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RESUMO 

 

Esta tese tem por escopo investigar o par pergunta-resposta como estratégias de articulação de 

tópicos sob a perspectiva do funcionalismo linguístico, mais precisamente o norte-americano, 

que concebe as formas da língua a partir das necessidades comunicativas dos interlocutores 

(VUCHINICH, 1977; GIVÓN, 1979, 1983, 1992, 1995, 2001, 2002; RODRÍGUEZ (1988); 

MANN e THOMPSON, 1988; HERRING, 1991; SORJONEN, 2001; MARTELOTTA, 1996; 

ARAÚJO e FREITAG, 2010; SANTOS, 2011; FREITAG, 2010, 2012; TAVARES, 2012; 

SANTOS e SILVA, 2015, entre outros). Para tanto, toma-se como ponto de partida o 

continuum de gramaticalização: pergunta plena (PP) > pergunta semirretórica (PSR)> 

pergunta retórica (PR). A PP é formulada para ser respondida; a PSR é elaborada e respondida 

pelo falante; e a PR é formulada para não ser respondida. A origem desse continuum é a PP, 

que é considerada o exemplo mais prototípico da categoria pergunta por possuir dois traços 

característicos: [+ entonação ascendente] e [+resposta]. O critério adotado, na elaboração do 

continuum, é o traço [+ resposta], que está presente nas PPs, é redirecionado para o próprio 

falante nas PSRs, e é situado contextualmente nas PRs. Assume-se a hipótese de que o par P-

R funciona como conector, em um nível mais alto, de porções textuais/discursivas por meio 

de relações fóricas e pressuposicionais. Essa conexão é realizada pelo processamento dos 

tópicos discursivos codificados nas perguntas e nas respostas. Os dados utilizados, nesta 

pesquisa, fazem parte de duas amostras: i) Dados de fala de estudantes do Atheneu 

Sergipense, que diz respeito a uma coleta de dados realizada em uma escola pública de 

Aracaju; e ii) Rede Social de Informantes Universitários, que se refere à coleta realizada no 

campus Prof. Alberto Carvalho, da UFS, em Itabaiana-SE, os quais integram o banco de dados 

Falares Sergipanos, coordenadoProf. Dra. Raquel Meister Ko Freitag. O procedimento 

metodológico adotado, nesta pesquisa, é o de cunho qualitativo. Primeiro, realiza-se um 

levantamento dos contextos interrogativos, tendo por finalidade depreender os tópicos 

codificados no par P-R. Em seguida, procede-se à análise e à descrição das relações tópicas 

no texto/discurso, a fim de captar as estratégias de articulação que se estabelecem por meio 

das relações fóricas e pressuposicionais. Para complementar a análise, utilizam-se dados 

estatísticos para ampliar o escopo de entendimento do fenômeno estudado. Os resultados 

indicam que o par P-R funciona como estratégias de articulação taxtual-discursiva, já que os 

tópicos codificados nas perguntas são retomados nas respostas, formando o que Vuchinich 

(1977) denomina de unidade relacional. As PPs, por serem mais prototípicas, atuam no nível 

textual por meio da relação pergunta<>resposta; as PSRs são responsáveis por organizar o 

discurso do locutor, em um movimento de retomada e de projeção de porções do texto e do 

discurso; eas PRsfuncionam como estratégias de busca de aprovação do ouvinte para o que 

está sendo dito por apresentar alto grau de pressuposicionalidade. 

Palavras-chave: par pergunta-resposta; articulador discursivo; tópico discursivo; funcionalismo 

linguístico. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is scope to investigate the question-answer pair as topics articulation strategies 

from the perspective of Linguistic Functionalism, more precisely the  North-American, which 

conceives the forms of language from the communication needs of the interlocutors 

(VUCHINICH, 1977; GIVÓN 1979 1983, 1995, 2001, 2002; RODRÍGUEZ, 1988; MANN e 

THOMPSON, 1988; HERRING, 1991; SORJONEN, 2001; MARTELOTTA, 1996; SAN-

TOS, 2011; ARAÚJO e FREITAG, 2010; FREITAG, 2010, 2012; TAVARES, 2012;  SAN-

TOS e SILVA, 2015, among others). Therefore, it is taken as starting point the grammaticali-

zation continuum: full question (PP) >  semiretorical question (PSR) > rhetorical question 

(PR). The PP is formulated to be answered; the PSR is drawn up and answered by the speak-

er; and the PR is asked not to be answered. The origin of this continuum is the PP, which is 

considered the most prototypical example of the question category why have two characteris-

tic traces: [+ rising intonation] and [+ response]. The criteria adopted in the elaboration of 

continuum is the trace [+response], which is present in PPs, it redirected to the speaker him-

self in PSRs and it is situated contextually in PRs. It is assumed the hypothesis that the P-R 

pair functions as connector in a higher level of textual /discursive portions, through of phoric 

and presuppositional relations. This connection is accomplished by processing of the discur-

sive topics coded in questions and in answers. The data used in this research are part of two 

samples: i) Dados de fala de estudantes do Atheneu Sergipense, with respect to a data col-

lection in a public school of Aracaju - SE; and ii) Rede Social de Informantes Universi-

tários, which refers to the data collection held at Alberto Carvalho university campus, of the 

UFS, in Itabaina-SE, which integrate the database Falares Sergipanos, coordinated by Prof. 

Dra. Raquel Meister Ko Freitag. The methodological procedure adoptedin this research is of 

qualitative nature. First, it is held a survey of interrogative contexts with the purpose to infer 

the topics encoded in the P-R pair. Then it is accomplished the analysis and the description of 

the topical relations in the text/discourse, in order to capture the articulation strategies that are 

established by means of anaphoric, cataphoric and presuppositional relations. To complement 

the analysis, statistical data are used to enlarge the scope of understanding of the phenomenon 

studied. The results indicate that the P-R pair functions as strategies of topics articulation 

since the topics encoded in the questions are resumed in the responses, forming what 

Vuchinich (1977) calls relational unit. The PPs, to be more prototypical, act at textual level 

through the relationship question<> response; the PSRs are responsible for organizing the 

speaker's discourse, in a movement of resumption and projection of portions of the text and 

discourse; and the PRs which serve as search strategies of the listener's approval for what is 

being said for presenting a high degree of presupposition.  

Key words: question-answer pair; discursive articulator; discursive topic; linguistic functionalism. 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Esta tesis tiene como objetivo investigar el par pregunta y respuesta como estrategias de 

articulación de tópicos, desde la perspectiva del Funcionalismo Lingüístico, especialmente el 

norteamericano, que concibe las formas de la lengua a partir de las necesidades de 

comunicación de los interlocutores (VUCHINICH, 1977; GIVÓN, 1979, 1983, 1992, 1995, 

2001, 2002; RODRÍGUEZ (1988); MANN e THOMPSON, 1988; HERRING, 1991; 

SORJONEN, 2001; MARTELOTTA, 1996; ARAÚJO e FREITAG, 2010; SANTOS, 2011; 

FREITAG, 2010, 2012; TAVARES, 2012; SANTOS e SILVA, 2015, entre otros). Para tanto, 

se toma como punto de partida el continuum de gramaticalización: pregunta plena  (PP) > 

pregunta semi-retórica (PSR) > pregunta retórica (PR). El PP es formulada para ser 

respondida; el PSR es elaborada y respondida por el hablante; y el PR es formulada para no 

ser respondida. El origen de este continuum es el PP, que se considera el ejemplo más 

prototípico de la categoría pregunta por poseer dos rasgos característicos: [+ entonación 

ascendente] y [+ respuesta]. Los criterios adoptados en la elaboración del continuum es el 

rasgo [+ respuesta], que está presente en las PPs, se redirige a los hablantes en las PSRs y está 

situada contextualmente en las PRs. Se supone la hipótesis de que el par P-R funciones como 

conector en un nivel más alto de porciones textuales/discursivas por medio de relaciones 

fóricas y presuposicionales. Esta conexión se realiza mediante el procesamiento de los tópicos 

discursivos codificados en las preguntas y las respuestas. Los datos utilizados en esta 

investigación son parte de dos: i) Dados de fala de estudantes do Atheneu Sergipense, que 

se refiere a una colecta de datos realizada en una escuela pública de Aracaju; ii) y Rede 

Social de Informantes Universitários, que se refiere a la colecta que tuvo lugar en el campus 

Prof. Alberto Carvalho, del UFS, en Itabaiana-SE, los cuales integran la base de datos  

Falares Sergipanos, coordinado por la Prof. Dra. Raquel Meister Ko Freitag. El enfoque 

metodológico adoptado en esta investigación es de naturaleza cualitativa. En primer lugar, se 

realiza un levantamiento de los contextos interrogativos, con el fin de desprender los tópicos 

codificados en el par P-R. A continuación, se procede al análisis y descripción de las 

relaciones tópicas en el texto / discurso, con el objetivo de captar las estrategias de 

articulación que se establecen por medio de las relaciones fóricas y presuposicionales. Para 

complementar el análisis, se utilizan datos estadísticos para ampliar el alcance de la 

comprensión del fenómeno estudiado. Los resultados indican que el par P-R funciona como 

estrategias de articulación textual-discursivas, ya que los tópicos codificados en las preguntas 

son retomados en las respuestas, formando lo que Vuchinich (1977) llama de unidad 

relacional. Las PPs, por ser más prototípicas, actúan sobre el nivel textual por medio de la 

relación pregunta <> respuesta; las PSRs son responsables por organizar el discurso del 

hablante, en un movimiento de retomada y de proyección de porciones del texto y del 

discurso; y las PRs funcionan como estrategias de búsqueda la aprobación del oyente para lo 

que se está diciendo por presentar alto grado de presuposicionalidad. 

 

Palabras clave: par preguntas y respuestas; articulador discursivo; tópico discursivo; 

funcionalismo lingüístico. 
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1. INICIANDO A INVESTIGAÇÃO 

“chamamos sentido às respostas a perguntas. 

Aquilo que não responde a nenhuma 

pergunta não tem sentido para nós” (Bakh-

tin, estética 2003, p. 381). 

Esta tese, vinculada aos grupos de pesquisa Grupo de Investigações 

Funcionalistas (GIF)1, coordenado pelo prof. Camilo Rosa Silva, e Grupo de Estudos 

em Linguagem, Interação e Sociedade (GELINS) 2 , coordenado pela profª. Raquel 

Meister Ko. Freitag, tem por objetivo estudar o comportamento do par pergunta-

resposta, doravante P-R, como estratégia de articulação tópica.  

O par P-R e o tópico discursivo (TD) são abordados em uma perspectiva 

gramatical-discursiva, a partir dos pressupostos teóricos do funcionalismo linguístico, 

mais precisamente, na vertente givoniana do funcionalismo norte-americano, que 

concebe a estrutura da língua como resultado das intenções/interações comunicativas de 

seus falantes em um dado contexto de uso. 

De acordo com Azeredo (2008), as frases são classificadas, tradicionalmente, em 

três modalidades distintas, considerando as intenções comunicativas de quem as fala ou 

as escreve: declarativas, interrogativas e imperativas. O maior número de ocorrências 

que se observa, no uso da língua, é o das frases declarativas. Podem-se acrescentar 

outras duas a essas três modalidades: exclamativas e optativas. Os critérios que dão 

suporte a essa definição tipológica estão baseados nos traços formais que caracterizam 

as frases, como entonação, seleção lexical e ordem das palavras. Para Givón (1995), 

                                                 
1
 O grupo realiza estudos sobre tópicos da gramática do português, numa perspectiva funcionalista, 

considerando dados da língua em uso, sejam de corpora constituídos por bancos representativos da 

oralidade ou da escrita. Assim, interessam problemas situados no âmbito da sintaxe e da semântica, na 

interface com a pragmática. A perspectiva teórica que orienta as investigações situa-se no domínio da 

Linguística Funcionalista. 
2

 O Grupo de Estudos em Linguagem, Interação e Sociedade - GELINS reúne pesquisadores da 

Universidade Federal de Sergipe cujo foco de interesse são abordagens da língua em uso em seu contexto 

social. As pesquisas desenvolvidas são baseadas na análise de dados reais - de fala ou escrita - 

provenientes da constituição de corporasociolinguísticos e interacionais, com destaque para o banco de 

dados Falares Sergipanos, que será utilizado nesta tese. Os resultados das pesquisas têm subsidiado 

propostas de aplicação em programas de ensino de língua materna.  
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esses tipos básicos de sentenças - declarativa, negativas, imperativas, interrogativas - 

são universais3. 

Nesse contexto de classificação das frases, o par P-R tem sido concebido a partir 

das perspectivas estrutural e funcional, com recortes teóricos diferenciados.  

Na perspectiva estrutural, a díade pergunta/resposta é explicada por meio dos 

postulados da gramática tradicional (GT), que se apoia no modelo clássico de 

categorização das unidades. Esta abordagem tem origem no pensamento platônico-

aristotélico e sua principal função é categorizar os componentes de base lexical, 

destacando as principais características: i) as categorias são tomadas como unidades 

discretas; ii) as categorias  devem possuir propriedades compartilhadas entre todos os 

seus membros; e iii) a classificação de um objeto no mundo deve pertencer apenas a 

uma categoria. Bechara (2006) define as interrogativas a partir de dois grupos: direta, 

quando a pergunta possui entonação ascendente e é finalizada por ponto de 

interrogação; e indireta, quando a pergunta é feita indiretamente sem a necessidade de 

resposta imediata. Esta é proferida com entonação normal descendente e vem depois de 

verbo que exprime interrogação ou incerteza4: 

 

(1)     ...e a partir daí eu passei na universidade... a universidade aprendi muita coisa aqui na 

universidade... (hes) aprendi mais a... a conversar eu era uma pessoa... muito tímida... 

aprendi mais a... a dialogar com o pessoal... (hes) venci muitas coisas... né? conheci 

pessoas muito legais... inclusive o namorado... meu primeiro na- meu segundo namorado 

eu arrumei aqui na universidade ((RISOS)) que vai ser meu esposo futuramente... (est) 

então a universidade me proporcionou muita coisa boa na muita coisa boa... boa mesmo... 

(hes) pretendo seguir carreira... pretendo fazer mestrado... na área de ensino que eu 

adoro... adoro ensinar... e... pode perguntar alguma coisa     

Ent: então assim... quando você fez vestibular... você... era o curso que você queria? 

Ros: bem na verdade eu eu tinha dúvida sobre o que eu queria né? o curso que eu queria 

eu acho que eu num tinha condições de fazer que eu tinha vontade de fazer Pediatria... 

mas como as condições não permitia aí eu resolvi fazer física pelo mercado de trabalho... 

eu disse “eu vou fazer Física porque o mercado de trabalho tá precisando e eu num vou 

ficar desempregada depois” e deu certo... comecei a gostar da área... achei 

interessante...(ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, f 24, 2010)  

                                                 
3 Os universais linguísticos, segundo Dubois (1973), têm a ver com as similaridades existentes em todas 

as línguas do mundo, por exemplo, o sujeito e o predicado. É comum a associação dos universais 

linguísticos à abordagem gerativa, que os concebe em termos de restrições relacionadas à comunicação e 

às propriedades biológicas e psicológicas dos falantes da língua. O modelo funcionalista concebe os 

universais linguísticos, a partir do uso que os falantes fazem da língua, considererando os aspectos 

intencionais, cognitivos, culturais, histórico etc. Freitag (2012) concebe tempo, aspecto e modalidade 

como universais funcionalistas. 
4Bechara exemplifica sua análise com dados da língua escrita, como em: i) interrogativa direta, quem 

veio aqui?; e ii) indireta, quero saber quem veio aqui (BECHARA, 2006, p. 171). No texto, utilizo 

dados da amostra que será analisada nesta tese. 
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Há, em (1), a ocorrência do par P-R em sua forma canônica de realização, em 

que o falante faz uma pergunta ao ouvinte5, tendo por objetivo elicitar uma resposta que 

satisfaça, ou que sane uma dúvida codificada no enunciado interrogativo. Azeredo 

(2008) concebe as perguntas nessa direção, embora sinalize, em sua definição, a 

presença de um componente pragmático, ao tratar as perguntas como um ato de fala 

diretivo, que indica a maneira como o ouvinte deve proceder.  

Essa ideia de conceber o par P-R de forma polarizada também é vista em estudos 

que se enquadram em uma perspectiva que considera o componente interacional nos 

estudos da língua. Assim o fazem Schegloff e Sacks (1973), Stubbs (1987), Urbano et 

al. (1996), Kerbrat-Orecchioni (2005),  Fávero, Andrade e Aquino (2006),  entre outros.  

No que tange aos estudos que focam na relação forma-função, o par dialógico é 

concebido como unidade mínima do discurso, e a estrutura das perguntas atua como um 

princípio organizador da interação. Por essa concepção, a análise e a descrição dos 

enunciados interrogativos não se resumem apenas a classificar as perguntas, tendo por 

base a estrutura línguística, mas têm por escopo observar a motivação existente entre a 

forma da pergunta e seu contexto de uso. Perguntas e respostas podem funcionar como 

processos de estruturação discursiva, podendo ativar, reativar, progredir e mudar o 

tópico discursivo: 

 

(2)     Cam: bom me - meu nome completo é? Camila ((SOBRENOME)) mais o quê? (hes) meu 

curso? Química licenciatura oitavo período... 

Ent: é o curso? 

Cam: bom meu curso começou em dois mil e seis... (hes) entrei aqui eu tinha o quê? 

dezessete anos eu era a mais nova da minha turma... entrei aqui com o objetivo de 

estudar... de levar a sério a minha a a minha faculdade... só que entretanto 

...(ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, f 21, 2010). 

 

 O excerto (2) mostra que o falante elabora uma pergunta não com o intuito de 

elicitar uma resposta do ouvinte, mas o de fazer progredir o tópico que está em 

andamento (Cf. MARTELOTTA, 1996; SANTOS, 2011; FREITAG, 2010, 2012; 

SANTOS e SILVA, 2015). O falante pergunta e ele mesmo responde; não espera a 

resposta do ouvinte, o que sugere que a pergunta foi formulada para não ser respondida, 

                                                 
5
 No processo de interação verbal, falante e ouvinte são entendidos como agentes que fazem escolhas em 

decorrência de sua competência comunicativa, ou seja, refere-se “à capacidade que os indivíduos têm não 

apenas de codificar e decodificar expressões, mas também de usar e interpretar essas expressões de uma 

maneira inteiramente satisfatória” (NEVES, 1995, p. 15). 
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saindo, assim, do exemplo padrão de prototipicidade das perguntas como par adjacente, 

como foi descrito anteriormente. O par, nesse caso, passa a funcionar no nível 

gramatical-discursivo, em uma versão ampliada da prototipicidade. 

Givón (1993) propõe que estruturas [+ prototípicas] são o centro das categorias 

por representarem estruturas mais cristalizadas e são linguística e cognitivamente mais 

salientes; as [- prototípicas] permanecem à margem da categoria, não sendo possível sua 

descrição total devido a sua flexibilidade e a possibilidade de um novo membro ser 

incluído. Essa ideia de um continuum de prototipicidade estabelecida por Givón está 

relacionada ao princípio da marcação, que prevê que estruturas marcadas apresentam 

traços característicos que são ausentes em estruturas não-marcadas. Esse princípio é, por 

definição, dependente do contexto de uso da língua, pois uma estrutura pode ser 

marcada em um contexto e não-marcada em outro (GIVÓN, 1995).  

O autor define como sentenças não-marcadas: principal/coordenada, declarativa, 

afirmativa, ativa e indicativa; e marcadas: interrogativa, passiva, negativa e imperativa. 

De acordo com sua abordagem evolutiva, estas últimas derivam pragmaticamente da 

sentença declarativa-afirmativa. As perguntas constituem um ato de fala não-marcado, 

que segue uma posição não-canônica no que se refere ao uso da língua. Givón (1993), 

nesse contexto, assenta as bases para o que se chama de gradualidade das características 

prototípicas por entender que não se pode trabalhar com a ideia de entidades discretas. 

Na visão de Taylor (1989), o que caracteriza as entidades são seus atributos, 

que, dificilmente, serão compartilhados por todos os membros de uma categoria. 

Membros [+prototípicos] de uma categoria compartilham mais atributos, já os [-

prototípicos] compartilham menos atributos e representam estruturas marginais. O 

protótipo pode ser entendido também como uma representação esquemática de núcleo 

conceptual de uma categoria. Assim, não se afirma que determinada entidade particular 

representa um protótipo, mas uma exemplificação de protótipo. 

Nessa versão ampliada dos protótipos, em oposição à clássica, defende-se que 

não existe uma linha nítida de demarcação entre membros [+prototípicos] e [-

prototípicos]. Para se reconhecer um membro como [+prototípico] há de se levar em 

conta alguns indícios e o compartilhamento de um número maior de atributos. A 

frequência, nesse caso, é um dos indícios, pois estruturas [+prototípicas] tendem a ser 

mais recorrentes que as [-prototípicas] (cf. RODRIGUES, 2001). 

Nos moldes da teoria ampliada dos protótipos, o par P-R não tem por função 

apenas elicitar resposta do ouvinte, versão [+ prototípica], mas também atuar na 
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construção/desenvolvimento do texto/discurso por meio da articulação de tópicos, em 

uma relação gramatical-discursiva, como foi ilustrado no exemplo (2).  

Diante dessas reflexões, o objetivo desta tese é demonstrar que o par P-R 

funciona como articulador gramatical/discursivo. Um processo de conexão que não se 

limita à superficialidade material do texto, como postulado por Beaugrande e Dressler 

(1997), e sim nos termos de: a) Vuchinich (1977), para quem a conexão do texto ocorre 

por meio de porções textuais que se associam por meio do que o autor denomina de 

“unidade relacional”; b) Herring (1991), que sinaliza o processo de conexão 

estabelecido pelas perguntas na gramática; c) Mann e Thompson (1988),que assumem 

que o processo de articulação ocorre por meio de porções textuais e; d) Sorjonen (2001), 

para quem há evidências de interação na implementação estratégica de unidades 

linguísticas como recursos para a formulação de perguntas e respostas, que variam, a 

depender da forma da questão, das pressuposições epistêmicas codificadas na questão e 

do lugar da questão em relação à sequência de turnos ou atividades desenvolvidas; e, 

por fim, e) Martelotta (1996), que, tomando como ponto de partida o uso prototípico das 

perguntas, que é elicitar uma resposta do falante, concebe o funcionamento do par P-R 

por meio de um continuum: plena (PP) > semirretórica (PSR) > retórica (PR). Na PP, o 

falante pergunta e o ouvinte responde; na PSR, o falante pergunta e responde; e na PR, 

o falante pergunta e não há resposta. Este continuum tem sido estudado e aprimorado 

por Araujo e Freitag (2010); Freitag (2010; 2012); Santos (2011); Santos e Freitag 

(2012; 2013), Santos, Araujo e Freitag (2012) e Santos e Silva (2015), ao tratar do 

funcionamento das perguntas no processo de instauração de tópicos. Avançando nesta 

discussão, amplio o escopo de análise para tratar o par P-R como conector de porções 

textuais/discursivas, já que a literatura linguística tem reservado o termo conector para 

se referir às conjunções e aos marcadores discursivos.  

