competência
lingüística dos alfabetlzandos foran se evidenciando como mecanismos
utilizados de maneira crucial na aprendizagem da leitura e da
escrita.
Isto nos levou a elaborar novos parâmetros para a
ordenação do material a ser utilizado:
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(7) Terceira ordenação:
Introdução
de
elementos

tipo
silábico

1.p-b-t-d-f-v-l-m-n
(1 - u) tônicos - a

1. CV

tipo de
palavra

acento

1.paroxí tona

2 . (e - o) átonos finais
(e - o) tônicos
1. acento
na termlnaçáo
3.monossilá
a-e-o
bica

2.oxitona

4.proparoxí
tona
2. acento
3. r - rr
2. CCV
3.
(C)(C)(sv)V(sv)

3. acento
em
éi-éu-õl
4. acento
em
i-u (hiato)

4.(c-g-J) antes de a-o-u
(qu-gu) antes de e-l
z lniclal/s Inicial
antes de a- o-u
4.
obs. B-r náo finais
(O(oy(sv)c
5.vogais nasais/dltongos nasais
6. nh-lh (lh-ll-le)
7.z - s finais
(obs. exceções lexicais
■co» ôs)
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tipo
silábico

Introdução
de
elementos
8. r final

tipo de
palavra

acento

6. acento
nas paroxítonas

9. 1 ~ e/ u -v o (átonos
não finais - processo
de alçamento
10.(al-ei-ou)+ redução de
ditongos
11. 1 -v u (final de síla
ba) ♦ vocalização

7. acento
nas paroxítonas em 1

12. l(s) - u(s) átonos
finais

8. acento

13. ch ^ x
14. g

j (antes de e-1)

15. s *v c (iniciais)/
s ~ x (síl. Interna)
s ^ c ^ ç ^ z ^ x ^ v s ç ^ s c ^ s s ^ x c
(lntervocálicos)
16. qü - gü

9. trema

Note-se que (7) Já se define mais claranente em tersos de
fatores que poderíamos atribuir à competência lingüística dos
alfabetlzandos: tipo de sílabas, tipo de palavras, a distinção
átono/tànico, e processos como alçamento, vocalização, redução de
ditongos, etc. Neste sentido, podemos dizer que (7) Já reflete mais
a competência fonológica do alfabetizando, lnduzlndo-nos a centrar a
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organização do processo de alfabetização nas estratégias e/ou
mecanismos utlllzado9 pelos alfabetlzandos na construção de seu
conhecimento sobre a leitura e a escrita, e não numa lnter-relaçáo
estabelecida diretamente entre elementos do sistema fonolôglco e
elementos do sistema ortográfico.
Esta mudança de enfoque levou-nos. a partir de um certo
momento, a não mats elaborar os textos a serem utilizados pelos
alunos, seguindo rigidamente a ordenação (7).
Passamos a trabalhar
com textos construídos naturalmente, e a utilizar (7) simplesmente
como parâmetro a ser utilizado pelo alfabetizador na escolha e na
gradação dos conteúdos a cerera trabalhados ccm os alunos em sala de
aula.
Cs
textos deveriam conter,
naturalmente,
as palavras
geradoras, as estruturas, etc, de que o professor pudesse partir
para trabalhar os conteúdos "ordenados” segundo os parâmetros de
(7).
3.4.2 - Aprendizagem da leitura/aprendlzagem da escrita.
Já
no
trabalho
com
as
turmas-piloto,
considerando
as
especificidades dos processos de aquisição da leitura e da escrita,
havíamos decidido que, com as novas turmas, só Iniciaríamos o ensino
dá escrita quando os alunos estivessem lendo razoavelmente bem.
Tínhamos até uma certa esperança de que o ensino da escrita seria,
então, mais fácil, pois poderíamos contar com o fato de os alunos ja
estarem lendo com uma certa fluência.
Mas. também neste aspecto de nossa programação, deparamo-nos
com o fato de a aquisição dos conhecimentos sobre a leitura e a
escrita ser cruclalmente mediada pelos conhecimentos lingüísticos
dos alfabetlzandos.
A esperada transferência de conhecimento não se
deu.
A maioria dos alunos, que 11a com bastante fluência, ao
começar a aprendizagem da escrita, agia como se estivesse começando
o processo de alfabetização.
Havia até alunos que se utilizavam de
uma escrLta nào-aIfabética, e outros que ensaiavam uma transcrição
de sua fala, com pouquíssimo domínio dos critérios d« segmentação da
escrita, como se nunca tivessem observado a organização gráfica de
um texto.
Muitos realizavam uma escrita que
correspondia,
praticamente, a uma transcrição da realização fónica de seu dialeto.
Esta não-transferêncla de aprendizagem ocorreu também na
passagem da leitura de textos da "cartilha" para o que chamamos de
"leitura intermediária": a leitura de textos de Jornais, revistas,
livros, etc.
Alunos que liam com fluência os textos que havíamos
preparado para as aulas encontraram sérias dificuldades ao tentarem
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ler este novo tipo de textos.
Esta sltuaçSo deixou mais evidente a necessidade de se
considerar, na organização do ensino/aprendizagem da leitura e da
escrita: (a) as especificidades de cada um dos dois processos, e (b)
o fato de, era cada um dos processos, o alfabetizando tomar como
referência, cobio ponto de partida, o seu desempenho lingüístico
real.
Diante destas constatações, consideramos que. para levar o
aluno a produzir texlOB corretos do ponto de vista da ortografia
oficial, deveríamos partir de sua “concepção" a respeito do que seja
escrever e do que seja texto.
E tomamos, então, as seguintes deci
sões:
(a) levar os alunos a produzir textos espontâneos,
segundo a sua concepção de escrita;

