
APRESENTAÇÃO 

 

É com grande satisfação que apresentamos, nesta obra, o conjunto de artigos 

correspondentes aos trabalhos que integraram o XIII Seminário do Grupo de Estudos 

Discurso & Gramática. O evento foi realizado nos dias 08, 09 e 10 de outubro de 2008, 

no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de 

Janeiro. Essa coletânea espelha, portanto, a trajetória do desenvolvimento de pesquisas e 

de reflexões teóricas que tem marcado a atuação histórica de nossa comunidade 

acadêmica. 

Desde sua fundação, nos anos 90, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o 

Grupo D&G vem promovendo, em meio a outras atividades, uma série de eventos 

voltados para a discussão reflexiva de fenômenos lingüísticos sob enfoque funcionalista, 

na vertente de Givón, Thompson, Bybee, Traugott e Heine, entre outros. Precursora dos 

estudos nessa perspectiva funcional no Brasil, trazidos para cá por Sebastião Votre, 

fundador do Grupo D&G, nossa comunidade acadêmica ocupa espaço de liderança e de 

referência em sua área de atuação, a partir das três sedes nacionais em que encontra 

instalada – UFRJ, UFRN e UFF. 

Em 2008, sob o tema Pesquisa em lingüística funcional: convergências e 

divergências, o Grupo D&G propôs o debate acerca dos aspectos e tendências comuns e 

distintivos que têm marcado a investigação funcionalista praticada em seu âmbito. O 

referido tema, que também dá título à presente obra, aponta para além da oposição, 

acentuando o caráter complementar e integrador dos pontos convergentes e divergentes 

que cercam o debate de viés funcionalista na pós-modernidade. Essa é, portanto, a 

marca dos artigos aqui apresentados, que formam uma coletânea com afinidade teórico-

metodológica e que percorre, em determinadas situações, trilhas um pouco distintas, na 

busca por maior rigor e completude na descrição interpretativa dos fenômenos 

lingüísticos em investigação.    

Tal pluralidade, que marca a pesquisa funcionalista nos dias atuais, tem a ver 

com o redimensionamento da concepção do termo uso, tão caro a nosso viés de estudo. 

Consideramos uso como altamente contingenciado, como atividade lingüística 

decorrente de um conjunto variado de motivações, como a modalidade de produção, o 

gênero textual em elaboração, o tipo de seqüência tipológica articulado, o perfil sócio-

histórico dos usuários envolvidos, o contexto situacional e a sincronia de elaboração, os 



índices de freqüência type e token, os aspectos relativos ao fluxo de informação 

(relevância, topicalidade, transitividade, focalização, entre outros). Nessa perspectiva 

plural de análise, focar tendências convergentes e divergentes é contemplar o rumo atual 

que orienta e caracteriza nossas pesquisas, marcando a vanguarda do funcionalismo 

praticado no Brasil. 

O conjunto de artigos apresentados divide-se em três seções maiores, cada uma 

privilegiando específica abordagem do tema deste livro. Assim, a primeira seção, sob o 

título Convergências e divergências, dedica-se à dimensão mais genérica dos aspectos 

funcionais, com a abordagem de tópicos de interface e contraste entre pontos da 

fundamentação teórico-metodológica do funcionalismo e sua relação com outras linhas 

teóricas. Nesse primeiro segmento, Mário Eduardo Martelotta discute acerca da 

apropriação da metodologia quantitativa de orientação variacionista como suporte para a 

pesquisa funcionalista, na proposição da readapatação de parâmetros quantitativos na 

análise e interpretação de fenômenos funcionais. O segundo texto, de Maria Célia Lima-

Hernandes, a partir da apresentação de estudos funcionalistas desenvolvidos 

recentemente na USP, discute e problematiza a questão do objeto e do método na 

pesquisa funcionalista contemporânea. 

A segunda seção deste livro, intitulada Estrutura argumental e relações 

oracionais, reúne um conjunto de dez textos resultantes de pesquisas voltadas para a 

questão da configuração intra e interoracional com base no binômio semântica – 

sintaxe. No primeiro artigo, Maria Angélica Furtado da Cunha trata das estruturas 

argumentais preferidas, com foco na gramática da oração simples, aquela formada por 

SVO. O segundo artigo, de autoria de Maria Alice Tavares, investiga um tipo específico 

de construção, em torno do verbo pegar, voltado para a discussão do status de auxiliar 

que se pode atribuir a esse verbo. No terceiro artigo, Ivo da Costa do Rosário parte da 

concepção de construção para analisar a junção oracional do tipo correlativo aditivo. 