1.1. DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

Em Santos (2011), analisei as estratégias de interrogação no discurso de sala de 

aula, no âmbito do Funcionalismo Linguístico de linha norte-americana, em 

consonância com a perspectiva textual-Interativa.  Para tanto, fiz uma abordagem a 

respeito do discurso que ocorre em sala de aula, em que procurei definir: sala de aula, 

construção de conhecimento, discurso simétrico e assimétrico, turno conversacional, 

natureza da interação e relação de poder e solidariedade. Realizei, também, um 
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levantamento a respeito dos principais estudos sobre o par P-R, como por exemplo, 

Coracini (1995); Fávero, Andrade e Aquino (2006); Araújo e Freitag (2010), entre 

outros, tendo por objetivo apresentar uma tipologia que caracteriza as perguntas que 

ocorrem em sala de aula.  Por fim, procedi a uma revisão sobre TD, em que constatei a 

relação: poder ↔ tópico ↔ pergunta ↔ sala de aula ↔ conhecimento, pois, em sala de 

aula, o professor é instituído de poder para controlar o tópico discursivo, e esse controle 

dá-se, principalmente, por meio da realização de perguntas, ao se elicitar respostas dos 

alunos, que podem ou não respoder, para o tópico que está em andamento, chegando-se, 

portanto,  à construção do conhecimento. Nesse sentido, as perguntas assumem a função 

de desvelar o tópico de sala de aula por intermédio das relações de poder (cf. SANTOS, 

2011; SANTOS; FREITAG, 2012, 2013). 

Desse contexto de investigação, emerge a necessidade de se verificar o papel 

do par dialógico P-R como estratégia de articulação tópica, em um nível mais alto de 

articulação que o oracional, por conectar porções informativas do texto e do discurso, 

em uma perspectiva gramatical-discursiva, mais precisamente nos termos do 

Funcionalismo Linguístico Norte-americano. Tomo, nesta tese, como ponto de partida o 

uso prototípico das perguntas, que é o de obter uma resposta do ouvinte, até seu 

funcionamento textual-discursivo. A categoria conector, aqui, passa a ser entendida de 

uma forma mais abrangente do que se costuma verificar na literatura sobre o assunto, e 

tal entendimento é respaldado nas ideias de Vuchinich (1977); Mann e Thompson 

(1988); Herring (1991); Fávero, Andrade e Aquino (1996); Martelotta (1996); Sorjonen 

(2001); Pinheiros (2005); Araújo e Freitag (2010); Santos (2011); Freitag (2010; 2012); 

Santos, Araújo e Freitag (2012); Tavares (2012); Santos e Freitag (2012; 2013); Santos 

e Silva (2015), que têm em comum o fato de investigarem como se dá o processo de 

articulação em uma perspectiva linguístico-discursiva, ou seja, como se conectam 

porções textuais/discursivas que ocorrem em um nível maior de realização que o 

oracional.  

Pinheiro (2005), ao pesquisar como os aspectos estruturais e interacionais 

colaboram para a construção do texto a partir da organização tópica, evidencia que as 

perguntas são responsáveis pela articulação do tópico discursivo e, consequentemente, 

funcionam como estratégias de construção textual, como se pode verificar em um 
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exemplo, fornecido pelo autor, que faz parte de uma palestra6 que trata do fenômeno da 

transitividade, apresentado em (3): 

 

(3)    I - ... [6  depois ele classifica transitividade de relação ....que ocorreria com verbos 

transiTIvos... em ... “não exprimem uma ideia auTÔnoma acabada em si mesma é a 

mesma visão da gramática tradicional”... “na verdade a transitividade de relação eXISte 

em TOdos os níveis em uma questão de dosagem”...essa afirmação eu achei importante 

porque esTUdos  mais recentes sobre transitividade...TÊM tentado trabalhar exatamente 

isso...que a TRANsitividade se dá num ... como se fosse uma medida escalar...né? então... 

como se  houvesse um contínuo  não se POde falar de trasitividade isoLAdas.. mas como 

se houvesse um contínuo uma gradaçÃO de transitividade... e Essa gradação 

depdendeRIA ... de uma série de fatores... e Este me parece exatamente o xis do 

problema][7que fatores são esses?... é preciso que se determine... há pelo menos dois 

esTUdos que tratam disso (...) (PINHEIRO, 2005, p. 123): 

 

O autor classifica a pergunta em destaque, no excerto (03), como sendo 

retórica 7 , cuja função é realizar o movimento de sequenciação entre o tópico do 

segmento 6, que está relacionado à transitividade, e o tópico do segmento sete, que trata 

dos traços que definem a transitividade. A pergunta funciona, nesse contexto, como 

estratégia de retomada de tópico. Pinheiro (2005) conclui que o par P-R pode funcionar 

como sequenciador de partes do texto e do discurso, atuando em um nível de articulação 

textual/discursiva mais alto.  

Diante do que foi visto, proponho, nesta tese, empreender uma análise e 

descrição do funcionamento do par P-R, em uma relação forma-função, tendo por 

objetivo evidenciar os mecanismos de funcionamento das perguntas e respostas como 

forma de estruturação/articulação do texto e do discurso, sob a luz dos pressupostos do 

Funcionalismo Linguístico, considerando autores como Givón (1983; 1990); Gorski 

(1994); Herring (1991); Sorjonen (2001); Martelotta (1996); Fávero, Andrade e Aquino 

(1996); Pinheiros (2005); Araújo e Freitag (2010); Freitag (2010; 2012); Santos (2011); 

Santos e Freitag (2012; 2013); Santos, Araújo e Freitag (2012); Santos e Silva (2015), 

entre outros, partindo da ideia de que, como propõe Brown e Yule (1983), o analista do 

discurso8 tem por escopo investigar as funções dos dados linguísticos e, também, como 

                                                 
6 A palestra citada faz parte das amostras analisadas pelo autor. 
7
 A classificação proposta por Pinheiro (2005) para as perguntas não é a mesma a ser adotada nesta 

pesquisa. Essa questão é melhor detalhada no capítulo que trata do par P-R. 
8  No Brasil, o analista do discurso é tido como o que atua à luz dos pressupostos da AD francesa, 

segundo a qual o sujeito do discurso não tem domínio sobre o que fala por ser subordando a fatores 

relacionados à idelogia, ao inconsciente e à história. Nesta tese, o analista investiga o funcionamento da 

língua, cujos falantes têm o poder de criar e recriar o discurso por meio de processos cognitivos, 

inferenciais, culturais, históricos etc. A história, por exemplo, é considerada para contextualizar o 
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esses dados são processados a partir da perspectiva do falante e do ouvinte, ou seja, 

“tratar os dados como um registro/texto de um processo dinâmico em que a linguagem é 

usada como um instrumento de comunicação, em um dado contexto, para um 

falante/escritor poder expressar significados e atingir intenções” (BROWN; YULE, 

1983, p. 25-26). Para estes autores, o fato de o analista trabalhar com dados linguísticos 

baseados no uso que os falantes fazem da língua tem por finalidade buscar as 

regularidades nas realizações linguísticas para comunicar significados e intenções. 

Schiffrin (1994) também discute sobre os princípios norteadores do trabalho do 

analista do discurso. Para ela, quando se estuda a linguagem, tendo como foco a função, 

a tarefa é identificar e analisar as ações realizadas por falantes em função de 

determinadas propostas, considerando a interpretação social, cultural e os significados 

pessoais, e justificar o porquê de nossas interpretações a respeito desses significados 

referentes aos participantes envolvidos na situação de uso.  Desse modo, a partir de uma 

visão de gramática funcional, que não está relacionada apenas à codificação e à 

decodificação de expressões linguísticas, mas também à forma pela qual se organiza e 

interpreta essas expressões, e tomando o discurso como a realização de ações por parte 

dos interlocutores, por meio de estratégias sociocognitivas, em contexto situado de uso 

da língua, analiso o par P-R, na perspectiva da gramática e do discurso, como processo 

de articulação textual/discursivo.  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1   Objetivo Geral 

Evidenciar o funcionamento do par pergunta-resposta como estratégias de 

articulação tópica, em um nível mais alto de realização que o da oração, por meio de 

funções textuais-discursivas. 

1.2.2   Objetivos Específicos 

● Mostrar como o par P-R articula as partes do texto, conector em nível mais alto, 

isto é, discursivo, a partir de estratégias textuais e interativas; 

                                                                                                                                               
momento presente em uma perspectiva de futuro, e não por meio de uma subordinação histórica por parte 

do falante.   
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● Estudar as instâncias epistemológicas codificadas pelas perguntas na 

organização/sequenciação das partes do texto; 

● Determinar o estatuto gramatical/discursivo do par P-R no âmbito do processo 

de instauração da subjetividade e intersubjetividade, a partir das relações 

discursivas que se estabelecem entre os interactantes; 

● Analisar os contextos prototípicos que favorecem a  implementação de perguntas 

no que diz respeito às atividades interativas no momento da enunciação. 

1.3. QUESTÕES E HIPÓTESES 

Questão 1: Quais funções textuais-discursivas o par P-R desempenha na 

implementação e no desenvolvimento do tópico discursivo? 

Hipótese 1: As pesquisas sobre perguntas que se situam em uma perspectiva gramatical 

e interacional (forma-função) apontam o TD como sendo o fio condutor do discurso, 

como se pode verificar em Pinheiro (2005), Araujo e Freitag (2010), Freitag (2010, 

2012), Santos (2011), Santos e Freitag (2012 

; 2013), Santos, Araújo e Freitag (2012),e Santos e Silva (2015), os quais evidenciam 

que o par P-R funciona como uma das estratégias de articulação de tópico (2005).  

 Galembeck (2014) advoga que o TD pode ser visto como um dos elementos 

essenciais da fala, já que apresenta dois princípios que são importantes para o estudo da 

língua: fundamentador e organizador. Em verdade, reforço esta tese defendendo que é 

impossível haver discurso sem a implementação de tópico. 

Em Santos (2011) e Santos e Freitag (2012; 2013), mostramos a relação que se 

estabelece, no discurso de sala de aula, entre poder ↔ tópico ↔ pergunta ↔ sala de 

aula ↔ conhecimento. Nesta relação, as perguntas exercem papel fundamental por 

possibilitar ao professor desenvolver e controlar os tópicos instaurados nesse ambiente 

discursivo. Em Santos e Silva (2015), mostramos algumas evidências de como o par P-

R atua, no nível do texto, como estratégia de sequenciamento por meio do processo de 

gramaticalização, 9  tomando como base os estudos de Martelotta (2006), Araújo e 

Freitag (2010), e Freitag (2010, 2012), aos quais propomos refinamentos com relação à 

                                                 
9
 Essa perspectiva teórica é defendida por Martelotta, para quem gramática e discurso fazem parte de 

domínios de análise diferentes, embora estejam relacionados. É debatida na seção que discorre sobre o 

par  P-R. 
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concepção e à atuação do par P-R. É possível que o par P-R funcione como articulador 

mais imediato, no caso das PPs, ou possa atuar como articulador de porções maiores no 

nível da gramática/discurso, o que necessita ser testado, com mais acuidade, por meio 

do controle dos contextos de ocorrência dos enunciados interrogativos, nos termos de 

Vuchinich (1977); Givón (1979, 1983, 1992, 1995, 2001, 2002); Rodríguez (1988); 

Mann e Thompson (1988); Herring (1991); Sorjonen (2001) e Martelotta, 1996.   

Questão 2: Como os interlocutores constroem estratégias para codificar e distribuir o 

conhecimento por meio das perguntas no processo de sequenciamento de turnos? 

Hipótese 2: Sorjonen (2001) e Heritage (2012) argumentam que as perguntas codificam 

as pressuposições epistêmicas dos falantes. Isso deve ocorrer devido às necessidades 

pragmático-discursivas do locutor para elicitar a participação do ouvinte no contexto de 

fala. Essas necessidades motivam a escolha da estrutura interrogativa que vai ser 

responsável, também, pela seleção da resposta. É por esse motivo que autora toma a 

forma da pergunta como um princípio organizacional. No processo de instauração do 

par P-R, o interlocutor tanto pode confirmar, ou não, o conteúdo epistêmico codificado 

nas perguntas, como também pode, ou não, sinalizar o desejo de querer que a atividade 

discursiva prossiga por meio da sequência de turnos. Assim, torna-se necessário 

examinar como o par P-R organiza as atividades desenvolvidas pelos falantes durante a 

sequência de turnos, considerando o processo de construção e manutenção das 

informações construídas pelos interactantes.  

Questão 3: Como se processa a relação existente entre a instauração de perguntas e o 

processo de subjetividade e intersubjetividade no campo da gramática e do discurso? 

Hipótese 3: Um dos postulados de Thompson (2014), quando trata do processo de 

subjetividade e intersubjetividade, é o de que as perguntas servem como um sinal 

interacional que indica a direção que discurso toma em relação ao que está sendo 

desenvolvido, por envolver os interlocutores na construção do discurso. Mesmo não 

fazendo referência ao conceito de tópico, o autor dá pistas de que o par P-R desempenha 

as funções de instauração e de envolvimento dos interlocutores, no discurso, por meio 

de coerção intersubjetiva.  

 Traugott e Dasher (2005) propõem uma distinção entre subjetividade, que é 

codificada na gramática pelo uso da dêixis, modalidade e marcadores discursivos, e 

intersubjetividade, que diz respeito ao fato de a atenção do falante está relacionada à do 
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ouvinte, que é incluído no evento comunicativo por meio de marcas linguísticas que 

podem ocorrer de diferentes formas. Os autores estabelecem o continuum de gradiência 

entre as dimensões objetiva/subjetiva: [objetivo] > [- subjetivo] > [+subjetivo]> 

[intersubjetivo], de modo que as formas linguísticas codificadas na gramática se 

aproximam de uma ou de outra dimensão. Nessa mesma linha, Araújo e Freitag (2010) 

trabalham com a ideia de objetividade e subjetividade codificadas nas perguntas, ao 

classificar as perguntas semirretóricas em: declarativas/objetivas e 

condicionais/subjetivas. 

Para Galembeck (2002), todos os elementos que indicam a presença de interlo-

cutores no diálogo constituem marcas de subjetividade e intersubjetividade.  

Diante dessas evidências, pressuponho que deve haver marcas linguísticas que 

evidenciam a presença dos interlocutores na codificação do par P-R, e essas marcas 

podem ser elicitadas por meio do controle contextual (marcado, não-marcado) de 

ocorrência das perguntas para se verificar como o par P-R favorece o processo de 

colaboração entre os interlocutores. 

Questão 4: Como o contexto interativo influencia na seleção e na realização da 

estrutura gramatical das perguntas realizadas pelos falantes em um contexto de 

comunicação situado? 

Hipótese 4: Tomando por base os princípios funcionalistas advindos da linguística 

cognitiva, especialmente os de Tomasello (1999), pautados na ideia de que as unidades 

linguísticas são definidas em relação à função a que servem no contexto de comunica-

ção situado, considero que há uma motivação contextual que faz com que o falante 

selecione uma entre as diferentes estruturas interrogativas que existem.  

 Na acepção de Givón (1995), o princípio da marcação é totalmente dependente do 

contexto de uso da língua, uma vez que uma forma tida como marcada em um contexto, 

pode não ser marcada em outro. Por exemplo: o contexto de discurso formal é mais 

marcado que o de uma conversa informal do cotidiano. 

 Nessa mesma linha de raciocínio, Sorjonen (2001) e Heritage (2012) advogam que 

a existência de variação na estrutura gramatical das perguntas é motivada pelas 

necessidades comunicativas dos interlocutores, cujo objetivo é atingir tarefas que só são 

realizadas no plano da interatividade. A escolha de um tipo de pergunta em vez de outro 

não é uma questão de estilo, uma vez que cada ocorrência de um enunciado 

interrogativo tem função própria. 
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  Acredito, portanto, na possibilidade de haver evidencia de um padrão de 

regularidade no comportamento do par P-R, o qual pode ser depreendido por meio de 

um  mapeamento das funções discursivas do par em relação ao contexto de uso.  

1.4. ORGANIZAÇÃO GERAL DA TESE 

A tese está estruturada em seis capítulos: no capítulo um, faço uma descrição do 

objeto de estudo, em que são fornecidos os parâmetros mais gerais que fundamentam o 

par P-R como estratégia de articulação tópica, os quais são pautados em estudos que 

consideram a língua a partir do contexto de uso. Delimito, também, os objetivos, 

questões e hipóteses que orientam a realização desta pesquisa. 

No segundo, trato dos pressupostos teóricos do Funcionalismo Linguístico; das 

noções de gramática, texto e discurso; da Perspectiva Textual-Interativa; da Teoria das 

Estruturas Retóricas - RST; e disserto sobre os aspectos de coesão e coerência no 

texto/discurso.  

No terceiro capítulo, inicio as discussões teóricas que problematizam o objeto de 

estudo delimitado: o TD como organizador da atividade textual/discursiva. Faço uma 

revisão dos principais teóricos que versam sobre o tópico sentencial, que é focalizado 

no âmbito da sintaxe, de acordo com a posição em que ocorre na frase, e sobre o 

fenômeno da topicalização situado entre a gramática e o discurso. Cotejo pesquisas de 

perspectivas teóricas diferentes que são mais representativas para a explicação do objeto 

de estudo em questão e que servem de base para o assentamento de como o tópico 

discursivo é tomado nesta pesquisa. Além disso, discorro também sobre o 

processamento da informação em relação ao TD, tomando como parâmetro a 

codificação/distribuição da informação no processo de articulação tópica.  

Apresento, no quarto capítulo, o estatuto gramatical-discursivo do par P-R, 

mostrando como essa díade discursiva é estudada no plano formal e na relação forma-

função. Além do mais, o par é tratado sob o escopo da gramaticalização, em uma 

abordagem que defende que um elemento linguístico que atua no nível textual pode 

funcionar na organização do fluxo discursivo. Por fim, integro, também, ao campo de 

estudos sobre o par P-R, a questão de como se instaura a subjetividade e 

intersubjetividade no processo de articulação de tópicos. 

O quinto capítulo é reservado aos procedimentos metodológicos, em que defino 

a natureza da pesquisa em termos qualitativos e quantitativos. Os dados quantitativos 
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têm por função complementar as interpretações realizadas pelo método qualitativo. 

Apresento, também, a constituição dos corpora que servem de base para seleção, 

descrição e interpretação dos dados, e as etapas pelas quais passam os procedimentos de 

análise.  

Já o sexto capítulo é dedicado à análise e descrição dos dados, em que procuro 

testar as hipóteses definidas na pesquisa em questão. Por fim, são feitas as 

considerações finais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo tem por finalidade tecer uma reflexão sobre o uso que os falantes 

fazem da língua, nos moldes do Funcionalismo Linguístico, principalmente, o de 

vertente norte-americana, e da perspectiva textual-interativa. Estes domínios de análise 

compartilham, entre outros pontos, a ideia de que a língua deve ser concebida em 

contexto de interação, e partem da premissa de que a língua não pode ser considerada 

um objeto independente, mas que serve às necessidades comunicativas/interativas dos 

interlocutores.  

Pautado nos pontos de confluência dessas posições teóricas, meu objetivo é 

construir um suporte teórico que sirva para fundamentar epistemologicamente o objeto 

aqui em questão, que é o par P-R como mecanismo de junção, com função 

supraoracional, por conectar enunciados no nível do texto e do discurso. Como a análise 

se estende além dos limites da oração, não é necessário focar na relação dicotômica 

coordenada/subordinada, em que comumente se enquadram as conjunções, como o 

faz gramática tradicional, e sim nas relações fóricas e nas pressuposicionais que se 

estabelecem no encadeamento de turnos, como aponta Rodríguez (1988). Assentadas 

essas questões, apresento, na seção 2.1, os pressupostos teóricos do funcionalismo 

linguístico; discorro, na 2.2, sobre a noções de gramática, texto e discurso, delimitando 

os parâmetros de como estes termos são tomados nesta pesquisa; na 2.3, discorro sobre 

os princípios funcionalistas; na 2.4, discorro sobre a perspectiva textual-interativa; na 

2.5, sobre aspectos de coesão e coerência no texto/discurso; por fim, na 2.6, faço uma 

sumarização da construção do quadro teórico que dará suporte à análise.  

2.1. A LÍNGUA EM CURSO: BUSCANDO CAMINHOS 

Costuma-se afirmar que o pensamento linguístico contemporâneo está dividido 

em duas perspectivas de análise: a formalista e a funcionalista.  A formalista adota a 

concepção de que a língua representa um sistema independente, cuja estrutura 

linguística é o principal instrumento de análise. As principais correntes que se destacam, 
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nesta abordagem, são o estruturalismo, representado por Saussure, e o gerativismo, por 

Chomsky (FURTADO DA CUNHA; MARTELOTTA, 2008). 

Com a publicação póstuma do Curso de Linguística Geral, em 1916, Saussure 

(1995) define o objeto de estudo da Linguística, que é a língua, conferindo o grau de 

cientificidade a esta área de conhecimento. O autor faz a distinção entre língua, que é “o 

produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, 

adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos” 

(SAUSSURE, 1995, p. 17), e linguagem, que é “multiforme e heteroclítica [...] ao 

mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, ela pertence ao domínio individual e ao 

domínio social”. O autor sustenta que a língua é um sistema abstrato e homogêneo, 

constituída de modo convencional pela comunidade social; uma estrutura de signos 

ordenados que constitui um todo significativo. Já a fala, que favorece a evolução da 

língua, apresenta manifestações individuais e momentâneas. Saussure (1995) define 

ainda o signo linguístico, que tem por características: i) ser composto por significante e 

significado, em que se tem a união da imagem acústica com o sentido, e ii) ser 

arbitrário, já que a união do significante com o significado é imotivada. Desse modo, a 

língua para Saussure apresenta-se estruturada, podendo ser estudada sem a necessidade 

de se recorrer a aspectos sociais, dado o seu caráter único e homogêneo. 