redigidos

(b) levá-los a ler e comentar seus textos;
(c) grafá-los de acordo com a ortografia oficial, e fazer, com
eles, um estudo comparativo das duas versões;
(d) trabalhar com os alunos cada fator que contribuísse para a
distinção das duas versões dos textos estudados;
Ce) neste trabalho, adotar uma gradação dos problemas a serem
tratados, seguindo, possivelmente, os parâmetros de (7).
Já utilizados no ensino da leitura.
No que concerne à leitura Intermediária resolvemos tentar, nua
processo de ensaio e erros, graduar os textos que seriam apresenta
dos aos alunos.
Registradas as dificuldades encontradas por eles,
nõs as utilizávamos para escolher ou, mesmo, para “simplificar" os
novos textos com que trabalharíamos.
Hoje estamos trabalhando com
uma série de textos que permite o progresso dos alunos sem maiores
problemas.
Nesta
organização do
ensino
da
escrita
e da
leitura
Intermediária, recolhemos uma série de dados que
estão sendo
analisados, com a finalidade de estabelecermos uma taxonorala dos
"erros" que os alfabetizandos efetlvamente cometem e» seu processo
de alfabetização.
Como os colegas Já terão notado, o desenvolvimento desse nosso
segundo projeto levou-nos nâo só a várias reformulações dos
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fala no processamento da escrita-, Idiossincrasias do código escrito;
atuaçio de determinantes extraiIngüiatlcos que
Interferem
na
definição das condições sob as quais se realiza a mediação entre a
fala e a escrita
A
distinção
de
tipos de
erros
em função
de
seus
condicionamentos tera, também, grande importância para o trabalho dos
profissionais responsáveis pela alfabetização, pois cada um desses
tipos de erros deve receber tratamento especifico, diferenciado,
Além desses resultados de caráter mais prático, acreditamos
que.
nos
dois
projetos,
obtivemos
u»
outro
que
Julgamos
Interessante, do ponto dc vista da pesquisa 1lngOístlca.
Rmflro-me
ao fato de os dados nos terem levado pratlcamente a uma nova visão
do nossa objeto de estudo, obrlgnndo-nos a caracterlzá-lo mais
explicitamente em termos das hipóteses,
das estratégias,
dos
mecanismos utilizados pelo alfabetizando na construção de seus
sistemas do representação gráfica da fala,
Neste sentido, ó Interessante observar que o conjunto das
categorias
de erros significativos (Tabela I) é predomlnantemente
caracterizado em termos de processos claramente atribuíveis à
competência lingüística dos falantes.
A mesma observação é válida
em relação aos parâmetros para a ordenação do material lingüístico
formulados em Í7).
Como Jâ dissemos, as mudanças ocorridas de (4)
para (7) poden ser Interpretadas como um progresso na direção de uma
maior
explicitação
do
papei
da
competência lingüística
do
alfabetizando na construção de seu conhecimento sobre a leitura e a
eacrl ta.
Na verdade, os chamados parâmetros para ordenação do material
lingüístico estAo dando lugar a uma "Taxonomla de erros**, que está
sendo elaborada pelo professor Marco António de Oliveira.
Nesta
taxonomla, o professor trabalha no sentido de determinar
os tipos
de
erros cometidos pelos alfabetlzandos,
identificando-lhes as
causas. » Pelo que podemos antever, tal taxonomla substituirá com
vantagens instrumentos do tipo de (7), uma vez que, elaborada a
partir da Identificação de hipóteses e estratégias utilizadas pelos
alfabetlzandos no processo de alfabetização, irá Identificar fontes
de
erros também na percepção que eles têm, em cada momento do
processo,
da
organização
do
sistema
ortográfico,
com
suas
idiossincrasias.
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A NASAL PRÉ-CONSONANTAL NA ESCRITA DE CRIANÇAS DE SÉRIES INICIAIS