Monika Benttenmüller Amorim, no quarto texto, aborda as estruturas iniciadas por “. 

Que + comentário” e “. O que + comentário”, na proposição de seu estatuto semântico, 

sintático e discursivo distinto em relação à oração adjetiva explicativa prototópica. A 

seguir, Roberto Freitas Júnior volta-se para o estudo da estrutura argumental e 

informacional do verbo inacusativo, na comparação de seu uso no português do Brasil e 

no inglês. O sexto artigo é dedicado aos padrões de ordenação da função sujeito no 

português arcaico, nesse texto, Priscilla Mouta Marques levanta as motivações de ordem 

estrutural que conduzem à anteposição ou posposição do sujeito em relação ao verbo. 



No texto seguinte, Paula Vital da Conceição aborda a voz passiva sintética (VPS) nas 

propagandas de rua de Niterói, na proposição de uma análise que leve em conta, além 

dos aspectos semântico-sintáticos, a dimensão social desses usos, relativas ao 

imaginário coletivo da comunidade lingüística. No oitavo artigo, Alexsandra Ferreira da 

Silva aborda também a construção VPS, com foco na sobreposição dos sentidos de 

passividade e de indeterminação desses usos na comunidade estudantil fluminense. No 

nono artigo, Priscila Thaiss da Conceição e Maria Maura Cezario abordam o grau de 

gramaticalização de verbos auxiliares nas perífrases de maior freqüência em textos de 

alunos do Ensino Fundamental e Médio do município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. 

Por fim, Karen Sampaio Braga Alonso fecha essa seção com seu artigo acerca das 

chamadas construções quantitativas binominais, em que descreve, com base também na 

teoria da gramática das construções, de base cognitivista, expressões do tipo um N1 de 

N2 (um litro de leite, um bocado de gente). 

A terceira e última parte do livro é voltada para resultados de pesquisa em torno 

da sintaxe, da polissemia e da gramaticalização de termos ou construções adverbiais. 

Sob o rótulo Ordenação e gramaticalização de advérbios, esta seção é composta por 

oito artigos, que tratam de advérbios de lugar, de tempo, de modo, entre outras 

circunstâncias. No primeiro texto, Mariangela Rios de Oliveira e Milena Torres de 

Aguiar abordam um contexto específico da ordenação de pronomes locativos – pós SN, 

com a investigação da trajetória advérbio > clítico e seus graus de derivação. No 

segundo artigo, Sirley Ribeiro Siqueira levanta e descreve, numa perspectiva histórica, 

os distintos usos de onde no português, a partir de suas macrofunções na articulação de 

distintas seqüências tipológicas. Vanessa Barbosa de Paula, no terceiro artigo, investiga 

a polissemia e a trajetória de gramaticalização do advérbio aí na sincronia atual, 

tomando como corpora textos do tipo entrevista, na modalidade falada e escrita. A 

seguir, Maria Maura Cezario, Natalia Machado e Bruna Soares, em perspectiva 

histórica, estudam a ordenação de locuções adverbiais temporais e aspectuais, na 

detecção de fatores estruturais e discursivos motivadores desses usos. No quinto 

capítulo, Ana Beatriz Arena pesquisa, também em perspectiva histórica, os usos do 

advérbio então, vinculando seus padrões funcionais com a seqüência tipológica que 

articulam, na demonstração de tendências de estabilidade em tais usos. O sexto artigo, 

de autoria de Nathalie Vlcek e Mário Eduardo Martelotta, debruça-se sobre a trajetória 

de gramaticalização de advérbios em _mente nos séculos XVIII e XIX da língua 

portuguesa, na demonstração de que essa mudança é gradual e que se inicia nas 



cláusulas menos gramaticalizadas, que tendem a ser mais inovadoras em termos de 

ordenação vocabular. No sétimo artigo, Mário Eduardo Martelotta, Natália Rebouças e 

Jorge de Lima Castagnino Neto tratam da ordenação dos advérbios bem/melhor, 

mal/pior e das locuções adverbiais de valor qualitativo no português escrito do século 

XVI, os autores apontam a gradativa perda de mobilidade dos itens adverbiais 

pesquisados, em contraste com a tendência de ordenação das locuções em análise. No 

oitavo capítulo, Ivone da Silva Nóbrega trata especificamente do advérbio meio e dos 

contextos favorecedores de sua flexão, nesta investigação, a autora vincula o fenômeno 

gramatical da flexão do advérbio a questões de ordem pragmático-discursiva, como 

estratégias de modalização. 
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