Chomsky inaugura a Teoria Gerativa, a partir da publicação do livro Syntact 

Structures, em 1957, no qual elabora um modelo de língua formalizado, pautado no 

princípio da abstração, com a finalidade de explicar os mecanismos de funcionamento 

da linguagem humana, elegendo como principal objeto de análise a sintaxe, considerada 

autônoma.  Em termos gerais, no pensamento de Chomsky (1957), a chamada gramática 

gerativa parte do pressuposto de que se pode gerar um número infinito de sequências a 

partir de um conjunto limitado de regras. A língua é entendida como um conjunto de 

conhecimentos internalizados pelos falantes, o que o autor denomina de competência. O 

uso que o falante faz da língua, em contextos de comunicação, é denominado de 

desempenho.  

Já o(s) funcionalismo(s) linguístico(s) adota(m) a visão de que a língua não pode 

ser concebida como um objeto autônomo, sem levar em conta seu caráter social, 

histórico e cognitivo.  Não se pode pensar, no entanto, que a versão moderna do 

funcionalismo linguístico é uma sucessão linear da abordagem formalista, uma vez que, 

como assinala DeLancey (2001), constitui, de certo modo, um retorno às abordagens 



27 

 

linguísticas que pautaram suas investigações em fenômenos sincrônicos e diacrônicos, 

como Whitney, von der Gabelentz, Paul, entre outros.  Estes autores, pregressos a 

Saussure, já defendiam a tese de que as estruturas linguísticas deveriam ser explicadas à 

luz de parâmetros funcionais, cognitivos e psicológicos.  

Delancey (2001) ainda pontua que o termo funcional tem sido aplicado por 

diferentes modelos, escolas, movimentos e metodologias, sendo usado até fora da 

linguística. Não dá para entender, nesses termos, o funcionalismo linguístico como um 

bloco coeso, sem variação.  O que existem, de fato, são modelos teóricos que se 

intitulam funcionalistas, com vieses de concepção diferentes, sem que sejam, contudo, 

incompatíveis entre si, pois guardam entre si a ideia de que as formas linguísticas só 

podem ser explicadas em termo de suas funções a que servem nas situações de 

comunicação, e rechaçam, com isso, o pensamento de que a língua pode ser explicada 

por ela mesma por ser dotada de autonomia.  

Furtado da Cunha (2008) afirma que há duas principais correntes funcionalistas: 

a europeia e a norte-americana.  Da primeira, fazem parte: i) o Círculo Linguístico de 

Praga, que data de 1926), em que se refutou a dicotomia sincronia/diacronia postulada 

por Saussure. Dentre os principais críticos, destacam-se Vilém e Mathesius. Esta escola 

também se destacou no campo da fonologia, em que Trubetzkoy formulou a função 

distintiva fonológica, e no da morfologia, em que Jakobson definiu o princípio da 

marcação morfológica; ii) a gramática sistêmico-funcional de Hallyday, para quem a 

gramática natural da língua é explicada em relação ao seu uso, ou seja, a forma 

linguística é explicada em relação ao uso que se faz dela; e iii) a gramática funcional de 

Dik, segundo a qual a oração, tomada como unidade mínima de análise, se organiza, 

juntamente com outras, em camadas superpostas. Para este autor, a gramática da língua 

deve considerar todos os componentes de forma integrada, isto é, mesmo sendo uma 

gramática da sintaxe e da semântica, ela só pode ser entendida dentro do componente 

pragmático. 

No que se refere à corrente norte-americana, é um movimento que iniciou-se na 

década de 1970, na Califórnia, e tem como principais representantes: i) Boas, Sapir e 

Whorf, que criticam o modo como os formalistas concebiam a língua; ii) Bolinger, para 

quem fatores pragmáticos motivam a ordem como a frase é realizada; ii) Gillian Sankoff 

e Penelope Brown, que sugerem que as estruturas sintáticas se originam no discurso; d) 

Talmy Givón, que demostra que fatores de ordem pragmático-cognitivos explicam os 
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fatos gramaticais, entre outros, como Charles Li, Sandra Thompson, Wallace Chafe, 

Paul Hopper, John Haiman e William Croft, Elizabeth Closs Traugott, Joan 

Bybee,  Bernd Heine.   

Desse modo, a gramática funcional concebe a língua por meio de um contexto 

maior de investigação, que considera fatores de base interacional: intenção dos falantes, 

realização de processos, contexto situacional, entre outros.  

Na sequência, problematizo as concepções de texto, gramática e discurso, 

tecendo pontos que considero importantes, para poder adotar a perspectiva pela qual 

tomo tais termos nesta pesquisa.  

2.2. GRAMÁTICA, TEXTO E DISCURSO… POR UM PARTIDO 

Dentre as múltiplas abordagens do funcionalismo linguístico, orientação teórica 

adotada nesta pesquisa, a proposta de Givón10 (2001) parte da premissa de que são duas 

as principais funções da linguagem humana: a representação e a comunicação de 

conhecimento (experiência). As línguas apresentam, ao mesmo tempo, as características 

de serem estáveis e flexíveis, as quais tanto contribuem para o processamento rápido 

das informações, como para o funcionamento da língua nos diferentes contextos e 

propósitos comunicativos. Essas afirmações atestam o posicionamento (antigerativo) do 

autor, que refuta a ideia de se entender a língua como objeto independente dos 

diferentes usos a que serve na gramática funcional, assegurando a emergência da sintaxe 

a partir do discurso, quando afirma: “a sintaxe de hoje é o discurso pragmático de 

ontem” (GIVÓN, 1979, p.208-209), e demonstra sua assertiva por meio do continuum: 

Discurso > Sintaxe > Morfologia > Morfofonêmica > Zero. Nesses termos, temos que 

levar em conta os diferentes subsistemas da gramática que se realizam em uma interface 

semântico-discursiva, a saber: a) papéis gramaticais (sujeito, objeto direto), b) definição 

e referência, c) anáfora, pronomes e concordância, d) tempo, aspecto, modalidade e 

negação, e) transitividade verbal, f) topicalização, g) foco e contraste, h) relativização, i) 

ato de fala e j) conjunção e subordinação (GIVÓN, 2001). A gramática, assim, tem por 

                                                 
10Destaco que, para chegar na versão de 2001, houve outras versões desse modelo teórico, as 

quais cito mais adiante. Como na abordagem gerativa, houve mais de uma versão da orientação 

teórica postulada e reformulada por Givón (desde 1979 até a versão mais recente, de 2001).  
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função codificar, de forma simultânea, a semântica da proposição e a coerência do 

discurso.  

Hopper (1987) também compartilha do pressuposto de que a gramática da língua 

se pauta pelo componente discursivo, porém, de uma forma mais ampla, já que afirma 

que a gramática emerge do discurso, diferindo, em alguns aspectos, do ciclo funcional 

de base diacrônica estabelecido por Givón (1979). Segundo Hopper (1987), gramática e 

discurso se inter-relacionam mutuamente, ou seja, aquela não pode ser usada como 

pretexto para a efetivação do discurso, e é motivada por este devido às experiências que 

são transmitidas pelos falantes, que fazem avaliação do contexto de produção de fala. A 

proposta de Hopper centra-se em uma interface gramática/discurso, em que as estruturas 

linguísticas regularizadas pela rotinização do uso advêm do discurso, sem, com isso, se 

preocupar com a sequencialidade de estágios evolutivos da gramática proposta por Gi-

vón.  Não significa dizer que Hopper desconsidere o caráter histórico da linguagem, ele 

o faz no sentido de entender como processos que estão sempre se (re)constituindo.  É 

nesse sentido que ele fala de processo gradual da gramática em relação ao dinamismo 

sócio-histórico do discurso. Nesses termos, a gramática é tida como emergente e sempre 

se atualiza no discurso, daí o seu caráter provisório, sempre em processo. Esse fato nos 

leva a indagar se existe de fato uma gramática no sentido literal do termo, já que o 

caráter incompleto da língua sempre está relacionado às negociações discursivas, e essa 

flexibilidade pode ser atestada pelo fenômeno da gramaticalização. Pode-se dizer que, 

na abordagem de Hopper (1987), a relação entre gramática e discurso sempre está 

ancorada em um processo concreto de enunciação, isto é, as regularidades codificadas 

pela gramática ocorrem no processo de negociação que se estabelece entre os 

interlocutores, e não por meio de estágios como preconiza Givón (1979).  

Du Bois (1985) também assume posição semelhante ao preconizar que a 

gramática se resolve no equilíbrio de forças internas e externas ao sistema da língua. Na 

mesma direção, Traugott e Dasher (2005) salientam que a forma que a gramática 

assume é motivada por fatores de ordem comunicativa. 

Podemos visualizar pelo menos um ponto de conexão no que se refere a essas 

definições de gramática: a refutação do caráter homogêneo da língua, uma vez que 

assentam suas observações na relação forma-função, a qual se dá mediante a interação 

de fatores semântico-discursivos. 
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 A par disso, adoto a perspectiva de língua de Givón (1979; 1995), já pontuada 

antes, que não é de todo diferente das outras citadas, mas por conter os estágios 

evolutivos estabelecidos em seu ciclo funcional e por ser pertinente aos interesses desta 

pesquisa, qual seja; a gramática codifica, de forma articulada, a semântica proposicional 

e a coerência discursiva, em que um conteúdo do nível semântico-proposicional pode 

ser codificado pela gramática por diferentes tipos de construções devido às pressões 

comunicativas a que as formas estão expostas (GIVÓN, 2001). Esta concepção de 

gramática é basilar no que concerne à proposta de estudar a língua a partir do uso, isto é, 

nos termos do funcionalismo linguístico. 

Schiffrin (1987), em uma posição moderada no que se refere à relação forma-

função, entende o discurso como as ações que são praticadas em função das metas e 

intenções do falante em relação ao ouvinte. Já o texto, para a autora, tem a ver com o 

conteúdo linguístico, em que se consideram os significados semânticos estáveis das 

palavras, expressões e sentenças, deixando de fora as inferências que pertencem ao 

domínio do contexto, que, por sua vez, é a combinação do dito com o não-dito. 

Com relação à concepção de discurso, Givón (1984) salienta que este é o 

resultado da interação das perspectivas do falante e do ouvinte. Nesse contexto, fazendo 

uma releitura de pontos elaborados pelo autor, tomo o discurso como uma rede de nós 

tópicos que conferem instrução para o processamento e organização da informação, os 

quais se concretizam, no texto, por meio de relações fóricas como ativação, retomada, 

de-ativação e mudança. Essa relação híbrida de organização e sequenciamento de 

informações (nível semântico-pragmático) codificado na/pela gramática por meio da 

relação dado/ novo é que confere coerência ao discurso. O discurso, assim, está para a 

organização das ações por meio de uma rede de tópicos; o texto é o resultado da 

estruturação linguística dessas ações tópicas instauradas no discurso, por meios de 

mecanismos fóricos e pressuposicionais, usada em contexto de uso da língua. A 

estruturação das ações tópicas em codificação linguística, que vai resultar no texto, se 

dá pelo processo de regularização da gramática.  

Corroborando o que foi explanado, a língua, na perspectiva do funcionalismo, é 

tida como meio para comunicar e transmitir experiência, não podendo ser vista fora de 

sua dimensão social. Por sua vez, a gramática é entendida como a regularização da 

semântica proposicional e da pragmática discursiva. Já o discurso, a partir de uma 

releitura do que propõe Givón, pode ser entendido como uma rede tópica (nós tópicos) 
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que confere instrução para o processamento e organização da informação, garantindo, 

assim, a coerência do discurso. O tópico, dessa forma, é colocado como pilar da 

construção discursiva, e o aspecto do processamento e da organização diz respeito a sua 

natureza social-cognitiva. Estabelecendo uma relação, é possível pensar que, como a 

coerência se dá na mente dos falantes, pois é na mente que o ouvinte elege seu 

interlocutor por mecanismos de inferências (GIVÓN, 1983; 1984), há uma estreita 

relação entre a instauração de tópicos e a coerência discursiva.  Não parece razoável 

falar em coerência sem fazer menção à instauração de tópicos no discurso, já que não há 

comunicação sem que se recorra ao fenômeno da topicalização. Nesse sentido, 

diferentemente do que propõe Givón (2001), o fenômeno da topicalização não é 

assumido como um subsistema da gramática, pois, em sentido amplo (discursivo), a 

gramática se pauta pela regularização de tópicos. Esta defesa associa-se, justamente, ao 

que Givón (1979) propõe: partir do discurso para gramática, e não o contrário. Na 

continuidade, discorro sobre os princípios funcionalistas, mostrando seus aspectos e 

funcionamento. 

2.3. OS PRINCÍPIOS FUNCIONALISTAS11 

2.3.1  O princípio da iconicidade 

Situando-se entre o formalismo de Chomsky, que prega a autonomia sintática e a 

flexibilidade de Hopper de gramática emergente, Givón (2001) postula uma posição de 

nível intermediário, segundo o qual a flexibilidade, gradualidade e variabilidade da 

gramática têm motivações adaptativas, já que a estabilidade e a flexibilidade colaboram 

para o processamento rápido da linguagem, cujo objetivo primordial é a troca de 

experiências entre os usuários da língua.   

É de comum acordo, entre os teóricos funcionalistas, que a estrutura da língua 

reflete, de alguma maneira, a estrutura da experiência. Esta relação é denominada de 

princípio da iconicidade, isto é, de que existe relação entre a forma (significante) e 

significado (função).  A formulação desse princípio, no quadro da linguística funcional, 

foi primeiramente explicitada, de forma radical, por Bolinger (1977, p.10), segundo o 

                                                 
11 Os princípios funcionalistas  que são tratados, nesta seção, são tomados na perspectiva de Givón (1991, 

1995), os quais são exemplificados a partir de autores que desenvolvem pesquisas no português do Brasil. 
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qual “a condição natural de uma língua é preservar uma forma para um significado, e 

um significado para uma forma”12. A acepção de Bolinger assenta-se em uma posição 

mais forte do princípio da iconicidade, pautada na defesa de que existe uma motivação 

entre forma e função, o que diverge da tese de Saussure sobre a arbitrariedade do signo 

linguístico. Freitag (2007), ao citar Givón (1995), afirma que a idealização desta relação 

(forma-função) é super-estendinda no sentido de que ele acredita haver arbitrariedade na 

codificação linguística, uma vez que a iconicidade codificada no código linguístico está 

sujeita a pressões corrosivas que afetam, diacronicamente, tanto a forma como a função. 

O código sofre erosão em virtude do atrito fonológico, já a mensagem sofre mudança 

em função da colaboração criativa dos falantes.   

Essa biunivocidade nem sempre pode ser encontrada em todos os contextos 

comunicativos, principalmente na língua escrita, em que não há uma relação biunívoca 

entre a forma e o conteúdo a que essa forma remete, o que abre espaço para a 

relativização do isomorfismo de um-para-um postulado por esse princípio. Isso pode ser 

constatado a partir dos estudos da variação e mudança que evidenciam a possibilidade 

de se dizer a mesma coisa por meio de duas ou mais formas, ou a possibilidade de uma 

única forma dizer mais de uma coisa (FREITAG, 2008). Este fato contribuiu para se 

assumir uma versão denominada de mais branda do princípio da iconicidade, que passa 

a ser visto a partir da manifestação de três subprincípios, o da quantidade de 

informação, o da integração e o da linearidade 

O subprincípio da quantidade, segundo o qual quanto maior é a quantidade de 

informação, maior é a quantidade da forma que se exige para codificar essa informação.  

A estrutura de uma informação codificada linguisticamente está diretamente relacionada 

ao conceito expresso por essa estrutura.  

A partir de Givón, Furtado da Cunha (2008, p. 168) mostra a aplicabilidade desse 

princípio ao português por meio do exemplo: BELO > BELEZAR > EMBELEZAR > 

EMBELEZAMENTO. Para o autor, o princípio da quantidade pode ser visualizado no 

cumprimento das palavras derivadas que tendem a veicular mais informações que as 

palavras primitivas.  

                                                 
12

 "the natural condition of a language is to preserve one form for one meaning, and one meaning for one 

form" [Tradução nossa].  
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O subprincípio da integração diz respeito ao fato de que o nível de codificação 

sintática está relacionado ao nível de integração cognitiva, ou seja, quanto mais 

próximos estiverem cognitivamente os conteúdos, mais próximos estão no nível de co-

dificação linguística. Furtado da Cunha (2008, p. 169) mostra como esse princípio se 

manifesta por meio dos seguintes exemplos no português: 1) Maria ordenou: fique aqui; 

2) Maria fez a filha ficar ali; e 3) a filha não queria ficar ali. A autora evidencia que 

quanto menos integrados os eventos estão, mais é provável que um elemento de 

subordinação, ou mesmo uma pausa, separe a oração principal da subordinada. Assim, 

em (1), tem-se dois eventos distintos; de um lado, o ato de ordenar, de outro, o ato de 

ficar ali. O enunciado (1) apresenta sujeitos separados, como também a codificação mo-

do-temporal é feita de forma diferente em ambos os eventos. Em (2), a autora defende 

que há uma maior integração semântico-sintática, já que se torna mais difícil afirmar 

que se trata de dois eventos separados, e também não há a presença de qualquer 

elemento que separe as duas orações. Já na terceira, há uma fusão semântico-sintático 

ainda maior que a primeira, uma vez que não se observa a ocorrência de eventos 

diferentes, e o sujeito é o mesmo para ambos os verbos.   

O subprincípio da ordenação linear se refere ao processo de ordenação da 

informação na codificação sintática, isto é, a informação mais importante para o falante 

tende a ser codificada, primeiro, na linearidade sintática. Furtado da Cunha (2008) 

demostra como se aplica esse princípio da ordenação linear no português: 

 

(04)   Sabe como é feito um bom strogonoff ... compra o camarão:: limpa o camarão...põe o 

camarão...boto cebola ...pimentão... tomate... cozinho ele... deixo ele cozinhar um 

pouquinho assim (FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 169). 
 

A rigor, o encadeamento das orações acima é feito na mesma ordem em que 

ocorre na realidade. Em um primeiro momento, compra-se o camarão, em seguida, 

passa-se à limpeza para depois cozinhá-lo. Se houver uma inversão nesta ordem de 

colocação das orações, haverá também uma alteração na ordem sequencial dos 

acontecimentos narrados. 

Outro subprincípio da ordenação linear é a relação que se estabelece entre ordem 

sequencial e tópico discursivo, em que se verifica uma conexão entre o tipo de 

informação veiculada por um elemento da oração e a ordenação que este elemento 

assume na codificação sintática. A título de exemplificação, Furtado da Cunha (2008) 
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pontua que essa relação pode ser observada, tendo em vista o fato de que as 

informações velhas tendem a ocorrer no início da oração, e as novas ocorrem no final: 

 

(05)    Tenho vários amigos, mas meu preferido é Carlos. Carlos está sempre comigo na hora da 

diversão (FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 169).  

 

A primeira vez que o referente Carlos é introduzido, no discurso, aparece no 

final da frase, pois se trata de informação nova, na oração seguinte aparece no início, 

pois se trata de informação mencionada antes.  

Diante do exposto sobre o princípio da iconicidade, é evidente que as estruturas 

de codificação linguística não podem ser vistas como totalmente arbitrárias, uma vez 

que refletem as estruturas semântico-cognitivas que lhes são subjacentes. Como 

postulam Furtado da Cunha, Costa e Cezário (2003, p.34), “[...] a língua não é um 

mapeamento arbitrário de ideias para enunciados: razões estritamente humanas de 

importância e complexidade refletem-se nos traços estruturais das línguas”13. Desse 

modo, o funcionalismo procura estabelecer a relação de como as estratégias 

sociocognitivas dos usuários da língua influenciam no modo de 

organização/acomodamento das estruturas linguísticas no nível sintático. 

2.3.2   O princípio da marcação 

Discutir o princípio da marcação nos moldes do paradigma funcionalista 

significa entender como se fundamenta a relação que se dá entre complexidade 

estrutural e a cognição.  Segundo Givón (1995), uma estrutura pode ser marcada em um 

determinado contexto, mas não em outro, pois esse princípio só pode ser entendido em 

contexto de uso situado, recorrendo-se, para isso, a fatores de ordem cognitiva, cultural, 

comunicativa e biológica.  

De acordo com as informações de Furtado da Cunha (2008), a origem dos 

termos ”marcado” e “não-marcado” remonta aos linguistas da Escola de Praga, e têm a 

ver com a ideia de contraste entre dois elementos de determinada categoria linguística, a 

qual pode realizar-se nos níveis fonológico, morfológico ou sintático. Na relação entre 

dois elementos, de uma dada categoria, que se opõem, um deles é tido como marcado 

quando apresenta uma propriedade que está ausente no outro. Para ilustrar como isso 

                                                 
13Os autores citados estudam os pressupostos do princípio da iconicidade no português brasileiro. 
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acontece no português, a autora exemplifica com um caso que pertence ao campo da 

morfologia, a saber: a categoria de número: a forma meninos[+plural] é considerada 

mais marcada em relação a “menino” [-plural], forma não-marcada.  As formas não-

marcadas apresentam as seguintes características: i) maior frequência de ocorrência nas 

línguas em geral e em uma língua particular; ii) contexto de ocorrência mais amplo;  iii) 

forma mais simples ou menor; e iv) aquisição mais precoce pelas crianças (FURTADO 

DA CUNHA, 2008, p. 170).  

Para Givón (1995), o princípio da marcação dá base para o fundamento da 

gramática da língua por estar associado à tendência de a língua ser econômica e à 

organização cognitiva do pensamento. O autor estabelece os critérios que definem os 

elementos que são ou não marcados na língua, quais sejam: a) complexidade estrutural, 

em que a forma marcada possui a tendência de ser mais complexa, ou maior, que a não-

marcada. A forma não-marcada apresenta a massa fônica reduzida em relação à 

marcada; b) distribuição de frequência, que diz respeito ao fato de que a forma marcada 

tende a ser menos frequente e, nesse caso, é mais saliente na atividade cognitiva que a 

forma não-marcada; e c) complexidade cognitiva, que tem a ver com a questão de que a 

forma marcada tende a ser cognitivamente mais complexa. No que diz respeito ao 

esforço mental, a forma marcada demanda atenção, ou tempo de processamento maior 

que a não-marcada.  

Na visão de Furtado da Cunha (1999), existe, na língua, uma tendência que faz 

com que esses três critérios coincidam por meio da correlação entre marcação estrutural, 

marcação cognitiva e baixa frequência de ocorrência, que é um reflexo geral do 

princípio da iconicidade na gramática, representando, assim, o isomorfismo entre os 

princípios comunicativos e cognitivos e os princípios formais da marcação. É por isso 

que as categorias mais marcadas apresentam a tendência de serem substancialmente 

mais marcadas. A autora defende a ideia de que esse princípio carece de refinamento, 

devendo ser considerado não apenas na perspectiva da polaridade marcado e não-

marcado, mas por meio de um continuum. Isso pode ser verificado pelo estudo que a 

autora fez sobre a negação, demonstrando que a ocorrência do não não se restringe 

apenas aos dois critérios de marcação, mas se distribuem por meio de um continuum, 

apresentando graus intermediários de marcação. Como forma de demonstrar como se 

aplica o princípio da marcação, Martelotta (2008, p. 171) apresenta um exemplo em 

português que envolve consequências no plano sintático: 
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(06)   a. Eu uso esta roupa. 

b. Esta roupa eu uso. 