NadJ* ds Costa Ribeiro Harelra
UFC
Nos
últimos anos, tem-se tornado proeminente, em estudos
voltados para a aquisição da leitura e da escrita, a abordagem da
alfabetização emergente (emergent literacy), l.e,. aquela que se
processa multo antes de a criança Ingressar na escola e Independe de
qualquer Instrução formal.
0 alcance da Idade das crianças
estudadas estendeu-se a ponto de Incluir crianças de quatorze meses
ou mais novas.
Ao mesmo tempo, os estudos do desenvolvimento da aquisição da
leitura e da escrita têm-se ampliado: a Alfabetização, de uma sim
ples habilidade cognitiva a ser aprendida, passa a ser considerada
como uma complexa atividade soclopelcolingüística.
Assim, aspectos
sociais, como a família e o ambiente da comunidade, tornam-se cada
vez mais ressaltados nas investigações.
Além dessa perspectiva mala abrangente, verifica-se um grande
esforço no sentido de examlnar-ce o desenvolvimento da aquisição da
leitura e da escrita a partir da perspectiva do sujeito que aprende.
Tenta-se compreender o que se passa na cabeça da criança e no seu
mundo, uma vez que as conclusões sobre o seu comportamento, baseadas
na perspectiva do adulto não ee têm mostrado suflclentemente úteis
para a compreensão do que s«r passa nas etapas Iniciais da
alfabetização.
Perspectivas
muitidlaclplInsres
baseadas
na
psicologia cognitiva, na antropologia, em teorias do desenvolvimento
da criança, no sdclo-lnleraclonismo têm sido adotadas para observar
crianças em atividades de leitura e escrita e para Interpretar o que
é observado.
0 presente trabalho não se situa nesta perspectiva mais ampla
da emergência do conhecimento da escrita, nem trata dos aspoctos
funcionais.
Embora creia fundamental a compreensão do que pensa a
criança sobre o sistema de representação escrita da linguagem, sobre
os usos e funções da escrita, e
valioso o exame da influência do
meio social e familiar sobre as suas concepções, parece-me também
Importante estudar aspectos formais da escrita de crianças Já
alfabetizadas.
Julgamos ser o processo de aquisição dos elementos
estruturais da escrita um problema que as crianças resolvem de
diferentes maneiras, de acordo com suas etapas evolutivas e com o
sistema de convenções de sua língua.
Tentar compreender estes modos
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diferentes de resolver o problema é decisivo para o entendimento do
processo, cuja alcance poderia ser facilitado pela análise do
produto,
Produto considerado não c o í b o acabado, aas como aeu reflexo
provisório.
Logo após a alfabetização, aqui caracterizada como aquela fase
em que a criança Jé utiliza o sistema alfabético de e9crlt& e adqui
riu os Mecanismos básicos de leitura e escrita, aparece, com bastan
te freqüência, a “omissão* de certas letras em seus escritos.
Usa
mos "omissão" por economia de expressão; a rigor, não seria omissão
aquilo que ainda não foi adquirido ou está em vias de sê-lo.
Por
omissão significamos, portanto, a não representação gráfica de de
terminado elemento.
Uma dessas omissões, de alta Incidência na escrita de crianças
das séries Iniciais, l* à 4A série, 6 a da nasal pré-consonantal,
l.e., a nasal que aparece, na escrita, representada por n ou m, em
final de sílaba e antes de consoante.
Nosso trabalho busca elementos que esclareçam esse fenómeno de
omissão, que não ocorre somente no português (UTMG, 1987), mas
também no Inglês (Read, 1985; Ehrl,
1980, 1985), no espanhol
(Temple, 1978r, no holandês (van RIJnsoever, 1979) , no francês
(GUI, 1981 )3.
A ocorrência em várias línguas afasta a possibilidade de ser
essa omissão resultante da natureza da nasal no português; una nasal
embrlcada acusticamente na vogal precedente e clneetesicamente de
pendente da consoante contígua.
A esta nasal falta um lugar de
articulação, uma vez que se combina com o vogal para formar um único
segmento fônico - a vogal nasal - que foneticamente ee assemelha à
vagai nasallzada, decorrente de uma assimilação & consoante nasal da
sílaba seguinte (Câmara, 1979). Embora a criança represente a nasal
em Inicio de sílaba ou final de palavra, a tendência a emitir a
nasal pré-consonantal é freqüente, o que parece revelar uma dificul
f
dade geral de segmentação.
Além de ser freqüente, o fenômeno dessa omissão decresce em
função da escolaridade; quanto «aÍ9 Inicial o processo de aqulsjção
das convenções da escrita, maior a omissão da nasal pré-consonantal.
Este fato, aliado ao da presença em várias línguas, reveste de
importância o fenômeno para a compreensão da apropriação da escrita
pela criança.
Procuramos, portanto. Investigar a interferência de certos
fatores,
sobretudo estruturais, na segmentação e representação
gráfica da vogal nasal: h ) a presença/ausêncla, na mesma frase, de
um par mínimo com vogal oral; b) o padrSo silábico em que a nasal
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pré-consonantal apareça; c) 3 presença de mais de une nasal
pré-consonantal na mesma palavra; d) o tipo de morfema em que a