 

A sentença (b) é tida como mais marcada, pois a ordem mais comum de 

codificação sintática, SVC, ocorre em (a). Nesses termos, a ordem de codificação 

apresenta implicações no plano da expressividade da mensagem. O exemplo (b) mostra 

ser mais expressivo por imprimir uma força argumentativa relacionada à ideia de que 

aquela roupa é a que mais agrada ao falante. Já no exemplo (a), o que se observa é uma 

simples constatação que não apresenta nenhum tipo de argumento, ao contrário do que 

foi mencionado no exemplo (b). O princípio da marcação assume importância no uso da 

língua porque uma forma que apresenta maior frequência de uso e é mais corriqueira 

tende a ser conceitualizada de forma mais automatizada, ou seja, com pouca 

expressividade. Pelo contrário, quando o falante quer ser expressivo tende a usar a 

forma marcada.  

O princípio da marcação serve para aferir se os enunciados interrogativos 

ocorrem em contextos mais marcados ou menos marcados. Como Givón (2001) afirma 

serem os atos de fala interrogativos mais marcados que os declarativos, o uso de um 

corpus composto por contextos diversificados de coleta permite verificar as 

regularidades linguístico-funcionais das perguntas por meio do mapeamento desses 

contextos.  

2.3.3   O princípio da informatividade 

Dentro do entendimento de que o funcionalismo assume uma concepção 

dinâmica de uso da língua, o princípio da informatividade centra-se no fato de que os 

interlocutores compartilham informações, ou supõem que compartilham, em qualquer 

nível de codificação linguística durante o ato de interação verbal. Em uma dimensão 

pragmático-cognitiva, o falante estabelece comunicação com o seu interlocutor com o 

objetivo de informar sobre alguma coisa, que pode ser do mundo interior ou exterior do 

falante. 
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 Furtado da Cunha14 (2008) chama a atenção para o fato de que, em termos 

gerais, esse princípio tem sido aplicado ao status informacional dos referentes nominais, 

que podem ser classificados como dado, novo, disponível, ou inferível. Essa proposta 

já foi realizada por Prince em (1981). Um referente para ser classificado como dado, ou 

velho, necessita ter sido mencionado no texto, ou está ativo no contexto de interação 

verbal. O autor mostra o seguinte exemplo:  

 

(07)    aí o mecânico falou que... (∅) não sabia qual o homem que tinha apertado aquilo ((risos)) 

(FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 166). 

 

Em (07), o sujeito do verbo saber foi omitido, (o símbolo colocado na posição 

de sujeito indica sua omissão) porque já havia sido mencionado antes, o que caracteriza 

um caso de remissão a um referente ativado anteriormente: o mecânico. O fato de o 

falante ter manifestado o referente motivou-o a não o repetir na oração seguinte. 

Um referente é denominado de novo quando é instaurado, a primeira vez, no 

discurso. Caso o ouvinte já tenha esse referente na mente por ser um referente único em 

um contexto situado, é denominado de disponível: 

 

(08)   aí quando chegou... ali na descida / porque é... Barra...... Tijuca... né? Quando estava 

quase chegando a ... Tijuca... vinha um ônibus na :: direção deles... e tinha um 

caminhão... parado aqui (FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 166). 

 

Os termos grafados (um ônibus; um caminhão) foram acionados no discurso 

pela primeira vez, o que faz com que eles sejam classificados como referentes novos. 

O referente inferível é manifestado, no discurso, por meio de um processo 

inferencial, tomando-se por base outras informações disponíveis no processo de 

interação. As entidades inferíveis, geralmente, são codificadas por um artigo definido: 

 

(09)   quando ela viu o ônibus passar... mas o ônibus já estava indo .. e ela começou a gritar e 

todo     o ponto de ônibus assim lotado.. né?  ela começou a gritar pro motorista... mas 

ele estava um pouco longe (FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 166). 

 

 O referente motorista não constitui uma informação velha, já que não foi citado 

antes. No entanto, esse referente só foi mencionado por conta do referente anterior 

ônibus, configurando, assim, um caso de referência inferível.  

                                                 
14 Mais uma vez, observo que Prince (1981) propõe o modelo, e Furtado da Cunha (2008) o aplica ao  

português do Brasil. 
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 A aplicação dos princípios do funcionalismo linguísticos, nesta tese, tanto 

servem para explicar os contextos de ocorrência do par P-R, contexto marcado e não-

marcado, como para deprennder a distribuição dos referentes tópicos codificados nas 

perguntas e nas respostas por meio da princípio da iconicidade, relacionando a atuação 

desses princípios aos mecanismos fóricos e pressuposicionais que ocorrem no processo 

de articulação do discurso. Na próxima seção, são discutidos os pressupostos da 

abordagem que se intitula de textual-interativa. 

2.4. A PERSPECTIVA TEXTUAL-INTERATIVA 

O que se denomina de Perspectiva Textual-Interativa diz respeito a um grupo de 

pesquisa que faz parte de um projeto maior, denominado de Projeto de Gramática do 

Português Falado (PGPF), sob a coordenação de Ingedore Villaça Koch. Deste grupo, 

fizeram parte Antônio Marcuschi, Leonor Fávero, Hudinilson Urbano, Zilda Aquino, 

Luiz Carlos Travaglia, Célia Jubran, Mercedes Risso, entre outros. 

O principal objetivo desses pesquisadores foi constituir uma gramática 

referencial do português falado no Brasil, a partir da descrição de dados do projeto 

NURC15, ao propor uma abordagem que privilegia o estudo do texto sob os parâmetros 

do campo da Pragmática.  Para isso, buscou-se selecionar dados de diferentes instâncias 

discursivas com o intuito de elaborar uma proposta de investigação para análise de 

textos falados. Os autores do grupo defendem, no Projeto de Gramática do Português 

Falado (PGPF),  que optar por esses parâmetros de análises, entre outros que existem, 

constitui uma opção teórica que ampara o que se vai tomar por língua, texto e interação.  

O conceito de língua, adotado neste aparato teórico, é o de que esta consiste na 

realização de ações por parte dos interlocutores dentro de um contexto de situação, em 

que um se posiciona em relação ao outro (JUBRAN, 2006). Por esses termos, a 

linguagem é tida como manifestação da competência comunicativa, devido à capacidade 

de os interlocutores poderem manter a interação social por meio da produção de textos, 

que funcionam de modo comunicativo. A competência comunicativa a qual esta teoria 

                                                 
15

 O projeto NURC – Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta do Brasil - tem por objetivo 

evidenciar os padrões orais de fala a partir de estratos sociais de falantes de nível superior desde 1969. O 

projeto atua nas cidades de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A ideia inicial 

partiu do Nelson Rossi, Professor de Língua Portuguesa da UFBA.  
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remete não está centrada na relação dicotômica dos termos comunicativo/linguístico, 

mas são concebidos de forma inter-relacionais, em que o primeiro pressupõe o segundo 

pelo fato de que, para se processar um texto, se recorre ao saber linguístico de que os 

falantes dispõem, o qual é acionado pela competência comunicativa. 

Nesta proposta de abordagem, o texto é entendido como resultante da ação 

verbal, isto é, entidades comunicativas verbalizadas, visto que a competência 

comunicativa se manifesta por meio do texto. É imperioso notar que essa definição de 

texto é semelhante à que defendem os pesquisadores de orientação funcionalista. Esta 

questão é discutida mais adiante. 

Ainda no que concerne à linguagem, os autores argumentam,  na PGPF,  que a 

dimensão comunicativo-interacional tem o respaldo da Pragmática, que orienta os 

estudos linguísticos em contextos de uso situado, ou melhor, como os interlocutores se 

situam no contexto de interação verbal, demostrando como os fatores de ordem 

comunicativa são inerentes às formas linguísticas, dada a existência de uma projeção 

natural da atividade discursiva no resultado da interação, o texto.  

A perspectiva textual-interativa trabalha de forma coordenada com os 

pressupostos da Linguística Textual, da Pragmática e da análise da Conversação. As 

principais assertivas defendidas por esse viés teórico são:  

 

a) o processo básico de construção textual é a topicalidade, tomado 

como fio condutor da organização discursiva; 
b) o par P-R funciona como instaurador da coerência do texto;  
c) o relevo no processamento da informação focaliza a saliência ou o 

rebaixamento de determinados elementos no desenvolvimento do 

tópico;  
d) o fluxo de informação pode desenrolar-se de modo contínuo, 

materializando-se por meio de estruturas linguísticas próximas as da 

língua escrita, mas que pode também ser obstaculizado, dando origem a 

descontinuidades, que conferem um ritmo ralentado à progressão temá-

tica (JUBRAN, 2006, p. 32-33).  
 

A unidade básica de investigação, no nível do texto, definida por essa 

abordagem é o tópico, que se desenvolve por meio do sequenciamento, podendo ser 

continuado ou obstaculizado. Nesse sentido, o tópico é tomado como processo básico de 

construção do texto por meio do processamento linear e hierárquico das informações, o 

par P-R como um dos mecanismos que favorece a coerência textual. 

Neves (2004) tece considerações sobre a Linguística do Texto e, por 

conseguinte, sobre a abordagem textual-interativa, e afirma que os grandes temas 
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tratados exaustivamente por essas disciplinas, como referência e topicalidade, por 

exemplo, já foram contemplados pelo funcionalismo 

 A justificativa para evocar tal teoria aqui é por conta das pesquisas que foram 

realizadas na área de tópico e do par P-R, dos quais faço um cotejamento, na seção so-

bre tópico, a fim de adequar a minha proposta.  Na continuidade, discorro sobre os 

mecanismos de coesão e coerência na forma como são tomados nesta investigação. 

2.5. RELAÇÕES DE COESÃO E COERÊNCIA: AMPLIANDO DOMÍNIOS 

Os aspectos da coesão e coerência textual são debatidos, extensivamente, nos 

estudos linguísticos e em outras áreas afins sob o olhar de diferentes aportes teóricos, o 

que torna compreensível que esses termos sejam definidos e redefinidos todo o tempo. 

Nesta seção, disserto sobre os estudos mais representativos que tratam relações coesivas 

da língua na perspectiva do uso. Inicio a seção mostrando as abordagens mais 

tradicionais para, em seguida, avançar para níveis maiores, ou seja, do nível da frase ao 

discurso. Não é relevante, para essa abordagem, expor os estudos que tratam da coesão, 

por um lado, e da coerência, por outro, já que o foco está no primeiro processo. Isso não 

significa que, vez por outra, não apareçam definições sobre coerência, que é instaurada 

por meio da continuidade do tópico discursivo que, por sua vez, é codificado por meio 

de mecanismos sintáticos, nos termos de Givón (1983). Nesse sentido, coesão e 

coerência devem ser vistas como dois processos inter-relacionados. 

Na perspectiva da gramática tradicional, a coesão é o mecanismo responsável 

pela articulação das estruturas do texto, mais precisamente, pela junção de sentenças. 

Bechara (2006) diz que as conjunções (subordinativas e coordenativas) têm por função 

conectar orações dentro de um mesmo enunciado.  As chamadas conjunções 

coordenadas conectam as orações que apresentam o mesmo padrão sintático.  As 

subordinadas ou transpositores assumem a função de transpor a oração degradada ou 

subordinada ao nível de valor igual a um substantivo, que exerce, na subordinação, uma 

função sintática que tem por núcleo um nome. Esses dois tipos de juntores, pela ótica da 

gramática tradicional, são responsáveis por articular as sentenças com o objetivo de 

formar um texto coeso. 

Na visão de Halliday e Hasan (1976), a coesão está relacionada ao modo como 

as formas da língua estão conectadas na organização linear, obedecendo a uma ordem 
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gramatical. Os autores acrescentam ainda que, para haver coesão, a interpretação de um 

constituinte do texto dever ser dependente de outro. É uma relação em que um elemento 

depende do outro para que a conexão se estabeleça. Os autores propõem cinco 

mecanismos que são responsáveis pela coesão textual, a saber:  

 
a) A referência - quando um termo se refere a outro que é necessário a 

sua interpretação. Pode ocorrer de modo contextual ou textual, por 

anáfora ou por catáfora; 
b) A substituição - quando se coloca um termo no lugar de outro, 

ocorrendo sempre recategorização. 
c) A elipse - quando se omite um termo que é recuperado pelo contexto; 
d) A conjunção - estabelece relações de significação entre os elementos 

ou termos da oração (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 4).  

 

Essas categorias de coesão tanto se referem à organização da superfície do texto 

(co-textual) como remete a aspectos do plano contextual. No geral, o foco das 

categorias recai sobre a organização estrutural da gramática.  

Avançando mais um pouco no nível de análise, os estudos de Beaugrande e 

Dressler (1981) estabelecem os critérios que evidenciam os padrões de textualidade, 

alargando a análise para além da frase, quais sejam:  

 

a) Coesão - responsável pela conexão de sentido na tessitura textual e 

pelo padrão de textualidade; 
b) Coerência - é o resultado do texto coeso por meio de mecanismos 

gramaticais e lexicais; 
c) Informatividade - refere-se à forma pela qual a produção de um texto 

é esperada, ou não, tanto na construção dos sentidos como na realização 

da forma; 
d) Situacionalidade - quando um texto é pertinente e relevante ao 

contexto em que ocorre; 
e) Intertextualidade - relaciona-se às formas pelas quais o entendimento 

de um texto depende do conhecimento que se tenha de outros textos, 

com algum nível de relação entre eles; 
f) Intencionalidade - tem por escopo a intenção do falante, no que diz 

respeito à construção do discurso coerente em determinado contexto de 

uso. Este princípio envolve diretamente os participantes da interação; 
f) Aceitabilidade - tem a ver com a expectativa do interlocutor em 

relação ao que vai ser apreendido (BEAUGRANDE; DRESSLER, 

1981, p.10). 

 

A coesão, de acordo com essa proposta, está ancorada na superfície do texto, e 

está organizada de forma sequencial, já que “todos os meios que servem para marcar 

relações entre os elementos superficiais de um texto se incluem no conceito de coesão”. 

(BEAUGRANDE e DRESSLER, 1981, p. 37-38). Percebe-se que o significado de 
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coesão ainda está restrito à parte superficial do texto. O sentido de coerência, por seu 

turno, está relacionado à forma como os conceitos estabelecem relação. 

Koch e Travaglia (1997, p. 13) entendem a coerência como um princípio que 

interpreta e compreende textos. Quanto à coesão, os autores asseveram que esta é 

revelada por meio de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da sequência 

linguística e superficial do texto. 

Por sua vez, Fávero (2002) estabelece três tipos de coesão textual: coesão 

referencial (substituição e reiteração); coesão recorrencial (paralelismo, paráfrase, 

recursos, fonológicos, segmentais e suprassegmentais) e coesão sequencial 

(sequenciação temporal e sequenciarão por conexão). 

Marcuschi (2008) assevera que os fatores responsáveis pela coesão são os que 

dão conta da estruturação da sequência superficial do texto. No que tange à coerência, o 

autor afirma que envolve fatores lógico-semânticos e cognitivos, uma vez que a 

coerência não é uma unidade de sentido, mas sim pautada pela possibilidade 

interpretativa, que resulta, localmente, a partir do conhecimento partilhado dos 

interlocutores. 

As concepções de coesão e coerência apresentadas defendem, praticamente, os 

mesmos aspectos, isto é, tomam a coesão como um princípio que organiza a superfície 

do texto de modo linear; a coerência, como estabelecimento das relações de sentido, ou 

como um princípio que interpreta textos. Contudo, é de interesse desta pesquisa 

investigar o par P-R como mecanismos de junção em uma perspectiva 

gramatical/discursiva.  

Vuchinich (1977) defende que a coesão ocorre por meio dos turnos de fala em 

uma espécie de associação estrutural, o que ele denomina de unidade de relação. Por 

esse modo de ver, qualquer unidade de relação produz coesão, já que, quando um turno 

é instaurado na conversação, tem por função estabilizar e dar continuidade à interação, 

podendo-se apenas responder a ele por meio de outro turno coesivo, caso contrário pode 

ocorrer obstrução na sequência de turnos. Por isso é que os turnos de fala são realizados 

um por vez, de forma linear, em uma relação lógica que tem a função de estabelecer 

relação com o turno anterior.  

As ideias de Vuchinich (1977) vão ao encontro do que defendem Sorjone (2001) 

e Heritage (2012), que há implementação de conhecimento epistemológico durante a 

codificação de perguntas, no sentido de que o que é codificado em uma pergunta é 
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retomado no turno das respostas por meio dos processos pressuposicionais que se 

estabelecem entre os turnos de fala, ou seja, um processo de retomada de informações 

por meio de porções textuais, o qual é explicado com dado da amostra que uso nesta 

pequisa:  

 

(10)   ...lá no ensino lá na escola particular se eles me contratam e eu sei que se eu não fizer o 

que eles querem eles vão me colocar na rua e se eu estou trabalhando lá... no meu caso 

que eu não tenho vontade de trabalhar no ensino médio se eu for trabalhar é porque eu 

estou precisando de dinheiro... então eu vou fazer o que eles estão me pedindo para 

fazer... porque se eu não fizer eu vou pra rua e como não é minha ambição de vida... eu 

vou deixar aí vou fazer minha parte de acordo com a direção e pronto    

          Ent: e na sua opinião para o ensino dar certo precisa além do desejo do professor de 

mudar precisa de mais alguma coisa? 
          Cam: precisa... o desejo dos alunos de aprender precisa aqui dentro os professores dizem 

muito botam a culpa no professor que... a parte educacional né? que os alunos não 

aprendem se eles não aprendem é por causa que o professor o professor (ENTREVISTA 

SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, f12, 201). 

 

O conhecimento codificado na pergunta refere-se ao fato de que, para o ensino 

dar certo, é necessário algo mais, além do desejo do professor. Na resposta, podemos 

ver que o verbo precisa retoma o que foi codificado na pergunta, por meio de uma 

remissão, ou seja, é uma marca que nos leva ao que é dito no turno anterior, que é 

codificado na forma de pergunta. 

Rodríguez (1996) estabelece que as relações de sentido ocorrem em três níveis 

de análise: i) o interdiscursivo, em que se constatam as relações fáticas, que tanto têm 

por finalidade manter, iniciar e terminar a comunicação, como também estabelecer as 

relações de sentido instauradas pelo par P-R. As relações de junção, nesse caso, 

ocorrem no nível dialógico da linguagem; ii) o textual (macroestrutura), em que se dá a 

organização das partes do texto, como relação entre parágrafos, ou entre as partes 

textuais responsáveis pelo início, fim, desenvolvimento, explicação, exemplificação, 

entre outros; e  iii) micro-estrutural, que tem a ver com a relação que se estabelecem 

entre os enunciados. Os conectores podem aparecer em níveis de análise diferentes.  

A autora tem convicção de que, no plano interdiscursivo, tudo aponta para o 

nível da enunciação, ou seja, do dizer, em que o falante se posiciona como criador de 

seu texto, e dessa forma se posiciona diante do interlocutor. As relações de sentido 

estabelecidas, nesse nível, implicam a interação falante/ouvinte, e tanto têm por função 

iniciar, manter, encerrar ou continuar o discurso, tendo o cuidado de não perder o 
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contato com o ouvinte, como manter as relações de sentido desencadeadas por meio do 

par P-R.  

Rodríguez ainda assevera que há, no discurso, coesão e muitos níveis de análise. 

A autora evita em falar da dicotomia coordenado/subordinado, já que este tipo de 

análise tem por escopo a oração, mas em juntores que conectam unidades maiores do 

discurso. Por esta acepção, a coesão passa a ser entendida por meio de pressuposições 

ou das relações fóricas, já que, no discurso, os elementos possuem uma relação de 

pressuposição mútua. 

 Decat (2010) considera a existência de dois níveis de análise pelos quais ocorre 

o processo de articulação de orações: i) o micro, que está relacionado à organização do 

texto; e ii) o macro, em que se processam as relações retóricas que organizam o 

discurso. A autora defende suas ideias a partir da Teoria da Estrutura Retórica (Rhetori-

cal Structure Theory- RST), mais precisamente, na linha de Mann e Thompson (1988), 

Mann et al. (1992) e Taboada e Mann (2006), os quais investigam os processos de 

articulações de orações, a partir de noções retóricas, que são responsáveis pela 

coerência do texto e pela forma como essas orações se combinam.   

 Mann e Thompson (1988) assentam que a RST fornece uma combinação de 

parâmetros que possibilitam diferentes tipos de análises no campo do discurso, no 

sentido de que se podem identificar as hierarquias do texto e descrever as formas pelas 

quais as porções do texto se relacionam em termos funcionais.  Estes autores 

consideram haver um significado implícito que emergem da combinação de duas 

porções textuais 16 , que podem ser orações ou porções maiores do discurso. Esse 

significado implícito é denominado de proposição relacional, que surge independente 

de marca de codificação explícitas que correspondam, ou não, a sinais de junção. 

 Os elementos caracterizadores da RST ocorrem em todos os tipos de língua e de 

texto, são eles: i) relações, que dizem respeito à identificação de relações particulares 

que podem ocorrer entre duas porções de texto; ii) esquemas,  tendo por base as rela-

ções, são responsáveis por definir os padrões pelos quais uma porção de texto particular 

pode ser analisada em função de outra; iii) aplicação de esquemas, que se referem aos 

meios pelos quais um esquema pode ser instanciado, apresentando-se mais flexível que 

                                                 
16

 Porção textual é entendida como um intervalo de texto linear e ininterrupto (MANN; THOMPSON, 

1988, p. 4). 
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a instanciação literal adjacente;  e iv)  estruturas; em que o texto, em sua totalidade, é 

tomado em termos da composição de aplicação de esquemas (MANN; THOMPSON, 

1988).  

 A definição de relação está vinculada à forma como duas porções de texto se 

relacionam, sem sobreposição, denominadas de núcleo e satélite, representados por N e 

S. A definição de relação possui quatro parâmetros que lhe são subjacentes: a) restrições 

sobre o núcleo; b) restrições sobre o satélite; c) restrições sobre a combinação entre o 

núcleo e o satélite; e d) o efeito do julgamento do analista quando na aplicação dos 

parâmetros de análise da RST 17  (MANN; THOMPSON, 1988, p. 4). São esses 

princípios que balizam as investigações realizadas pelo analista de RST, no sentido de 

que possibilitam a este as condições na quais os textos são produzidos, incluindo 

contextos e convenções sociais.  

 Por seu turno, os esquemas são entendidos como os arranjos estruturais do texto. 

Constituem padrões abstratos que são evidenciados por meios de relações de porções 

textuais, consistindo de: i) um número pequeno de porções de textos constituintes; ii) 

especificações  das relações da porções textuais; iii) especificações de como certas 

porções (núcleos) são relacionadas na totalidade dos textos (cf. MANN; THOMPSON, 

1988, p. 5).   

  O modelo de análise RST trabalha com cinco tipos de esquemas, que tanto 

podem sem entendidos na relação núcleo-satélite, como na relação denominada de mul-

tinucleares: 

 

(a) relação “núcleo-satélite”, em que uma parte, o satélite, é ancilar de 

outra, o núcleo, servindo-lhe de subsídio para sua interpretação, não 

havendo, por isso, uma ordem fixa nessa relação, apresentando ela um 

núcleo, que pode estar subsidiado por mais de um satélite; (b) relações 

“multinucleares”, como contraste, sequência, lista, em que uma 

porção de texto não é ancilar, subsidiária da outra, mas cada uma 

constitui, por si própria, um núcleo (DECAT, 2010, p. 168). 

 

 A relação núcleo satélite, nesse caso, situa-se em um domínio de dependência 

em que um núcleo está associado a uma parte satélite. Já nas relações multinucleares as 

porções de textos ocorrem de forma independe, uma vez que elas mesmas são o núcleo. 

                                                 
17

 1. Constraints on the Nucleus, 2. Constraints on the Satelite, 3. Constraints on the combination of Nu-

cleus and Satelite. 4. The Effect [Tradução nossa].  
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Desse modo, o texto é construído pela conexão dessas relações, ou “a estrutura retórica 

de um texto será, portanto, determinada, ou definida, pelas redes de relações que se 

estabelecem entre porções do texto” (DECAT, 2010, p. 168).   

 Outro aspecto defendido por Decat (2010) é que, para se analisar um texto, 

deve-se inicialmente dividi-lo em unidades. Estas não têm limite fixado em relação ao 

tamanho, já que, na RST, uma unidade pode abranger desde um item lexical pleno até 

parágrafos inteiros, porções maiores de texto. A autora afirma ser possível relacionar 

uma função sintática às relações retóricas do nível de organização macro do discurso, 

em uma interface entre o Funcionalismo e a Linguística Textual, em que há uma espécie 

de continuum entre a estrutura sintática e a organização do texto. Decat (2010) assume, 

também, que a proposta dos autores da RST pode ser expandida, uma vez que as rela-

ções retóricas podem ocorrer em construções maiores, ou menores, que uma unidade 

complexa, (DECAT, 2010, 168-169). Essa expansão defendida por Decat (2010) pode 

ser visualizada por meio de um exemplo fornecido por ela: 

 

(11)   Maria obteve sucesso com o seu último livro. Sucesso esse que ela deve também a seus 

alunos (DECAT, 2010, p. 169). 

   

 Temos, nesse excerto, a expressão Sucesso esse que ela deve também a seus 

alunos que funciona como satélite do núcleo Maria obteve sucesso com o seu último 

livro. O estatuto informacional do termo sucesso, que está inserido no núcleo, é 

retomado pela expressão codificada como satélite.  

 As porções textuais se relacionam por meio do encadeamento adjacente de 

núcleos, ou núcleo-satélites, formando os esquemas, que são responsáveis pela 

construção da totalidade do texto. Os cinco tipos de esquemas elaborados por Mann e 

Thompson (1988) podem ser visualizados pelo quadro a seguir, formulado pelos 

autores: 

 

    QUADRO 1: - Exemplos dos cinco tipos de esquema da RST 
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OBJETOS DE 
ANÁLISE DA RST

RELAÇÃO

RESTRIÇÕES 
SOBRE O 
NÚCLEO

RESTRIÇÕES 
SOBRE O 
SATÉLITE

RESTRIÇÕES 
ENTRE N E S

O EFEITO DO 
JULGAMENTO 
DO ANALISTA 

ESQUEMA

CIRCUNSTÃNCIA

CONTRASTE

JUNÇÃO

CAPACITAÇÃO X 
MOTIVAÇÃO

SEQUÊNCIA X 
SEQUÊNCIA

APLICAÇÃO DE 
ESQUEMA

PORÇÕES NÃO 
ORDENADAS

RELAÇÕES

OPCIONAIS

RELAÇÕES

REPETIDAS

ESTRUTURA

COMPLETUDE

CONECTIVIDADE

UNICIDADE

ADJACENCIA

 

 

 

 

  

                  Fonte: Mann e Thompson (1988, p. 7). 
 

 Conforme consta no quadro, as curvas representam as relações estabelecidas 

pelas porções textuais. As linhas retas representam a identificação das porções 

nucleares. A grande maioria das relações pode ser representada por meio da relação 

núcleo-satélite. Já as relações multinucleares são representadas pelos esquemas: i) 

sequência (sequence), em que há uma sucessão para núcleos adjacentes; ii) contraste 

(constrast), em que há dois núcleos; e iii) junção (joint), em que há um número invari-

ável de núcleos relacionados, que marcam a forma de como se sucedem as relações que 

são codificadas em um núcleo. Um resumo dos principais objetos defendido pela RST: 
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              Figura 1 - Objetos de análise da teoria RST 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

 

 A aplicação do modelo da RST, nesta pesquisa, torna-se possível na medida em 

que contempla análises de articulação para além da oração, e porque trabalha com a 

noção de porções textuais no nível textual-discursivo. Em relação à aplicação dos 

esquemas da RST, na análise de perguntas como estratégias de junção, será aplicado o 

das relações multinucleares, que envolve os esquemas: sequência, contraste e junção. A 

teoria admite variação no processo de aplicação de esquemas, uma vez que nem sempre 

as porções são encadeadas de forma adjacente. Vejamos um exemplo do funcionamento 

do esquema Sequência, que demonstra a ordem pela qual as porções textuais se 

relacionam em um encadeamento sucessivo de eventos: 

 
                      

                     QUADRO 2: Relação de Sequencia na RST 

 

 

 

                     Fonte: Mann e Thompson (1988, p. 75). 

 

 Os números do esquema Sequência indicam a ordem como as unidades vão 

sendo decompostas. Cada linha vertical parte da unidade que está sendo decomposta 

como núcleo pelo esquema de aplicação. O padrão de análise desse esquema segue o 

seguinte plano:  

 

Nome da relação: Sequência.  

Restrição sobre o núcleo: Multinuclear. 
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Restrição sobre a combinação de núcleos: Relação sucessiva 

entre as situações é apresentada no núcleo.  

O efeito: Reconhecimento das relações sucessivas entre os 

núcleos. 

Lugar do efeito: Núcleos múltiplos (MANN; THOMPSON, 

1988, p. 5)18.   

 

 Este modelo de análise serve para explicar o modo como as perguntas articulam 

os eventos, ou relações, das atividades linguístico-discursivas em que estão inseridas, 

como é exemplificado com dados da amostra selecionada para essa pesquisa: 

 

(12)    DOC: é qual o seu nome? 

          TIAGO: Taynam 

DOC: e quantos anos você tem? 

TIAGO: dezessete 

DOC: em que série e turma que você estuda? 

TIAGO: terceiro ano turma A 

DOC: é você pretende fazer faculdade? 

TIAGO: pretendo 

DOC: De quê? 

TIAGO: Direito 

DOC: Direito? você fez o vestibular? 

TIAGO: fiz   

DOC: e aí como foi o ENEM e o SISU você conseguiu a vaga? 

TIAGO: não no SISU eu não consegui eu consegui na particular 

DOC: ah na particular é você fez o vestibular da universidade mesmo? 

TIAGO: isso 

DOC: mas pretende fazer o prouni? 

TIAGO: pretendo eu até me cadastrei já (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, 

ARACAJU, M, 17, I, M, U). 

 

 Pelo excerto (12), podemos observar que a sequência de enunciados não ocorre 

em uma relação núcleo-satélite, como afirma Mann e Thompson (1988), mas em um 

encadeamento de núcleos independentes que se dão por meio das relações 

multinucleares. Os pares de enunciados formam um esquema de sequência de porções 

textuais, ou seja, esses pares são adjacentes pelo esquema de aplicação, e constituem, 

assim, o esquema Sequência.  Cada evento é explicado a partir de um núcleo anterior. 

Uma pergunta pode ser considerada um núcleo que projeta outros núcleos superiores. 

                                                 
18

 relation name: SEQUENCE. 

constraint on the N: multi-nuclear. 

Constraints on the combination of nuclei: A succession relationship between the situations is presented in 

the nuclei. 

the effect: R recognizes the succession relationship among the nuclei. 

locus of the effect: multiple nuclei [Tradução nossa]. 
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Essa afirmação é válida para as perguntas plenas. No caso das perguntas retóricas e 

semirretóricas, outras análises serão feitas.  

Como foi demostrado, os mecanismos que funcionam no nível de junção entre 

partes maiores do texto é o da pressuposição e o das relações fóricas, que são 

responsáveis pela organização do tópico e pela estruturação da informação na gramática 

da língua. É nesse sentido que os termos coerência e coesão são tomados nesta 

pesquisa.  

Realizei, neste capítulo, uma reflexão acerca do enfoque teórico funcionalista, 

mostrando o caráter não autônomo da língua em virtude das funções a que serve nos 

contextos de comunicação, o que fornece base para entender o quanto as estruturas 

linguísticas das perguntas podem variar e assumir novos significados, a depender do 

contexto em que ocorrem.  Em seguida, problematizei os conceitos de gramática, texto e 

discurso, na forma como esses termos são empregados nesta pesquisa.  Na continuidade, 

discorri sobre os princípios funcionalistas, mais precisamente, o da iconicidade, o da 

marcação e o da informatividade, que dão suporte para avaliar o processo de 

codificação das informações nas perguntas por meio das motivações linguístico-

semânticas. Por último, tratei das relações de junção que se estabelecem nos níveis 

linguístico e discursivo. 
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3. O TÓPICO DISCURSIVO: OUTROS PARÂMETROS 

Neste capítulo, é realizado cotejamento a respeito das principais pesquisas 

realizadas na área de tópico, considerando o tópico sentencial e o tópico discursivo. A 

ordem didática de explanação do tema parte do nível oracional (tópico sentencial) para 

o discursivo (tópico discurso). Não há nenhum critério definido que regule essa ordem, 

trata-se apenas de uma opção estratégica que facilite a explanação. Dito isto, começo o 

capítulo, na seção 3.1, apresentando algumas definições sobre o que se entende por 

tópico. Meu objetivo é mostrar, de um modo mais geral, as concepções de tópico mais 

representativas que existem na literatura. Na 3.2, trato do tópico sentencial. Na 3.3, 

abordo o tópico na relação sintático-discursiva. A ordem de apresentação dos estudos 

não obedece, temporalmente, a uma escala linear. Assim, inicio por Pontes (1987), não 

por questões de enfoque teórico, mas porque, normalmente, a autora é referida como 

precursora no que concerne aos estudos sobre tópicos no Brasil. Na 3.4, por sua vez, 

discuto a proposta de Givón (1979; 1983; 1984; 2001; 2002) sobre tópico. Na 3.5, 

discorro a respeito do tópico na perspectiva textual-interativa. Já na 3.6, explicito a 

relação do tópico discursivo com a estrutura da informação. Por fim, no 3.7, trato acerca 

de como tópico é concebido nesta pesquisa. 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE TÓPICO 

Li e Thompson (1976), ao investigarem os padrões sintáticos da língua chinesa, 

em um estudo tipológico considerado referencial e seminal no que diz respeito à análise 

e à descrição do fenômeno da topicalização na perspectiva do funcionalismo linguístico, 

defendem a tese de que as línguas naturais podem ser classificadas em quatro tipos, os 

quais exemplifico com dados do corpus utilizado nesta pesquisa:  

1) com proeminência de sujeito. Neste nível, em que a língua é orientada para a 

frase, a estrutura sentencial é analisada em relação aos termos sujeito e predicado: 

(13)   ....e nessa questão a gente passou um ano um ano e meio... frequentando o terreiro de seu 

Joãozinho e es- pesquisando muito... quando partiu pra escrever que a gente coletou 

informações... (hes) até o pessoal da rua dele a gente entrevistava pra saber o ponto de 

vista do que entendia do que num entendia... a gente foi muito bem aceito depois que ele 

autorizou parece que ele é o chefe do da rua do bairro... depois que ele autorizou a gente 
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frequentar todo mundo se abriu pra a gente as portas se abriram da rua (  )...todo mundo 

queria... participar da entrevista todo mundo queria tirar foto todo mundo querendo ser 

filmado... eu disse sim quando a gente ia pra lá o povo se (hes) enfeitava pra festa 

ficava...  (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M ,25, 1, S,  Dav). 

 

A sentença, em negrito, está estruturada na forma sujeito-predicado. Uma língua 

que possui essa orientação apresenta, de forma mais produtiva, esse padrão de 

regularização sintática; 

2) com proeminência de tópico, quando a oração é analisada, considerando-se o 

tópico e o comentário: 

(14)   Jos: as dificuldades percebidas na escola pública?  bem a burocracia né? porque exis- 

existe uma evolução na escola que eu estudei e na escola pública que eu trabalho... 

antigamente não tinha material didático... o quadro era a giz... hoje o quadro certo? é a 

pincel... se é que......quadro a giz muitos muitos professores se queixavam de de de obter 

algum tipo de alergia... e o quadro a pincel eu quase não vejo nenhum professor 

reclamando sobre isso.. (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M, 32, 

1, S,  Jos). 

 

Em (14), há o exemplo da relação tópico-comentário, em que o termo o quadro 

a pincel é tópico; e o restante da sentença, o comentário. A relação de sentido entre o 

tópico (o quadro a pincel) e o comentário (eu quase não vejo nenhum professor 

reclamando sobre isso) ocorre por mecanismos de ordem semântica. 

3) proeminência do tópico com sujeito, tanto há a ocorrência da relação sujeito-

predicado como a tópico-comentário. Os dois tipos de relação são produtivos em uma 

língua que apresenta essa característica, ou seja, podem-se constatar as ocorrências dos 

exemplos 13 e 14 em línguas que são orientadas para tópico e para o sujeito; por último, 

o tipo 4, sem proeminência de tópico e sujeito. Neste caso, não há como definir a 

construção de tópico nem a de sujeito, uma vez que não há saliência na realização 

dessas construções por existir uma fusão do tópico com o sujeito, não havendo 

necessidade de distinção entre um e outro. Pontes (1987) cita como exemplo de língua 

em que se observa a fusão de tópico e sujeito o tagalog, um dos principais idiomas 

falados nas Filipinas. As estruturas de tópico podem ser encontradas em qualquer 

língua, com diferença nos níveis de produtividade. 

Essa categorização indica que o posicionamento do tópico na organização 

sintática se sobressai em relação às questões de ordem pragmático-discursiva.  

Dizer que uma língua é orientada sintaticamente, de um lado; discursivamente, 

de outro, dá a entender que a sintaxe e o discurso ocorrem de forma paralela, já que 
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sinaliza a proeminência de um nível de análise sobre o outro. O equilíbrio entre 

gramática e discurso talvez ocorra se se considera a relação tópico-sujeito para todas as 

categorias.  É importante esclarecer que não estou questionando a autonomia que a 

sintaxe possui de organizar as unidades da língua, mas a forma com que o tópico é 

tratado em relação ao nível sintático.    

Outros autores também afirmam serem essas categorias incoerentes, como Moya 

(1998, p 132), segundo o qual essa classificação é incompleta, ao postular que a noção 

de tópico é intuitiva, difícil de delimitar, não podendo, assim, restringir-se à estrutura 

superficial da oração, nem ao contexto informativo, mas levar em conta fatores de 

ordem funcional-pragmáticos, considerando: i) as intenções comunicativas do falante e 

ouvinte da mensagem; ii) o conhecimento que interlocutores compartilham, pressupõem 

ou podem chegar a inferir no processo de comunicação; e iii) a influência do contexto 

situacional ou extralinguístico. O contexto informativo a que o autor se refere é o 

imediato, em que não se consideram questões de âmbito mais gerais na realização das 

análises. 

Diante desses fatos, é salutar afirmar que o tópico tem sido abordado sob 

diferentes enfoques, seja na perspectiva da forma, seja na perspectiva da relação forma-

função. O que se tem admitido é que não há consenso sobre o que se entende por tópico. 

Essa é a posição de Gorski (1994), por exemplo, segundo a qual estamos distantes de se 

ter uma definição clara do que vem a ser tal categoria.  

Dubois (1973), ao definir a entrada lexical tópico, faz menção aos termos topi-

calização e tema indistintamente, como se tratasse da mesma coisa. A primeira é tida 

como uma operação linguística por meio da qual um constituinte da frase é levado a 

posição de tópico, que é igual a tema, sobre o qual as informações que se seguem fazem 

comentário. De acordo com essa definição, o processo de topicalização, em uma 

asserção, faz com que o sintagma nominal (SN) se torne o sujeito da frase. No entanto, 

outros constituintes da sentença também podem ser topicalizados, a exemplo, o 

sintagma objeto, o sintagma preposicionado e o sintagma verbal. Por esta acepção, o 

tópico tem a ver com tema e com rema, resultando em uma análise que tem por foco o 

código linguístico.  

No dicionário Aulete (2004, p.776), tem-se uma análise igual: dentro do mesmo 

campo lexical da palavra tópico, encontram-se os termos tema e assunto, a saber: tópi-
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co: (tó.pi.co) sm. 1 tema; assunto: os tópicos de uma palavra. a. 2. Diz-se de 

medicamento para uso externo (pomada tópica)”.  

De acordo com Araújo (2006), as línguas possuem duas formas pelas quais 

organizam, sintaticamente, a disposição dos constituintes. A primeira diz respeito à 

forma não-marcada, que representa a ordem canônica de uso da língua; a segunda, a um 

afastamento da ordem canônica, já que os falantes da língua têm a opção de explorar as 

várias possibilidades de posições sintáticas que a língua disponibiliza a seus usuários, e 

é dentro dessas possibilidades que ocorre a construção de tópico: 

 

(15)   A: Quando João comprou o livro? 

B: João comprou o livro ontem. 

 

(16)   A: Quando você vai visitar João? 

B: João, vou visitá-lo amanhã (ARAÚJO, 2006, p. 18).  

 

Para a autora, o exemplo (15) representa o que se chama de ordem canônica, em 

que o termo João aparece em posição pré-verbal, funcionando como sujeito e tópico, ao 

mesmo tempo. A não-marcação sintática19, neste caso, está no fato de que o sujeito 

ocupa a posição de tópico. Já no exemplo (16), tem-se o que se chama de ordem 

marcada, já que, de acordo com Araújo (2006), o termo que está no início da oração não 

funciona como sujeito, e sim como objeto direto deslocado à esquerda, com função de 

tópico.  

Em relação ao funcionamento do tópico no nível do discurso, Araújo afirma que 

este apresenta as características de apontar a transição na mudança de assunto e de 

retomar o que foi dito antes, o que favorece o estabelecimento da progressão temática.      

Perini (2010) tece críticas a respeito dos estudos realizados, tradicionalmente, 

sobre as construções de tópico. O autor adverte que analisar o tópico apenas no âmbito 

da sintaxe apresenta muitas limitações, principalmente, pelo fato de que a maior parte 

das ações realizada pelos usuários da língua ocorre na modalidade oral, de modo que a 

sintaxe não dá conta dessas atividades, uma das quais é a construção de tópico, que, nos 

estudos da sintaxe, é relegada ao campo das exceções. Para esse nível de análise 

(sintático), o termo que não pode receber uma classificação sintagmática é tido como 

desvio de padrão, como é o caso do tópico.  

                                                 
19

 Araújo (2006) não faz referência a respeito de como concebe (perspectiva teórica) o princípio da 

marcação em seu trabalho. No caso desta tese, esse princípio é discutido à luz dos pressupostos teóricos 

do Funcionalismo Linguístico. 
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Para o autor, as construções tópicas realizam-se em dois tipos diferenciados: o 

tópico discursivo e o tópico sentencial. Tópico, nesse caso, não tem nada a ver com o 

sujeito por se tratar de uma função comunicativa, a qual expressa um conteúdo a 

respeito do qual se está falando, e essa função realiza-se quando se desloca um elemento 

para o início da oração. O processo é exemplificado por meio da seguinte frase: café eu 

só tomo de manhã cedo, a partir da qual o autor formula três proposições que atestam 

ser o termo café objeto direto, qual seja: i) o verbo tomar exige como objeto direto o 

termo café, logo, é de se esperar que essa função seja preenchida por este constituinte; 

ii) não se pode acrescentar mais de um objeto direto a frase, como em: café eu só tomo 

leite de manhã cedo, neste caso, o acréscimo de mais um objeto direto torna a frase 

ininteligível; e iii) o termo café possui a mesma função temática que os objetos que 

figuram em ordem canônica SVO, ou seja, com significados claros de paciente, confira: 

eu só tomo café de manhã cedo, em que o termo café figura como paciente.  

Perini (2010) ressalta que a maioria dos termos pode ser colocada no início da 

oração, como em de manhã cedo, eu tomo café. No entanto, deixa claro que não é 

qualquer termo que pode ser topicalizado. Um exemplo é o núcleo do predicado, em 

que teríamos a frase tomo, eu café só de manhã cedo como não aceitável do ponto de 

vista da ordem canônica dos constituintes da frase em português, como propõem as 

regras de funcionamento da sintaxe.  

Outra observação feita pelo o autor é que não é fácil fazer a distinção entre o 

tópico sentencial e o sujeito, já que a definição de sujeito dada pela gramática 

tradicional (termo sobre o qual se fala alguma coisa), na verdade, se aplica ao tópico 

sentencial. Nesse caso, a gramática tradicional faz confusão entre os termos tópico, 

sujeito e agente da ação da verbal.  

Tomando mais um exemplo mostrado por Perini: o Danilo, os próprios irmãos 

não aguentam, se formos seguir a definição de sujeito dada pela gramática tradicional, 

que preconiza que o sujeito é o termo sobre o qual se afirma algo, o termo que faz 

concordância com o verbo, ou o termo que pratica a ação, não se teria sujeito no 

exemplo anterior, já que não há um agente expresso que pratica a ação do verbo. Essas 

distinções pertencem a níveis de análise diferenciados, uma vez que teríamos como 

sujeito (que representa uma função formal, sintática, que é definido em função de sua 

posição na sequência dos elementos) os próprios irmãos, o Danilo como tópico, e sem 

o agente expresso. Nesse caso, o tópico apresenta função discursiva, embora seja 
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colocado no início do período, e está relacionado à função comunicativa da língua usada 

em contexto situado. 