nasal ee Insere.
ABORDAGEM TEÓRICA
A análise da Interferência do fator presença/aueêncla, na
mesma frase, de par mínimo coo vogal nasal deveu-se a dois
pressupostos teóricos.
0 primeiro de Ehrl (1980), que postula a
teoria das imagens ortográficas,
segundo a qual as formas visuais
das palavras, adquiridas através da experiência com a linguagem
escrita, servem para moldar as conceptualizações doe segmentos
fonéticos ou da estrutura sonora da palavra.
A grafia de uma palavra seria estocada Juntamente a outras
informações - sintáticas, semânticas, fonológica9 - na entrada da
palavra no léxico interno.
Todas estas informações se combinariam
para formar unidades representaclonals únicas na memória lexical.
Segundo Ehrl, a segmentação dos sons da fala depende da experiência
com a linguagem escrita, pois as grafias das palavras sSo retidas na
memória e assim influenciam o modo de o sujeito conceptuallzar a
estrutura sonora da palavra.
A experiência com a linguagem escrita
permite o desenvolvimento da consciência fonêmlca, i.e., a capacida
de de atentar para unidades fonéalcas da fala, conceptualizar e
conscientemente manipular estas unidades.
A consciência fonêmlca, diz Ehrl (1985). difere da percepção
fonêmlca.
Enquanto a última é alcançada por crianças bem pequenas,
a primeira só aparece quando se dá a iniciação na leitura.
Esta
consciência é que Interfere na segmentação.
Em uma experiência coo
crianças de 4* série, Ehrl examinou a freqüência de detecção de um
elemento fonético
extra, como t ou d, em pares de palavras que
compartilhavam ua mesmo fonema (/ t /, / J /), aas contrastadas pela
presença/auséncla de una letra extra, correspondente ao elemento
fonético, como “pitch* vs “rich*, "badge" vs “page*.
Enquanto nas
palavras com letra extra a nédia de detecção foi de 13,7, nas outras
reduzlu-se a apenas 0,6.
Partindo desta proposta, seria de esperar-se que a presença do
contraste fonèmico não interferisse na representação da nasal préconsonantal: crianças que representam regularmente a nasal Já teriam
alcançado a consciência fonêmlca; as que não a representam não a
teriam alcançado; o contraste fonêmlco obtido mediante a presença do
par mínimo na mesma frase não Interferiria na freqüência de repre
sentação da nasal.
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0 segundo aporte teõrlco é de Marcel (1980), que estabelece
una distinção entre processamento perceptual e percepção consciente.
Estudando a redução de encontros consonanlals em alfabetizando*
adulto*, crianças em Idade escolar e pacientes com problemas
neurológicos.
Mareei
identifica-se
a
Ehri,
afirmando
que
o
processamento perceptual dos sons é automático e nâo implica a
percepção
consciente,
percepção
esta
indispensável
para
a
representação da fala na escrita. Para ler ou escrever é necessário
manter conscientemente segmentos da fala que possam ser recuperados
e sofrer operações Intencionais.
Como o processamento perceptual se
realiza no
nível mais alto de análise,
o nível
semântico,
determinadas
Informações fonética*
podem
nfto ser recuperadas,
sobretudo aquelas não lnf luencladas pelo conhecimento de nível
semântico.
Assim
temos,
por parte de ambos
os pesquisadores,
o
pressuposto de que a percepção fonêmlca não Interfere na consciência
fonêmlca
Mas, ao mesmo tempo, de Mareei temos a asserção de que
quando a percepção fonêmlca da Informação fonética é Influenciada
pelo nível somântlco, a recuperação fonética é facilitada.
Desse
modo,
em frases
com pares
mínimos,
o
significado
distinto
proveniente das unidades distintivas vogal oral/vogal nasal poderia
provocar uma influência semântica que facilitaria a recuperação da
nasal.
Ainda, segundo Marcel 11980), quando o processo de recuperação
nfio é suflc lent emente sensível para uma das unidades da palavra que
eoteja em relacionamento com outra unidade adjacente,
pode ocorrer
a omissão de uma delas.
A unidade de uma seqUência pode eer mais
recuperável do que uma vizinha. A unidade não recuperada seria como
que mascarada pela recuperada.
Desse modo, oclusivas ou frlcatlvas
podem mascarar liquidas contíguas ou mascarar nasais que lhes ante
cedam.
Daí decorre a motivação para a Investigação do segundo fator
- o padrão silábico em que a nasal pré-consonantal aparece.
Em um estudo anterior, havíamos constatado, em redações de
alunos da B* série, uma certa regularidade na omissão da nasal
pré-consonantal em palavras com mais de uma vogal nasal.
Em
redações de universitários e pré-unlversltárlos, Azevedo (1985)
registra a mesma omissão.
Essas palavras com duas nasais, alvo de
deslizes por parte de sujeitos mais maduros,
motivaram nosso
Interesse pelo terceiro fator - a presença de mais de uma nasal na
mesma palavra.
0 quarto fator - tipo de morfema em que a vogal se Insere deveu-se aos pressupostos de Ehrl
(1980,
1985).
Afirma
a
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pesquisadora
proporciona
fonològlcos
abrangente,
conjuntos de