Já Alves e Silva (2013) entendem tópico como qualquer constituinte sintático 

que ocupe a margem esquerda da predicação, o qual, juntamente com o predicado, 

formam um todo significativo. Acrescentam que os tópicos, de uma forma limitada, 

restringem a predicação a um dado domínio. 

As discursões preliminares,  nesta seção, dão uma noção geral sobre o que se 

entende por tópico, em uma conceptualização mais ampla. Na sequência, discorro 

acerca dos diferentes níveis de análise sobre tópico: inicio pelo nível sentencial, 

apresentandoos principais recortes teóricos que se ocupam em pesquisar o tema. Por 

fim, defino como o tópico é tomado nesta tese.  

3.1.2   O tópico no nível sentencial 

É comum encontrar, nas pesquisas realizadas sobre o tópico sentencial20 , a 

definição de tópico como sendo um sintagma que ocorre em uma posição não 

argumental, sem manter relação sintática com o verbo presente na estrutura tida como 

foco, o que significa dizer que, por essa acepção, uma das formas de se conceber tópico 

é tomá-lo como um termo deslocado à esquerda da oração, que assume uma orientação 

espacial periférica, a qual não faz parte da relação sujeito<>verbo, como em Cinque 

(1990), Raposo (1996), Brito, Duarte e Matos (2003), Rizzi (1997, 2002, 2004), Belletti 

(1999, 2002, 2003) e Benincá (2003). 

Pontes (1983), que investiga tópico no português do Brasil, demonstra como 

ocorre o processo de topicalização por meio de deslocamento de termos que são 

constituintes do nível da sentença:  

(17)   Eu não gosto de arroz. Feijão eu como todo dia. É mais gostoso (PONTES, 1983, p. 

174). 
 

                                                 
20

 Muitos dos pesquisadores citados na seção que trata de tópico sentencial são seguidores dos princípios 

da Teoria Gerativa, contudo, quero assinalar que os menciono não para aplicar, nesta pesquisa, tais 

princípios, mas tão-somente para exemplificar como se dão os estudos de tópico no nível da sentença, 

sem a preocupação com enquadramento teórico dos autores citados. Há autores que não são da teoria 

gerativa, mas são apresentados nesta seção (tópico no nível setencial) pelo fato de que as definições de 

tópico dadas por eles estarem mais centradas no nível sintático, como a ênfase que é dada ao 

posicionamento sintático assumido pelo tópico. 
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O termo feijão, por meio do processo de topicalização, foi alçado à condição de 

tópico, que em sentido amplo, tem a ver com aquilo sobre o qual se fala, e a oração 

subsequente composta por sujeito e predicado constitui o comentário sobre o termo 

que foi instaurado como tópico, feijão. O comentário costuma ser denominado de foco. 

De igual modo, a relação tópico>foco também é referida por tema>rema, ou da-

do>novo, em que o dado (tópico) expressa uma informação já conhecida (velha) e o 

novo expressa uma informação que não foi citada anteriormente.. 

Nos moldes funcionalistas, esses pares não são totalmente intercambiáveis, pois 

tema geralmente é tomado como sujeito, que é do domínio da sintaxe, o que não ocorre 

com o tópico, que pertence ao domínio cognitivo. Já no domínio da sintaxe, a relação 

tópico>comentário se dá por meio de relações semânticas, no sentido de que o termo 

deslocado à esquerda apresenta algum traço semântico que o relaciona ao restante da 

oração.  

A codificação da informação na estrutura da língua está relacionada às 

necessidades comunicativas dos falantes e ouvintes. O que se denomina construção de 

tópico à esquerda tanto pode ser explicada pelo princípio da iconicidade: i) quanto 

maior é a quantidade de informação conceptual, maior é a quantidade de forma 

linguística para sua codificação, e ii)  o falante tende a codificar a informação mais 

importante no início do encadeamento sintático; como pode ser explicado pelo princípio 

da marcação, segundo a qual a forma marcada tende a ser mais complexa que a não 

marcada. (GIVÓN, 1995). Assim, análise de construção de tópico à esquerda, pelo viés 

funcionalista, está relacionada a motivações externas à língua, não podendo ser 

explicadas apenas por meio da sintaxe.  

Kato (1989) chama a atenção para o fato de que a classificação das línguas como 

proeminência de sujeito e como proeminência de tópico torna-se interessante para 

separar os tipos de língua existentes, porém é imprescindível que não se fique apenas 

categorizando tópicos, em vez disso, estabelecer as relações referentes aos tipos de 

sujeitos que as línguas podem selecionar. Essa defesa de Kato também revela a 

preocupação de se formular tipologias de tópico/sujeito baseadas em traços distintivos, 

o que caracteriza uma análise mais formal da língua.  

 Nos estudos de Tarallo (1990) sobre tópico, é encontrada a assertiva de que este 

atua como elemento de adjunção por não fazer parte da estrutura argumental do verbo, 



58 

 

devido ao fato de que tanto os tópicos como os advérbios ocupam a margem esquerda 

da sentença.  

Para Galves (1998), existem, no português brasileiro, dois tipos de construção de 

tópico, que têm por base a estrutura argumental da sentença: o tópico sujeito (TS) e o 

pronome lembrete (PP). No primeiro, a ocorrência de um NP pré-verbal é topicalizado 

como sujeito, uma vez que pode concordar com o verbo: 

 

(18)   As cuecas do Calvin estão sempre lavando (GALVES, 1998, p. 103) 

          As balanças estão todas consertando (GALVES, 1998, p. 103) 

 

 Em (18), a ideia de que o tópico pode ser alçado à categoria de sujeito ocorre por 

conta da relação de concordância entre o NP pré-verbal e o verbo.  

Galves (1998) elenca as propriedades que caracterizam a estruturação do TS, as 

quais sejam: i) não há PP retomando o NP anteposto; ii) não há concordância entre o 

verbo e o NP pós-verbal; iii) ausência do argumento externo do verbo; iv) quando o NP 

anteposto e o NP posposto estão numa relação genitiva, deve haver uma interpretação 

semântica parte/todo entre eles. 

No que diz respeito à (ii), a construção de tópico por PP, o NP pré-verbal é 

retomado por um PP que faz a concordância com o verbo, como em: 

 

(19)    a. Estas casas batem muito sol 

b.*Estas casas batem muito sol nelas (GALVES, 1998, p. 103) 

 

O autor declara a existência de uma distribuição complementar entre o PP e a 

relação de concordância entre o NP pré-verbal e o verbo. Diferente de a, o NP pré-

verbal casa, em b, é retomado por um PP, com que, juntamente com verbo, estabelece 

concordância. Desse modo, Galves conclui que o PP e a concordância são dois recursos 

exclusivos que legitimam a anteposição NP. 

A proposta de classificação de Galves (1998) é exemplar no que se refere a 

trabalhar com topicalização no nível da sentença, pois trata do fenômeno da 

topicalização por meio de relações estruturais/argumentais entre o NP, o verbo e o 

pronome. 

Nos termos de Orsini e Vasco (2007), pode-se identificar, no fenômeno da 

topicalização, uma vinculação do tópico com uma categoria vazia na relação sentença-

comentário:  
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(20)   A carne eu já deixo de um dia pro outro (ORSINI; VASCO, 2007, p. 84). 

 

O termo a carne, em (20), que é complemento do verbo deixar, foi deslocado 

para a esquerda, assumindo a função de tópico. Na acepção de Orsini e Vasco (2007), 

esse deslocamento deixa vazia a posição canônica ocupada pelo objeto direto, que migra 

para a posição esquerda da frase, mas permanece a relação sintático-semântica com a 

categoria vazia ocupada pelo objeto direto. 

Quando se tem uma ocorrência de anacoluto, para Orsini e Vasco (2007), não há 

relação entre o tópico e os argumentos do verbo, já que aquele não possui vínculo 

sintático com a sentença tópico-comentário. Nesse caso, a única relação que se se 

estabelece é a semântica, em que o falante anuncia o tópico para em seguida fazer um 

comentário, que é codificado por meio de uma frase completa (SVO): 

 

(21)  A seleção brasileira, quando começou a Copa do Mundo, um campeonato que é pra valer     

mesmo a coisa muda de figura. (ORSINI; VASCO, 2007, p. 84) 
 

O entendimento do tópico a seleção brasileira com a sentença-comentário um 

campeonato que é para valer mesmo a coisa muda de figura só é possível, para os 

autores, por meio de uma relação semântica, em que se associa a seleção brasileira com 

o campeonato de difícil competição, que é a copa do mundo, uma vez que o tópico a 

seleção brasileira não estabelece nenhuma relação sintática com a sentença que segue 

por se apresentar completa, no que diz respeito à ordem canônica SVO.  

Em uma análise que também tende a privilegiar o nível da sentença, Berlinck, 

Duarte e Kato (2009) tratam do que denominam de construções de tópico marcado, 

seguindo a mesma direção dos que compartilham o pensamento de que o tópico é um 

constituinte que assume uma posição externa à sentença.  Nesse sentido, as autoras 

chamam de tópico marcado o sujeito duplo: i) o tópico, externo à sentença, e que faz 

parte do discurso; e ii) o sujeito sintático, interno, que é um argumento selecionado pela 

predicação verbal. Pautando-se na relação tópico-comentário, dão exemplo do que 

intitulam de construções de tópico marcado, que compreendem: o anacoluto ou tópico 

pendente, o deslocamento à esquerda, topicalização, tópico-sujeito e o antitópico. 

Para as autoras, o anacoluto ou tópico pendente, denominado de anacoluto nas 

seções de figuras de linguagem da gramática tradicional e definido como uma quebra no 
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fluxo da sintaxe, é, na verdade o tópico pendente, como atesta o exemplo (22), citado 

pelas autoras: 

 

(22)   Drama, já basta a vida (BERLINK, DUARTE, OLIVEIRA, 2009, p. 152). 

 

No exemplo (22), segundo as autoras, mesmo não havendo conexão, no nível 

sintático, entre o termo drama e o restante da sentença, há no nível semântico. Por este 

raciocínio, existem, na língua, que é orientada de forma prototípica para a sentença, 

duas formas de se fazer a codificação de tópico dependente: uma por meio da relação 

sujeito/predicado; a outra, por meio de sintagma preposicionado. No que tange à língua 

orientada para o discurso, não há necessidade de introdutores de tópico. 

Contrastando as abordagens, o que Berlinck, Kato e Duarte (2009) chamam de 

tópico pendente é o que Pontes (1987) denomina de tópico, em oposição ao 

deslocamento à esquerda, que é tido como um segundo tipo de tópico marcado. Neste 

tipo de construção, o constituinte na posição de tópico possui um correferente na 

sentença tópico-comentário: 

 

(23)   Cada elemento, cada nódulo ... ele possui o seu conjunto (BERLINK, DUARTE, 

OLIVEIRA, 2009, p. 154) 

 

Em (23), o tópico é vinculado ao sujeito da sentença-comentário de forma 

correferencial. Não se deve entender, com o termo deslocamento, que há um movimento 

sintático que parte do interior da sentença para a posição periférica da frase, já que 

existe um correferente ocupando posição na sentença tópico-comentário. Por seu turno, 

a topicalização diz respeito ao fato de o tópico estar vinculado a uma posição vazia 

dentro da sentença tópico-comentário:  

 

(24)   Aquele arroz com frutos do mar, a minha mulher é incapaz de, de, de prova(r) [...] 

(BERLINK, DUARTE, OLIVEIRA, 2009, p. 152). 

 

Segundo as autoras, o tópico em itálico, em (24), está relacionado 

semanticamente ao objeto direto do verbo provar, que, por um processo sintático, foi 

alçado à condição de tópico, deixando vestígios de seu funcionamento enquanto objeto 

direto. 

Já o tópico-sujeito está relacionado ao sujeito nulo de caráter não argumental, 

como em (25): 
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(25)   A televisão [øexpl] é horroroso quando eles estão fazendo programa (BERLINK, 

DUARTE, OLIVEIRA, 2009, p. 152) 

 

  

Nesse exemplo, o antitópico aparece à direita da sentença, em uma posição não 

argumental, semelhante à que os tópicos assumem, quando posicionados à esquerda. No 

entanto, o sujeito da sentença tópico-comentário aparece nulo. O exemplo (26) mostra 

outro tipo de realização desta estrutura: 

 

(26)    [ø] Leva azeite de dendê, o acarajé. (BERLINK, DUARTE, OLIVEIRA, 2009, p. 162) 

 

 

 Em (26), o termo o acarajé é deslocado à direita, também em posição não 

argumental, uma vez que a posição de sujeito do verbo levar segue nula. Logo, o 

processo de classificação de construções tópicas, nesses termos, é direcionado pela 

posição que o tópico ocupa na sintaxe. 

Para Araújo (2009), o tópico estudado em uma dimensão sentencial é tomado 

como um sintagma nominal, lexical ou pronominal, que se realiza na posição esquerda 

da oração, que é o ponto a partir do qual se forma o predicado ou o comentário. 

Na interpretação de Perini (2010), a questão do vazio trata-se de um 

reordenamento de constituintes, pois o fato de mudar a ordem do complemento não 

significa que a posição ocupada pelo objeto ficou vazia. 

Essas abordagens, portanto, assumem como escopo principal, para explicar as 

construções de tópico, o posicionamento sintático dos constituintes da sentença tópico-

comentário. 

3.1.3   O fenômeno da topicalização: entre a sintaxe e o discurso 

No Brasil, Pontes (1987), inspirada nos estudos de Li e Thompson (1976) e nos 

de Ross (1967) - que estabeleceu dois tipos de construções de tópico: i) topicalização 

(TOP) e ii) deslocamento à esquerda (DE), é considerada a precursora, no que diz 

respeito aos estudos sobre descrição sintática, mais precisamente, as construções de 

tópico, evidenciando que o português brasileiro tanto pode ser considerado uma língua 

com características de tópico/comentário como de sujeito/predicado. A autora faz 

distinção entre topicalização, deslocamento à esquerda e anacoluto.  Por TOP, um 
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constituinte da frase é topicalizado no início da sentença, sem que haja retomada de tal 

constituinte por meio de partícula anafórica: 

 

(27)    Feijão, eu não gosto (PONTES, 1987, p. 66). 

 

Pontes (1987) explicita a impossibilidade de o evento, em (27), aceitar um termo 

anafórico, que é um elemento que retoma outro de igual valor no discurso, em virtude 

de o termo feijão, que funciona como complemento verbal deslocado à esquerda, 

possuir características genéricas, não podendo, assim, ser substituído por um pronome 

cópia, por exemplo. Esse fato mudaria se houvesse uma substituição do termo genérico 

por um sintagma definido. Nesse sentido, Pontes estabelece os critérios que permitem 

identificar o fenômeno da TOP: i) sem pausa; ii) sem pronome; iii) contrastivo; e iv) 

com SNs que podem ou não ser definidos. O contraste tem a ver com a individualização 

de um elemento dentro de um determinado conjunto de elementos possíveis. A autora 

assevera que se deve trabalhar com a noção de contraste em termos de tendência, já que 

se podem verificar casos de contraste em DE. 

Quanto à estrutura de DE, Pontes (1987) diz que existe um processo de retomada 

do elemento que foi codificado no início da sentença, que se dá, em geral, por meio de 

um pronome cópia.  Esse processo pode ser identificado por meio dos seguintes 

critérios: i) com pausa; ii) com pronome; iii) não-contrastivo; e IV) com SNs definidos:  

 

(28)    Esse buraco, menina, taparam ele outro dia. (PONTES, 1987, p. 84) 

 

No exemplo (28), o pronome cópia ele recupera o termo esse buraco, que 

funciona como objeto do verbo tapar. Há a presença de pausa, marcada por vírgula, en-

tre tópico e comentário. O contraste, nesse caso, tem a ver com a individualização de 

um elemento dentro de um determinado conjunto, como em (28), em que esse buraco é 

determinado em relação aos outros possíveis buracos existentes. Por fim, quanto ao 

anacoluto, não existe a possibilidade de identificá-lo por meio de uma análise sintática, 

por não se saber qual o elemento que foi deslocado ou topicalizado, o que pode ser feito 

no nível do discurso, e que, para interpretá-lo de forma adequada, deve-se recorrer ao 

que foi dito antes, a fim de recuperar o termo que se conecta com o resto da frase de 

forma explícita: 

 

(29)  Esse negócio desse pássaro preto ficar aqui, eu nunca vou poder botar a rede. (PONTES,  

1987, p. 148) 
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Neste exemplo, a autora destaca que não se pode colocar um pronome-cópia no 

lugar do termo que foi retirado por não existir categoria vazia. O que existe é uma rela-

ção entre tópico e comentário, em que um foi colocado depois do outro. Esta relação só 

pode ser entendida por meio do conhecimento de mundo dos interlocutores, o que a 

autora denomina, citando Li e Thompson (1976), de duplo sujeito.   

Para Pontes (1987), o excerto (29) necessita ser contextualizado para que possa 

ser entendido, o que ela denomina de nível do discurso, mesmo que sua concepção de 

discurso não tenha sido explicitada de forma clara, ao longo de sua obra.   

Na seção que segue, trato dos pressupostos teóricos de Givón (1979, 1983, 1984, 

2001, 2011) sobre tópico, que é concebido a partir do âmbito gramatical-discursivo. 

3.2. O TÓPICO DISCURSIVO: A PROPOSTA DE GIVÓN 

Em 1979, em On Understanding Grammar, Givón começa a estabelecer as 

bases do que viria a ser a sua gramática funcional, ao considerar que abordagens 

puramente formais, que procuram explicar as relações internas ao sistema da língua, não 

conseguem explicar “por que a sintaxe da língua é do jeito que é” (GIVÓN [1979], 

2013, p. 71). 

 Para o autor, o estatuto privilegiado dado à oração declarativa, afirmativa, ativa 

como padrão básico de realização sintática, a partir da qual qualquer outro elemento 

sintático pode ser explicado, foi estabelecido pelos estudos clássicos da sintaxe. E que, 

para sustentar essa ideia, faz-se necessária a elaboração de critérios mais substantivos 

que fundamente essa assertiva. Givón se propõe a elaborar critérios para evidenciar que 

as propriedades da sintaxe, que são aparentemente formais, na verdade, fazem referên-

cia à forma como a língua é usada na comunicação humana. 

Entre os critérios elaborados para fundamentar elementos codificados na sintaxe 

que remetem ao uso, está a noção de pressuposição discursiva, que tem a ver com o 

modo pelo qual a sentença é usada nas interações discursivas.  O autor defende que a 

oração - principal, declarativa, afirmativa, ativa - apresenta complexidade funcional 

mais baixa no discurso, se comparada a outros tipos.  Por este parâmetro, a sintaxe não 

pode ser explicada sem que se faça referência ao uso da língua, e que as propriedades 

formais ou estruturais que ela apresenta, em sua maioria, são provenientes do discurso 

humano. Logo, a oração principal, ativa, declarativa, afirmativa, neutra e menos 
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pressuposicional é, de igual modo, mais frequente no discurso, o que o autor 

denominará, mais adiante, de marcado, e que esse ato de fala principal, no curso da 

evolução da língua, precede a todos os outros.  

Conforme assegura Givón ([1979], 2013, p. 71-73), todas as outras variantes da 

chamada oração principal - interrogativa, negativa e imperativa - vão apresentar um alto 

grau de pressuposicionalidade: todo fenômeno pressuposicional, nas línguas naturais, é 

de natureza pragmática.  Essa definição é pautada na hipótese de que o falante, ao 

formular um enunciado, assume a possibilidade sobre o que o ouvinte aceita, sem 

contestar. 

 Partindo desta noção de pressuposicionalidade, Givón (1979) faz a distinção 

entre o background, do âmbito pressuposicional para o enunciado, e a afirmação feita 

pelo falante, uma vez que o fenômeno da pressuposicionalidade (background, 

topicalidade) vai muito além da lógica, quando se trata de línguas naturais.  Aqui já se 

começa a notar a noção embrionária de tópico como um fenômeno discursivo.  

Givón (1979) faz uma releitura, sob o viés pressuposicional, de fenômenos 

tratados sob a ótica da lógica, como por exemplo, as descrições definidas, entre as quais 

coloca definitização, pronominalização e mudança de tópico, que passam a ser 

considerados fenômenos pressuposicionais, e faz uma ressalva de que esses fenômenos, 

mesmo não envolvendo a hipótese acerca da crença do ouvinte no que diz respeito da 

falsidade ou verdade da proposição, estão relacionados a hipóteses que o falante assume 

sobre a habilidade do ouvinte de identificar um argumento-referência. 

Nesse estágio, Givón ([1979], 2013) ainda não define o tópico em si, mas já faz 

referência à topicalidade como sendo do domínio pressuposicional, e à mudança de 

tópico. Nesse sentido, a mudança de tópico está condicionada à hipótese que o falante 

elabora para se certificar sobre a capacidade do ouvinte de identificar o argumento-

referência. Aqui já se vê que o tópico é elaborado em função do ouvinte. O autor 

classifica as variantes sintáticas em cinco categorias: 

 

1. Construções estritamente pressuposicionais. Orações relativas, 

clivadas, pseudoclivadas, e perguntas QU-.  

2.  Oração encaixada. Essa deve ser contrastada com a oração 

principal neutra.  

3. Outros atos de fala. Imperativo, Interrogativo e Negativo. Os dois 

primeiros devem ser contrastados com o declarativo neutro e o último 

com o afirmativo neutro.  
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4. Construção envolvendo graus de definitude-topicalidade dos 

argumentos. Acusativo-Definido, Mudança de Tópico, passiva, 

Pronomes Anafóricos, Apresentativos-Existenciais. Esses serão 

contratados como padrão ativo neutro, cujo sujeito é definido e o 

objeto é acusativo, indefinido (GIVÓN [1979], 2013, p. 74).  

 

Estas ponderações já apontam, pelo menos, para duas questões que são 

importantes para esta pesquisa: i) o autor colocar as perguntas como fenômenos 

pressuposicionais, principalmente, as perguntas QU, tidas como estritamente 

pressuposicionais. Isso vai ao encontro de um dos aspectos que quero demostrar no 

funcionamento das perguntas, que é a retomada de conhecimento codificado nas 

perguntas por meio de mecanismos pressuposicionais, e ii) quando o autor coloca a 

topicalidade como um fenômeno pressuposicional, e a mudança de tópico relacionada à 

hipótese do falante em função da habilidade do ouvinte no que se refere à identificação 

dos argumentos. 

Essas ponderações tanto servem de base para a definição de tópico que é 

assumida nesta pesquisa, como de parâmetros a serem utilizados durante as análises das 

perguntas. Contudo, Givón deixa claro que a discussão sobre topicalidade e retomada de 

tópico não é exaustiva, necessitando, portanto, ser mais debatida. A complexidade, 

nesse caso, resulta do fato de que esses termos estão relacionados a duas funções 

comunicativas distintas, por envolver: i) argumentos que já apareceram no contexto 

relevante, que diz respeito ao grau de dificuldade de estabelecer a referência correta 

quando há um movimento de retomada no discurso, e ii) a diferença geral entre um 

argumento já conhecido (definido) e um argumento introduzido pela primeira vez 

(indefinido).  

Nesses termos, o autor estabelece dois tipos de marcação discursiva balizados 

pelo fenômeno da pressuposição: i) um mecanismo sintático é considerado mais 

marcado, [+ pressuposicional] quando ele é usado em situações em que o falante 

assume que o ouvinte tem mais dificuldade em identificar o referente, e ii) um 

argumento indefinido será considerado menos marcado no discurso do que o definido 

(cf. GIVÓN, [1979], 2013, p. 81).  Os dois processos se realizam de forma 

independente um do outro, já que os argumentos indefinidos, quando instaurados no 

discurso pela primeira vez, não requerem nenhuma suposição de que o ouvinte possui 

habilidade para identificar seu referente. 
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3.2.1   O processo diacrônico de tópico a sujeito 

 Em uma abordagem sobre o processo evolutivo da língua, Givón (1979) sustenta 

a tese de que diversas propriedades da sintaxe são resultado de um processo pelo qual 

estruturas do âmbito pragmático-discursivo frouxas, paratáticas se desenvolvem, via 

processo de gramaticalização, em estruturas sintáticas rígidas, gramaticalizadas, em que 

há perdas e ganhos de propriedades comunicativas. Por esse raciocínio, o autor assenta 

que as estruturas da língua regularizam as estruturas discursivas.  

Givón (1979) postula ser o discurso estruturado. Essas estruturas são 

regularizadas pela gramática por meio do processo de sintatização. Não significa dizer, 

contudo, que uma estrutura discursiva sintatizada se torna mais sintatizada com o 

tempo. Em verdade, o que desgasta uma estrutura sintatizada, segundo o autor, são os 

processos de morfologização e lexicalização. De igual modo, os princípios que motivam 

o desgaste da sintaxe não são os mesmos que motivam o seu surgimento. Esse processo 

denominado de onda cíclica é caracterizado por: 

 

Discurso → Sintaxe → Morfologia →Morfofonêmica → Zero (GIVÒN, [1979], 2013, p. 273) 

 

 

Com a elaboração desse ciclo funcional, Givón (1979) refuta, completamente, a 

ideia de autonomia conferida à sintaxe. O autor não despreza este nível de organização 

estrutural da língua, mas desconstrói o pensamento gerativo de que a língua por si só 

consiga explicar o funcionamento da língua. O discurso e a sintaxe são processados de  

forma simultânea e são motivados pelas necessidades comunicativas dos indivídusos. O 

discurso, por ser um domínio estruturado, apresenta regularidades do mesmo modo que 

a sintaxe. 

Sob essa perspectiva sintático-discursiva de mudança, o autor começa a 

problematizar seu entendimento no que diz respeito a tópico, entendimento esse que vai 

se reformulando ao longo de suas obras.  

Ainda nesta obra de 1979, Givón considera tópico como sendo uma categoria 

discursiva de base funcional, que estabelece relação com a categoria sintática de sujeito, 

ou seja, a ideia de que o tópico é gramaticalizado na função de sujeito. Mas a concepção 

de tópico do autor aqui é igual a que vigora em muitos estudos atuais, no que se refere à 

codificação sintática, isto é, como um termo que é deslocado à direita da sentença: 
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(30)   My ol’man, he rides the Angels → 

TÒPICO         PRO V 

‘Meu pai, ele viaja com os Angels’ 

 

My ol’man he-rides the Angels → 

SUJEITO         AG-V  

‘Meu pai, ele viaja com os Angels’ (GIVÓN [1979], 2013, p. 274) 

 

Em (30), podemos ver que o tópico está codificado à direita, do mesmo modo 

que o sujeito, com o diferencial que, no caso do tópico, não há pausa. O autor pontua 

que esta propriedade de codificação de tópico em sujeito se dá, diacronicamente, por 

meio do processo de reanálise21. A propriedade que o sujeito possui de concordar com o 

verbo é, na verdade, uma propriedade do tópico, que surge diacronicamente de pronome 

anafórico para morfema de concordância preso ao verbo. Isso pode ser verificado em 

(30), em que o pronome anafórico ele está acoplado ao verbo para sinalizar o processo 

de concordância com o verbo.  

Nesse caso, o autor assevera que o processo de gramaticalização de tópico em 

sujeito não indica que a língua perdeu a construção do tópico, mas que é resultado de 

um processo de ganho, a concordância gramatical como uma propriedade codificadora 

morfológica adicionada ao sujeito gramatical. 

Um ponto que é preciso deixar claro é que, mesmo considerando que o tópico é 

gramaticalizado à esquerda, o autor não toma tópico e sujeito como sinônimos, mas no 

sentido de possuírem funções discursivas diferentes. As construções de sujeito são 

tipicamente usadas quando o mesmo tópico é mantido, ou seja, quando ele é, mais ou 

menos, fácil de identificar; já as construções de tópico são tipicamente usadas quando o 

tópico é mudado, sendo mais difícil identificá-lo. Logo, as estratégias de sujeito estão 

para o processamento automático e são usadas quando a continuação é fácil, quando se 

mantém o mesmo sujeito no encadeamento de orações e quando a economia de tempo é 

possível e facilitada pelas propriedades de codificação de sujeito.  

Diante dessas reflexões, Givón (1979) defende que existem dois polos extremos 

de modo comunicativo: o pragmático e o sintático. Este último surge a partir do 

primeiro. Esses dois modos de comunicação são encontrados em qualquer língua 

natural. Por essas questões, defendo que não se deve buscar, nas línguas, apenas 

                                                 
21Conforme Harris e Campbell (1995), a propriedade da reanálise tem função modificar a estrutura subja-

cente das construções lingüísticas (sintagmas,orações), envolvendo reorganização e mudança de regras 

lineares e sintagmáticas, freqüentemente locais. 
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regularizações de ordem sintática, mas também as de ordem discursiva, dentre estas 

incluo o fenômeno da topicalização22.  

O que fica assentado, na proposta inicial de Givón (1979), é que os sujeitos 

codificados sintaticamente são derivados de tópicos cuja origem é o plano discursivo. O 

sujeito é a codificação do tópico, que é originado no discurso, os quais não podem ser 

tomados como sinônimo. E que as construções de sujeito são usadas quando o tópico é 

facilmente identificado, e a construção de tópico é usada quando se muda o tópico. 

Dessa constatação, podemos aferir: i) a estratégia de sujeito aqui diz respeito ao tópico 

gramaticalizado como sujeito, e é usado, sintaticamente, quando, no encadeamento 

sintático, o mesmo tópico é mantido e de fácil identificação. Nesse caso, a codificação 

sintática por sujeito favorece a economia de tempo; já a de tópico ocorre quando há 

mudança de tópico. Logo, existe o tópico, que tem origem discursiva, que pode ser 

codificado sintaticamente de duas maneiras, por estratégia de sujeito e de tópico. As 

construções de tópico representam assim maior correlação entre forma e função. Os 

sujeitos, na maioria das vezes, também são tópicos.  

Deste modo, o tópico tanto pode ser codificado na construção de sujeito como 

na construção de tópico. Essa noção de construção de tópico se relaciona a algumas 

definições dadas a tópico atualmente, como a Pontes (1987). A diferença é que esta 

apresenta uma abordagem voltada para as relações sintáticas.  

Pontes (1987) parte de uma direção quase que oposta a Givón (1979), no que se 

refere à definição de tópico. Segundo ela, este autor estabelece uma relação dicotômica 

entre tópico como uma noção discursivo-funcional e sujeito como uma noção sintático-

gramatical. E afirma que tópico só é discursivo na acepção semântica de assunto, 

acrescentando que, uma vez que se está tratando de tópico em sentenças topicalizadas, 

na posição de deslocamento à esquerda, já se está trabalhando com o tópico 

                                                 
22

É imperioso lembrar que, no modelo teórico delineado por Givón (1994, 2001), a gramática codifica 

dois domínios cognitivos representacionais: a semântica pressuposicional e a pragmática discursiva. O 

primeiro domínio tem por função codificar as regras semânticas dos participantes, a transitividade semân-

tica e a união de oração e complementação; o segundo, que representa a maior parte de codificação da 

gramática, tem por objetivo codificar a pragmática discursiva. Entre os domínios orientados pragmatica-

mente,segundo autor, está a topicalização ou pragmática da topicalização. O autor afirma que: “embora 

seja gramaticalmente manifesto no nível da oração, a topicalidade não é uma propriedade de nível refe-

rencial, mas sim dependente do discurso” (GIVÓN, 2001, p. 254). Nesse sentido, não há como conceber o 

fenômeno da topicalidade como sendo do nível sintático por possuir orientação de base cognitiva e dis-

cursiva. Além disso, não se pode, também, confundir topicalidade com construção de tópico ou regras 

de topicalização, que tem a vem com a possiblidade de ocorrência de um tópico no nível da oração, co-

mo o deslocamento à esquerda, à direita etc. 
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gramaticalizado, que deve ser tratado no nível sintático, asseverando que não vê motivo 

para não se explicar tópico como uma noção sintática. Para respaldar sua defesa, recorre 

ao modo como os transformacionalistas tratam o tópico na árvore sintática, a saber: 

 

 

                                      (31)                   

  

 

 

                                                                                               (PONTES, 1987, p. 54). 

 

Com base nesta árvore, a explicação é: S1 corresponde a sentença maior, que é a 

tópico comentário, representado por S2, este, por sua vez é formado por uma sentença 

completa constituída de sujeito e predicado. Esta demonstração é, para Pontes, 

suficiente para que se conceba tópico como uma estrutura sintática. A autora elenca 

outros pontos, ao longo de seu texto, demostrando um olhar diferente para a concepção 

de tópico.   

Das considerações de Pontes, tiro a conclusão de que autora segue uma 

orientação teórica um pouco diferenciada da de Givón sobre a relação que existe entre 

sintaxe e discurso, pois, como mencionei acima, o autor afirma, em seu ciclo funcional, 

que esses dois níveis de análise são inter-relacionados e acontecem simultaneamente. 

Para Pontes (1987), uma vez que o fenômeno está codificado na sintaxe, deve ser 

analisado como fazendo parte deste domínio. Neste sentido, a autora, de certo modo, 

considera a sintaxe como nível autônomo, haja vista a reivindicação de que tópico seja 

entendido como uma estrutura sintática, recorrendo, até mesmo, à gramática gerativa 

para justificar sua posição. 

Na continuação do desenvolvimento do conceito de tópico, Givón, em Topic 

Continuity in Discourse: A Quantitative Cross-language Study, de 1983, faz outras 

considerações sobre o fenômeno da topicalização, mais precisamente, sobre a 

continuidade tópica. 

De início, o autor faz menção às pesquisas tradicionais sobre tópico desde os 

anos setenta, citando a Escola Linguística de Praga, principalmente os estudos de Firbas 

(1966), a tradição firthiana, da qual Halliday (1967) é seguidor, e Bolinger (1952). 

Givón (1983) destaca ser comum entre esses estudiosos dividir a oração em dois 

componentes: i) o foco, que é também denominado de rema, comentário e nova in-
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formação, e ii) o tópico, conhecido como tema e informação velha. Além disso, o 

autor afirma que todos esses pesquisadores associam o tópico ao discurso, à intenção 

comunicativa, ao dinamismo comunicativo, à perspectiva da sentença funcional, o que 

faz com que sejam vagos e misteriosos (GIVÓN, 1983, p. 5). 

Na sequência, o autor faz referência às pesquisas feitas por ele e outros como 

Hawkinson e Hyman (1974) e Li (1976), em que tentaram incorporar, sem critérios, a 

noção de tópico como unidade atômica e discreta, ou seja, como um constituinte único 

da oração. Essa fala de Givón tem a ver com a relação feita por ele, citada 

anteriormente, entre tópico versus sujeito, considerando o sujeito como tópico 

gramaticalizado (GIVÓN, 1983, p. 5). 

Diante desses fatos, Givón (1983) propõe que a unidade mínima de 

processamento no discurso humano é a sentença, pois, mesmo que uma palavra seja 

dotada de significado, apenas a proposição, que é codificada como oração, pode 

transmitir informação. Postula que o discurso humano é multiproposicional. Dentro 

deste, orações são combinadas em uma unidade temática maior, denominada de pará-

grafo temático, sendo este nível o mais relevante e imediato do discurso, e é no seu 

interior que se pode discutir os aspectos da continuidade temática no discurso, dentre 

estes, destaca a continuidade temática, a ação temática e a continuidade dos 

participantes tópicos. O autor adiciona outras características sobre o tópico, quais sejam: 

 

Dentro do parágrafo temático, é mais comum o tema ser o marcador de 

continuidade, o fio condutor, já que é o participante mais crucialmente 

envolvido na sequência de ação que constroem o parágrafo; é o participante 

mais próximo associado com o "tema" de mais alto nível do parágrafo; e, 

finalmente, é o participante mais provável de ser codificado como o tópico 

principal - ou sujeito gramatical - da grande maioria das sentenças/orações 

ordenadas sequencialmente / que compõem o parágrafo temático. (GIVÓN, 

1983 p. 8)23.  

 

Givón confere ao tópico o papel de fio condutor, ou seja, responsável pela 

construção do discurso, e sinaliza a noção de tópico primário, que é codificado na 

função de sujeito gramatical, que é o que ocorre na maioria das sentenças que forma o 

parágrafo temático. Na sequência, depois do tópico primário, vem o secundário que é o 

                                                 
23 Within the thematic paragraph it is most common for one topic to be the continuity marker, the leitmo-

tif, so that it is the participant most crucially involved in the action sequence running through the para-

graph; it is the participant most closely associated with the higher-level ‘theme’ of the paragraph; and 

finally, it is the participant most likely to be coded as the primary topic - or gramatical subject - of the 

vast majority of sequentially-ordered clauses/sentences comprising the thematic paragraph. [Tradução 

nossa] 
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objeto direto. Aqui, Givón se refere a grau de acessibilidade tópica, em que os 

diferentes mecanismos gramaticais de codificação de entidades às quais se faz 

referência no discurso situam-se em uma escala, que corresponde ao grau e à 

acessibilidade de tais referentes. O grau de acessibilidade manifesta-se por meio de um 

continuum, que envolve lexicalização, semântica proposicional e pragmática discursiva. 

A noção escalar de tópico compreende os seguintes níveis: 

 

                QUADRO 3: Escala de continuidade tópica 

 

tópico mais contínuo/acessível 

     anáfora zero 

     pronome átono 

     pronome tônico 

     SN definido deslocado para a direita 

     SN definido em ordem neutra 

     SN definido deslocado para a esquerda 

     SN em topicalização contrastiva (movimento Y) 

     construção clivada/de foco 

     SN indefinido referencial 

tópico mais descontínuo/inacessível 

               FONTE: Givón (1983, p. 16-17, traduzido por Gorski,1994, p. 18).  

 

 

Por esse continuum, um referente é tido como mais acessível se o falante infere 

que ele (o referente) está disponível na consciência de seu interlocutor. O processo de 

identificação/recuperação de tópicos, no discurso, passa de uma função simples, como a 

de construção de tópico e de sujeito, em  On Understanding Grammar (1979), para 

ser concebido como um domínio funcional complexo, denominado de grau de 

acessibilidade. Assim, quanto mais um tópico é acessível e contínuo, usam-se as formas 

de codificação da parte superior da escala. Se for menos contínuo, empregam-se as 

formas da parte inferior. Neste último caso de descontinuidade, o em que o tópico exibe 

um padrão de processamento baixo, mais material linguístico é empregado nas formas 

que codificam esse referente. O contrário também é válido, quanto mais contínuo e 

acessível é o tópico, menos material linguístico é empregado na forma que faz o 

processo de retomada, como demonstro em (32), por meio de um excerto retirado do 

corpus utilizado nesta tese: 

 

(32)   ....tinha uma uma certa timidez um certo receio... de fazer por exemplo matérias que 

envolvessem por exemplo políticos eu nun- num- nunca gostei assim... quando eu 
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comecei na verdade né?... eu tinha uma verdadeira aversão a fazer matérias que (hes) 

entre- entre- entrevistar políticos... ou matérias que envolvesse assim... (hes) crimes... 

assassinatos etc......mas no dia a dia da profissão a gente acaba aprendendo a lidar com 

esse tipo de situação e agora... tá muito mais estou muito mais confortável... pra 

entrevistar essas pessoas assim autoridades etc... e também a gente aprende (hes) a lidar 

com essas situações mais do- mais doloridas assim né? que envolve... (hes) sentimentos 

de pessoas que perderam... algum ente querido... etc. só as situa- a situação mais difícil 

pra mim que eu acho...(ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, 2011, F, 

27, 1, S, Bia). 

 

Em (32), o referente tópico em andamento refere-se à primeira pessoa do 

discurso. É recuperado pela forma verbal estou, considerado de alta acessibilidade de 

acordo com o continuum de Givón, via processo de inferência. Sendo assim, sua 

continuidade no discurso ocorre por meio do uso das formas presentes na parte superior 

da escala e com menos material linguístico para codificação, como podemos ver na 

continuidade discursiva de (32), em que o mesmo referente é codificado por formas 

menos complexas como a gente e eu.  

Outra questão que merece ser pontuada é que subjaz a este continuum de 

acessibilidade de tópico o princípio da iconicidade que medeia a forma como processos 

inferenciais são codificados no nível de organização sintática, pois "quanto mais 

obstruído, surpreendente, descontínuo, ou difícil de processar for um tópico, mais mate-

rial de  codificação deve ser atribuído a ele" (GIVÓN, 1983, p.18) 24.  O que garante a 

continuidade do tópico, no discurso, são as inferências realizadas pelos interlocutores: 

reflexão do ouvinte e intenção do falante. Nesses termos, a importância dos tópicos, na 

cadeia discursiva, só pode ser verificada, considerando o fato de "aparecerem com mais 

frequência no registo, ou seja, eles têm uma maior probabilidade de persistir por mais 

tempo no registo depois de um ponto de medição relevante" (Givón, 1983, p.15)25.  

Entenda-se por registro o contexto de uso, em que os falantes utilizam a língua, que 

pode ser marcado ou não-marcado, e que influencia o tipo de produção discursiva.  

 Como podemos ver, na obra de 1983, Givón amplia a definição sobre tópico, 

que passa a ser entendido não mais na relação construção de tópico ou construção de 

sujeito, mas que pode ser codificado por diferentes formas gramaticais, seguindo uma 

ordem do mais alto para o mais baixo nível de acessibilidade. O autor inovou também 

                                                 
24

 “the more disruptive, surprising, discontinuous, ou hard to process a topic is, more coding material 

must being assigned to it” [Tradução nossa] 
25

 “appear more frequently in the register, i.e. they have a higher probability of persisting longer in the 

register after a relevant measuring point” [Tradução nossa] 
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por trazer os conceitos de tópico primário, que está relacionado com o argumento 

agente/sujeito, ou seja, o agente da frase tende a ser codificado como sujeito no 

discurso; e tópico secundário como objeto direto, e que, se houver objeto indireto, este 

deve ser tratado como objeto indireto, isto é, não há hierarquia para o objeto indireto. 

Constatamos, assim, que as tarefas de identificar e recuperar o referente passam a fazer 

parte do que o autor denomina de domínio funcional complexo, e o conceito de tópico 

deixa de ser visto como uma unidade atômica, discreta.  

 Já em Syntax - a functional-typological introduction, v.1 (1990), Givón, mais 

uma vez, tece considerações a respeito de tópico, questionando a noção de continuum de 

acessibilidade tópica, estabelecida em 1983, ao afirmar que a codificação tópica 

relaciona-se a uma organização discreta dos participantes do discurso, mostrando ser o 

sujeito mais tópico que o objeto direto, e este mais tópico que o objeto indireto, 

estabelecendo, assim, uma organização discreta dos participantes do discurso. Observe-

se, no excerto (33), retirado do corpus utilizado nesta pesquisa: 

 

(33)    DOC:    então ... em relação ao ciência sem fronteiras você já pensou em algum país? 

LETI: já ... pensei nos Estados Unidos na no Canadá e na Inglaterra 

DOC: por quê? 

LETI: Estados Unidos ... eu acho que é porque ... o Canadá porque eu vejo que o lá a 

cultura deles é mais ... eles são mais simples em relação às coisas ... eh ... na Inglaterra 

eles são mais cultura eles ( ) eles são mais agitados ... ai ... eu não sei fiquei em dúvida 

entre esses três porque são três coisas diferentes e que eu pos- poderia achar em outros 

países também ... então acho que um dos três tava bom 

DOC: como você teve conhecimento do programa ciência sem fronteiras? 

LETI: porque ... eh ... minha família tem um monte de gente que já ...... já foi pra 

faculdade eles sempre me falaram do ciência sem fronteiras e eu tenho um monte de 

amigo que quer fazer também ... (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ARACAJU, 

M, 17, I, M, U) 

 

 O que justifica essa ideia de o sujeito eu ser mais tópico que o objeto direto um 

monte de amigo, e este mais que o indireto, quando houver, é que, nas línguas 

humanas, o ator/iniciador [+animado] e [+humano] dos eventos é o que mais tem 

representatividade no discurso, ao passo que o objeto direto codifica o paciente do 

evento, que é o participante humano engajado mentalmente com as ações do agente 

(p.109). Para fundamentar esse esquema, Givón recorre ao conceito prototípico de 

evento formulado por Hopper e Thompson (1980, p. 56), o qual é definido como: 

 

             QUADRO 4: Propriedades semânticas de um evento transitivo prototípico 
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    Protótipo semântico do evento transitivo 

a) Agentividade: Ter um agente ativo deliberado.   

   b) Afetividade: Ter um paciente afetado.  
c) Perfectividade: Envolve um evento de mudança rápida, terminado, 

delimitado, em tempo real. 

          FONTE: Hopper e Thompson (1980, p. 56).26 

 

O tópico, por essa perspectiva, é considerado nas dimensões semântico-

discursivas, já que a função pragmática que codifica o tópico, como qualquer outra 

função que é codificada pela gramática, não está relacionada com o evento, mas com o 

discurso. A função do tópico não está relacionada com o interior da oração, mas sim 

com o exterior, ou seja, com o contexto discursivo, e que, da mesma forma como 

acontece com a codificação dos outros elementos da gramática, a topicalidade ocorre 

dentro da oração. 