que o crescimento do conhecimento da linguagem escrita
a evolução do mapeamento parcial entre segmentos
ou fonéticos e
letras para
um
mapeamento mais
que envolve padrões mais complexos compartilhados por
palavras, como estruturas silábicas, rimas, morfemas.

SUJEITOS E PROCEDIMENTOS
Para a coleta de dados, recorremos a ditados, realizados por
um mesmo professor, em duas turmas de 2* série, de desempenho dife
renciado. e uma de 3*. de uma mesma escola da rede eBtadual de ensi
no de Fortaleza.
Participaram do experimento 63 alunos, pertencen
tes ao nível sóclo-econômlco menos favorecido, classificação que
teve por base o tipo de bairro em que a escola se localizava e o
valor social a ela atribuído.
Era uma mesma semana foram realizados dois ditados:
um
primeiro, sem pares mínimos presentes na mesma frase.
Ex.: 0 manto
do rei * longo.
Nunca devemos soltar bombas.
A tromba do elefante
6 grande,
0 tronco está podre (8 frases ao todo). 0 segundo ditado
Incluía, na mesma frase, pares aínlmos, cujo contraste fonêmlco
Incidia sobre vogal oral/vogal nasal.
Ex.: A bomba feriu a menina
boba.
Vamos logo que o caminho é longo.
Nunca bata na nuca do
menino.
É multo grande esta grade.
Botei o tronco no buraco do
tronco (9 frases ao todo).
Na quantificação dos
resultados,
consideramos
acerto
a
presença da nasal pré-cor.sonantal nas palavras-alvo, não importando
se a nasal respeitava ou n3o &5 restrições ortográficas impostas
pela
consoante
contígua,
pois
interessava-nos
vorlficar
a
consciência da nasal pré-consonantal e náo o desempenho ortográfico.
Assim, consideramos acerto a presença de um n na palavra bomba ou de
um n em tronco.
E consideramos omlsoáo a ausência da nasal.
As
substituições da nasal por outras letras, como graide por grande,
bouba por bomba, não foram consideradas nesse estudo por Julgarmos
este fenômeno diferente da omlssSo.
RESULTADOS
Confrontando a situação de presença de contraste fonôaico com
a de 6Ua ausência, os resultados revelaram uma diferença de
freqüência nâo significativa da representaçáo da nasal.
Entretanto,
dependendo de a vogal nasal ser apresentada antes ou depois da vogal
oral, tendências opostas se manifestaram: comparando-se a freqüência
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de representaçfto da nasal, no ditado sem contraste, com a freqüência
no ditado contrastado, em que a vogal nasal era apresentada antes da
vogal oral, e. g., "A bomba feriu a menina boba", a freqüência de
representaçfto da nasal foi, na turma de desempenho mais fraco,
slgnlflcatlvamente menor (0,42 vs. 0,31).
Mas quando a frase
apresentava vogal oral antes de vogal nasal, e.g., ‘'Vamos logo que o
caminho é longo", a tendência para representar a nasal foi maior no
ditado contrastado (0,40 vs 0.49).
No geral, desconsiderando as seqüências de apresentação, a
presença do contraste fonêmlco determinou uma tendência minima para
um menor número de acertos nas três turmas, tendência a que só nos
referimos devido à sua direção uniforme na turma de desempenho mais
fraco (2* G), na de desempenho intermediário (2* F) e na de
desempenho mais alto (3à ).
Tabela 1
Média de acertos na nasal pré-consonantal em palavras sem e com
contraste fonêmlco, por turma

TURMA

SEM CONTRASTE

COM CONTRASTE

DF

2* G

0,41

0,38

0,03

2» F

0,57

0,53

0,04

3*

0,90

0,87

0,03

Total

0,67

0,65

0,02

Embora estes resultados não sejam conclusivos e necessite» de
mais investlgaçêes, parecem Indicar que, se há alguma Interferência
da presença do contraste fonêmlco na representação gráfica da nasal,
esta interferência é negativa.
Parece-nos que quando os sujeitos
ainda não conceptuallzaram a estrutura sonora da palavra e náo
atentam para determinadas unidades fonêmlcas,
a percepção do
contraste fonêmlco parece toldar mais ainda a unidade fonética que
deve ser recuperada para a representação gráfica.
Estes resultados também parecem confirmar a consciência
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fonCsica e não a percepção fonêmlea como fator responsável pela
segmentação gráfica, conforme postulam Diri (op. cit.) e Mareei (op.
cit. ).
0 segundo aspecto examinado, o padrão silábico em que a nasal
6e Insere, parece ser outro fator de Interferência.
Crianças que
omitem a nasal com alta freqUéncla (6054 de omissão) e com baixa
freqüência (17*/.) mostraram diferenças significativas de omissão da
nasalt o padrão CCV, comparado ao padrão CV, produziu uma freqüência
signlficativamente maior de omissões. Entretanto, crianças na etapa
intermediária, que representam a nasal mais do que a omitem (43% de
omissão),
não apresentaram
diferença
significativa,
embora
revelassem uma tendência para um
maior número de omissões em
sílabas CCV.
Tabela 2
Média de omissão da nasal pré-consonantal em sílabas
CV e CCV, por turma
OMISSÃO
TURMA

CV

CCV

2® G

0. 48

0,62

-0,14*

2® F

0.34

0,42

-0,08

3®

0.06

0,13

-0,07**

DF

* Diferença significants a nível de .05 (z > 1.96)
•• Diferença signlficante a nível de .02 (z > 2,36)
Parece-nos que em ambientes fonéticos mais complicados, como o
de uma vogal nasal em sílaba CCV, a recuperação das unidades
adequadas á representação gráfica exige umn atenção seletiva:
atenta-se para a recuperação de uma unidade ou de outra.
Os
sujeitos ménos evoluídos no processo de escrita, os da 2* C, estavam
ainda ocupados com a segmentação de unidades fonéticas mais
salientes, tais como os encontros consonantais.
0a sujeitos que
representavam a nasal um pouco mais do que a omitiam (2® F), parece
ram concentrar sua atenção na recuperação da unidade «ais problemá
tica - a nasal - e desprezaram, ao processar a sílaba, aquilo que
para eles passara a ser um problema menor - a segmentação dos enconABRALIN
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NOTAS

TEMPLE. C. A. - Ar» analysis of spelling errors
Virginia

vam

(Tese

de

Doutorado)

Read,

1979.

Apud

gill,

c.

Virginia

Read,

1985.

e.

-

(Tese

(1 1 )

Craaaa:

de

1991

An

N)J»eegs

analysis

Doutorado)

Apud

of

Read,

in

Spanish,

19SS.

Rijnsoeveh, R. - Spel 1ingen van voorschoolse

eersteklassers,

abralin

A pud

Tlldschrirt

spelling
198S.

v<

errors

klnderen
r

en

Taalhunde,

in

French.
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