O autor ainda salienta que muitos autores não fazem distinção entre 

proeminência cognitiva (evento focado) e proeminência comunicativa (discurso focado) 

dos participantes, uma vez que a primeira tem a ver com o evento semântico, enquanto a 

segunda está relacionada com a dimensão pragmático-comunicativa do discurso. Assim 

sendo, esses autores acabam subordinando proeminência comunicativa à cognitiva, ou 

vice-versa. Nesses termos, para Givón, a topicalidade:  

 

É, fundamentalmente, uma dimensão cognitiva, tendo a ver com o 

foco de atenção em um ou dois participantes de estados ou eventos 

importantes durante o processamento de orações com vários 

participantes. Já que a atenção é uma capacidade mental limitada, 

situações complexas com múltiplos participantes força 

sua implementação seletiva. Esta é, presumivelmente, a razão pela 

qual apenas um ou dois participantes do evento apresentam a 

marcação de sujeito tópico gramaticalizado ou de OD 27  (GIVÓN, 

1990, p. 198). 

 

 

Por estas afirmações, Givón, ao considerar tópico como proeminência cognitiva, 

relaciona o processo de topicalização à codificação semântica dos participantes em 

                                                 
26Semantic prototype of transitive event: a) Agentivity: Having a deliberate, active agent. b.  Affected-

ness: Having a concrete, affected patient. c) Perfectivity: Involving a bounded, terminated, fast-changing  

event in real time. [Tradução nossa] 
27 Topicality is fundamentally a cognitive dimension, having to do with the focus of attention on one or 

two important events-or-state participants during the processing of multi-participant clauses. Since atten-

tion is a limited mental capacity, complex multiparticipant situations force its selective deployment. This 

is presumably the reason why only one or two event participants bear the grammaticalized topic marking 

of Subject or DO. [Tradução nossa] 
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eventos, estados e ações na proposição, o que o autor denomina de regra semântica. Já a 

regra gramatical é caracterizada por definir a estrutura sintática da oração como sujeito, 

objeto direto e objeto indireto, predicado e advérbio. A inter-relação dos dois domínios 

configura o mapeamento de regras de estrutura semântica em direção à regra de 

estrutura gramatical. 

O diferencial desta abordagem é que o autor foca no nível de importância de 

tópico pela importância funcional dos participantes na estruturação do discurso no que 

diz respeito às ações praticadas na realização do evento, em que o agente assume papel 

mais importante que o paciente, ou seja, o nível mais alto de codificação tópica é o 

sujeito. 

Já no artigo intitulado The Grammar of Referential Coherence as Mental 

Processing Instructions, (1992), Givón assume que os sinais gramaticais usados para a 

codificação dos referentes discursivos ativam determinados tipos de operações na mente 

do interlocutor. Essas operações mentais estão relacionadas a domínios cognitivos como 

ativação mental e operações de busca de arquivos na memória. Estas compreendem: i) 

busca de um arquivo existente, ii) recuperação de um arquivo existente, iii) entrada de 

um arquivo existente, e iv) abertura de um novo arquivo.  

Nesta obra, o autor deixa claro que a gramática da coerência referencial não é 

propriamente uma gramática da referência, mas uma gramática que possui por função 

identificar e ativar arquivos mentais (nós tópicos) em situações em que o texto 

codificado verbalmente é codificado na memória episódica. Assim, os referentes 

nominais servem como endereços para acessar e ativar os arquivos da memória 

episódica, em que as informações recebidas são arquivadas (cf. GIVÓN, 1992, p. 2). 

Givón (1992) ainda assenta que, sendo o discurso multiproposicional, a 

coerência temática do discurso humano está relacionada à continuidade ou recorrência 

de alguns elementos do discurso. O discurso coerente tende a manter, na visão do autor, 

ao longo de várias orações, o mesmo referente tópico, a contiguidade do tempo, da 

locação e sequencia de ações. Essa recorrência e continuidade não são apenas 

propriedade do texto acabado, mas também da mente dos falantes/ouvintes que 

interpretam o texto. A continuidade e recorrência, no texto, possuem como correlatos a 

acessibilidade tópica e o esforço mental. O tópico, para o autor, só adquire significado 

no nível do discurso, mesmo que codificado na oração, ou seja, a consideração de que 
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tópico é aquilo sobre o que se fala é verdadeira se somente o tópico permanecer em um 

número sucessivo de orações.  

Nesta obra, fica fundamentado que o agente e os objetos direto e indireto são os 

participantes mais tópicos do discurso e funcionam como mecanismo de junção, 

servindo de base para a entrada de informação nova a ser estocada na memória 

episódica.  

 Há outros dois aspectos quantificadores de caráter pragmático-discursivos que, 

para Givón (1992), fazem parte do fenômeno da topicalidade: acessibilidade do 

referente, que tem a ver com o discurso anafórico precedente; e importância do 

referente, que é definido em termos de discurso catafórico subsequente. Assim, a 

acessibilidade referencial, no âmbito cognitivo, diz respeito a instruções que o falante 

passa ao ouvinte, para que este busque, mentalmente, o referente na memória episódica 

do texto. Já a importância referencial tem a ver com as instruções do falante em relação 

ao ouvinte, para que este ative tópicos importantes. A continuidade referencial é 

identificada, portanto, por uma lacuna anafórica que se dá entre a ocorrência do 

referente atual e sua última recorrência no discurso precedente, denominada de distância 

anafórica (DA); pela permanência ou não do mesmo referente como argumento na 

oração anterior, argumento contínuo (AC), ou apresenta argumento descontínuo (AD); e 

por interferência potencial (IP), que é presença de referentes semanticamente 

compatíveis dentro de uma ou duas orações precedentes.  Desse modo, três fontes 

contextuais são responsáveis pela a acessibilidade tópica: situação de fala 

compartilhada, conhecimento cultural e discurso precedente. 

Além disso, Givón (1992) pontua que o princípio da iconicidade subjaz ao 

processo de ativação de tópicos, no sentido de que a informação que já é ativada 

necessita de menos formas linguísticas para ser codificada (pronomes átonos, nomes, 

anáforas zero); a informação inativa demanda mais esforço mental, necessitando, 

portanto, de mais formas linguísticas no processo de codificação. No que se refere ao 

princípio da marcação, o autor assevera que tópicos que apresentam menor distância 

referencial necessitam de recursos gramaticais menos marcados; os que apresentam uma 

distância referencial maior, exigem recursos gramaticais mais marcados. 

No v.2 de Syntax - a functional-typological introduction(2001), Givón atenta 

para o fato de que, mesmo sendo codificado no nível da oração, o tópico não pode ser 

entendido como sendo uma propriedade de referentes, e sim como dependente do 



77 

 

discurso, pois o que marca os participantes tópicos não é a codificação gramatical dos 

participantes, como sujeito, objeto direto e indireto na própria oração que os contêm, 

mas o discurso multiproposicional, isto é, são tópicos porque são referentes recorrentes 

que fazem parte de um discurso28mais amplo. 

De igual modo, Givón pontua que a topicalidade dos argumentos oracionais no 

discurso envolve dois aspectos característicos da coerência: o primeiro é o anafórico; o 

segundo, o catafórico. O primeiro está relacionado à acessibilidade do referente por 

meio de mecanismos gramaticais que orientam o ouvinte a identificá-lo dentro de sua 

representação mental. O segundo tem a ver com a importância do referente no discurso 

posterior, em que mecanismos gramaticais são orientados, cataforicamente, para 

direcionar o ouvinte, no que diz respeito à importância do referente durante o 

desdobramento do discurso; e com a criação de uma representação mental eficiente do 

referente que será codificado no próximo discurso. Dessa forma, o processamento 

referencial tanto é sensível ao aspecto anafórico quanto ao catafórico. Os mecanismos 

gramaticais podem ser mais sensíveis a um ou a outro processo. 

Ainda nesta obra, o autor trata das construções de codificação tópica 

relacionadas ao uso pragmático da organização das palavras que codificam referentes de 

baixa acessibilidade, são elas: construções existenciais apresentativas, com SN 

indefinido, deslocamento para a esquerda, deslocamento para a direita, promoção de 

argumento de oração subordinada a argumento de principal, construções de foco 

contrastivo, clivadas e movimento Y e promoção de objeto indireto a objeto direto. Isso 

ocorre quando se instaura um referente novo no discurso, se reintroduz um referente que 

havia sido suspenso na continuidade discursiva, ou quando há competição de referentes. 

Estas construções de tópico estão relacionadas à descontinuidade tópica no discurso, em 

contraste com o pronome átono e com a anáfora zero, que codificam referentes 

contínuos no fluxo discursivo: 

 

(34)   Ent: então assim o que é te chamava atenção no curso de Farmácia? por quê? quais as 

suas motivações? como foi essa sua preparação pra fazer Farmácia? você poderia 

descrever como foi esse momento? 

                                                 
28

  A noção de discurso multiproposicional, coerente, defendida por Givón tem a ver com o 

encadeamento (sintaxe) de proposições codificadas gramaticalmente, as quais transmitem informações, 

que, por sua vez, são formadas por palavras que representam conceitos, transmitem significados 

(semântica). Essa inter-relação entre semântica, sintaxe e discurso abrange as duas funções principais da 

linguagem, segundo o autor, quais sejam: representação e comunicação do conhecimento, da experiência.  
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          Dan: é porque é assim sempre (hes) no ensino médio e no ensino fundamental eu me 

destaquei na escola (est) aí tinha aquela questão que eu tinha que fazer um curso de status 

(est) tinha aquela pressão em cima de mim pra fazer um curso de status mas pela escola 

família não (est) (hes) mãe tio família e se o que eu fizesse estava bom olhe siga o seu 

caminho mas na escola eu tinha aquela pressão de fazer (hes) tinha pressão pra fazer 

Medicina... tinha pra fazer Farmácia... e o curso que me aproximou mais que eu mais 

gostei assim desse de status mesmo foi farmácia porque tinha a questão da síntese de 

remédios tal... só que na realidade o meu inconsciente ele queria que eu fizesse 

Química...( ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M,  22, 1, S, Dan). 

 

Há, em (34), um exemplo de construção de tópico denominado deslocamento à 

esquerda, que marca descontinuidade no fluxo discursivo. No exemplo em questão, há 

duas marcas de descontinuidade tópica, que eu mais gostei e o meu inconsciente ele 

queria que eu fizesse, que estão codificando um referente de baixa acessibilidade, já 

que estão sendo retomados por duas construções sintáticas na posição de deslocamento 

à esquerda. Essa construção, na continuidade do discurso, faz com que o referente 

retomado se distancie mais a cada retomada no desenvolvimento de turno de fala.  

Em Syntax - a functional-typological introduction(2001), Givón apenas 

aprofunda suas ideias a respeito das categorias sintáticas que codificam o tópico, as 

quais já foram citadas antes, explicando detalhadamente a forma como cada uma 

codifica o tópico.  

Sumarizando a proposta de Givón, o tópico discursivo realiza-se em uma 

dimensão cognitiva relacionada aos participantes (referentes nominalizados) de eventos 

e de ações, isto é, regras semânticas, que assumem papéis gramaticais quando 

codificados sintaticamente: sujeito, objeto direto, objeto indireto. Como foi mencionado 

antes, mesmo sendo codificada gramaticalmente no nível proposicional, a topicalidade 

não é uma propriedade dos referentes sintáticos, e sim do discurso, pois, como sinaliza o 

autor, o que torna os participantes do discurso tópicos não é o fato de estes serem 

codificados como sujeito ou objeto, a topicalidade de referentes só se realiza porque os 

referentes fazem parte de um discurso mais amplo, em uma dimensão semântico-

discursiva.  

Gorski (1994), ao investigar a organização do tópico no discurso narrativo, na 

modalidade oral e escrita, aplica o modelo teórico de Givón para o português do Brasil. 

A autora afirma que, no plano sintático, o tópico corresponde aos participantes do 

evento ou comunicação, e tem a ver com aquilo sobre o qual se fala; no nível do 

discurso, o tópico realiza-se de forma hierarquizada e é distribuído de acordo com o 

grau de abrangência. Dessa forma, para a autora, o tópico pertence a uma categoria 



79 

 

discursiva que se realiza em dois planos do discurso: o hierárquico (vertical) e o 

horizontal (linear). Para a autora, existem tópicos e subtópicos que sintetizam 

fragmentos do discurso no nível semântico-discursivo. Por esta acepção, há tópicos que, 

no nível semântico-discursivo, sintetizam fragmentos do discurso; no nível sintático-

discursivo, servem como pistas linguísticas que orientam a (re)constituição dos tópicos 

semântico-discursivos, os dois níveis de análise se inter-relacionam constantemente, de 

forma que o dito projeta-se obrigatoriamente no não dito. A autora, nesse caso, faz uma 

inter-relação dos planos semânticos e discursivos, como o faz Givón (1995, 2001, 

2002).  

Ainda para Gorski (1994), o tópico, no nível textual-discursivo, se manifesta nos 

domínios do texto e do discurso, não costumando aparecer de forma explícita no 

discurso. E que o analista do discurso, para sua elicitação e análise, deve captar seu grau 

de abrangência e explicitá-lo, “conferindo lhe um rótulo (label) adequado, de modo a 

recobrir a sequência discursiva sob seu domínio. O processo de explicitação do tópico é 

parte integrante da análise do discurso” (GORSKI, 1994, p. 25). A autora propõe 

estudar tópico nos seguintes termos, demostrando a partir de exemplos do corpus 

utilizados nesta tese: 

(35)   Ent: qual o nome da escola? 

          Jos: na escola de primeiro grau Augusto César Leite... atualmente denominado de Colégio 

Estadual Augusto César Leite... na época só tinha ensino fundamental... menor 

          Ent: fale como foi o seu ensino fundamental e médio 

          Jos:bem meu ensino fundamental o menor foi uma coisa sofrida foi onde eu mais tive 

dificuldade né? porque eu era pequeno... certo? minha coordenação motora nunca foi lá 

essas coisas... eu fica- ficava sem recreio porque tava copiando o dever da professora 

ainda... certo? ficava sem ir para casa logo cedo porque ainda eu estava com o dever 

sendo copiado na sala de aula... era era um martírio... a- até a minha quarta série foi um 

sofrimento... (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M, 32, 1, S, Jos). 

A distribuição de (35) pode ser feita por meio da identificação de tópicos (TO) e 

subtópicos (SUBTO), seguindo uma hierarquia textual-discursiva, em que tópicos mais 

abrangentes recobrem subtópicos, conforme o quadro 3: 

 

                QUADRO 5: Análise de distribuição tópica nos termos de Gorski (1994) 

 

TO SUBT

O 
TEXTO 

1 1 bem meu ensino fundamental o menor foi uma coisa sofrida  

1 2 foi onde eu mais tive dificuldade né? 

2 3 porque eu era pequeno... certo?  
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2 4 minha coordenação motora nunca foi lá essas coisas.... 

3 5 eu fica- ficava sem recreio 

3 6 porque tava copiando o dever da professora ainda... certo? 

4 7 ficava sem ir para casa logo  

4 8 cedo porqu e ainda eu estava com o dever sendo copiado na sala de aula 

5 9 era era um martírio 

5 10 a- até a minha quarta série foi um sofrimento.. 

 
 

 A nomeação dos tópicos e subtópicos no âmbito do texto e do discurso na 

perspectiva de Gorski (1994) é: 

 

  Tópico1: Contextualização  

Subtópico 1:  Dissertação sobre o Ensino Fundamental 

Subtópico 2:  Avaliação sobre o Ensino Fundamental 

 Tópico 2: Justificativa do fracasso que ocorre no Ensino Fundamental   

Subtópico 3: A idade é responsável pelo fracasso nesse nível de ensino 

Subtópico 4: Coordenação motora responsável  pelo  fracasso no  Ensino Fundamental 

Tópico 3: O recreio como outro motivo por que fracassou na escola 

             Subtópico 5: Ficar sem recreio  

             Subtópico 6: porque ainda estava fazendo a atividade de classe 

Tópico 4: Não ir para casa 

             Subtópico 7: Não ia para casa 

             Subtópico 8: Ainda estava copiando o dever 

Tópico 5: Avalição da época de estudo 

             Subtópico 9:  A época de estudos é tica como um martírio 

                         Subtópico 10: Análise de que até a quarta série foi sofrimento 

 

Como se pode ver, Gorski (1994) trabalha com dois níveis de análise que, 

segundo ela, se relacionam constantemente: o sintático-semântico e o semântico-

discursivo. E que a elicitação do tópico discursivo só é possível por meio da codificação 

morfossintática que faz com que o tópico se concretize. É importante notar que o nível 

de análise estabelecido por Givón (2001, 2002), o semântico-discursivo, dá conta da 

sintaxe, pois o que é codificado sintaticamente advém do discurso, que é formado pelo 

encadeamento de proposições e dotado de coerência.  
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3.3. O TÓPICO NA PERSPECTIVA TEXTUAL-INTERATIVA 

Estudar a língua na perspectiva textual-interativa significa considerar as ações 

realizadas pelos interlocutores em um dado contexto de uso, em que o falante formula 

seu enunciado considerando seu interlocutor. Esta forma de conceber a língua como 

interação social está relacionada à manifestação da competência comunicativa, que 

permite aos usuários da língua estabelecerem comunicação por meio da produção de 

textos situados sociocognitivamente. 

Segundo Jubran (2006), a competência comunicativa, que favorece o 

estabelecimento da interação verbal, não é excluída, nem é adicionada à competência 

linguística, que compreende um conjunto de regras que são internalizadas pelos 

falantes, as quais possibilitam a interpretação, o reconhecimento e produção de orações. 

Em vez disso, a competência comunicativa requer esse saber linguístico durante o 

processamento das estruturas linguísticas para a produção de textos. Ao citar Schmidt 

(1978), a autora diz que textos são resultados da interação verbal; são entidades 

comunicativas realizadas verbalmente, não sendo, assim, entidades linguísticas que se 

realizam primeiro, para depois se considerar a dimensão comunicativa. Logo, de acordo 

com esta perspectiva, considera-se o texto como objeto de estudo em uma perspectiva 

teórica que reúne princípios da Pragmática, da Linguística Textual e da Análise da 

Conversação. Nesta perspectiva, o tópico discursivo, nos termos de Jubran (2006, p. 

90), é tomado como: 

 

Um processo que envolve colaborativamente os participantes do ato 

interacional na construção da conversação, assentada em um 

complexo de fatores contextuais, entre os quais as circunstâncias em 

que ocorre o intercâmbio verbal, o grau de conhecimento recíproco 

dos interlocutores, os conhecimentos partilhados entre eles, sua visão 

de mundo, o background de cada um em relação ao que falam. 

 

O processo de construção de tópico dá-se por meio da interação dos falantes, 

considerando: i) fatores contextuais explícitos e implícitos relacionados ao 

conhecimento de mundo de cada participante, ii) como compartilham esse 

conhecimento e o grau de compartilhamento, iii)  suas  visões de mundo, o que inclui o 

conhecimento enciclopédico de cada um e como esses participantes se posicionam em 

relação ao tema desenvolvido por eles. Todos esses fatores realizam-se no âmbito da 

interação e do texto e contribuem para o estabelecimento da interação centrada na troca 

dos papéis dos interlocutores e para o dinamismo da estrutura conversacional.  
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Jubran (2006) pontua sobre a dificuldade existente na delimitação de uma 

unidade textual-discursiva de análise que dê conta, de forma subjetiva e segura, das 

unidades que compõem o texto. Entre elas, elenca: a) interferências de pressuposições e 

os conhecimentos que são compartilhados entre os interlocutores, b) a forma dinâmica e 

fluida de como a conversa se desenvolve, c) sobreposições de vozes e a não 

identificabilidade de traços formais que possibilitam delimitar os segmentos do texto e 

d) a atuação de elementos não verbais, devido ao fato de o analista nem sempre ter 

acesso a ales. Nesse sentido, a categoria que permite a análise de tais segmentos 

textuais, considerando os princípios da perspectiva textual-interativa, é o tópico-

discursivo, que não deve ser confundido com o tópico denominado pela autora de sen-

tencial, tópico/comentário, tema/rema.   

A defesa de Jubran com relação a essa diferenciação consiste na ideia de que os 

segmentos do texto que possuem o estatuto de tópico discursivo estendem-se para além 

da estrutura da frase, pois sequências de turnos podem manter-se no mesmo tópico 

discursivo, dado que as contribuições das conversas instituídas nesses turnos convergem 

para um determinado assunto e participam da mesma estrutura de relevância tópica. 

Logo, baseando-se no princípio de convergência para um determinado assunto 

proeminente e na organização tópica dos textos, Jubran estabelece as propriedades que 

definem o tópico discursivo como categoria abstrata e analítica, quais sejam: centração 

e organicidade, que são detalhadas a seguir. 

3.3.1   A propriedade da centração 

Centração é a primeira propriedade definidora do tópico discursivo, definida 

por Jubran, e está relacionada à instauração do tópico durante a comunicação dos 

interlocutores sobre um conjunto de referentes, que são concernentes entre si e são 

relevantes em um dado momento da mensagem. Esta propriedade (centração) 

compreende os seguintes traços: 

 

1) concernência: relação de interdependência semântica entre os 

enunciados de um segmento textual – implicativa, associativa, 

exemplificativa, ou de outra ordem –, pela qual se dá a integração 

desses enunciados em um conjunto específico de referentes 

(objetos-de-discurso); 

2) relevância: proeminência desse conjunto, decorrente da posição 

focal assumida pelos seus elementos; 
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3) pontualização: localização desse conjunto, tido como focal, em 

determinado momento do texto falado (JUBRAN, 2006, p. 92). 

 

 

A subdivisão dos traços integrantes da propriedade de centração, nesta 

abordagem, tem como escopo a relação semântica que se estabelece entre o conjunto de 

referentes instaurados no discurso, e com a posição focal, no nível da sentença, 

assumida pelos elementos constitutivos tema/rema, ou seja, o traço da relevância é 

atestado no nível sintático, e, por fim, a localização de um determinado segmento tópico 

em um dado momento da conversação. A autora acrescenta que as propriedades de 

centração e relevância fazem com que uma unidade textual seja concisa e coerente, e 

que cada segmento tópico se distingue dos demais pela mudança de centração em 

relação aos segmentos anteriores ou posteriores no desenvolvimento discursivo.  

3.3.2   A propriedade da organicidade 

A segunda propriedade que caracteriza o TD é a da organicidade. É apreendida 

pela relação de interdependência tópica que ocorre nos planos hierárquico, caracterizado 

pelo grau de abrangência do assunto, de acordo com as dependências de superordenação 

e subordinação; e linear, que tem a ver com as relações intertópicas que se estabelecem 

no discurso, considerando as adjacências ou interposições de tópicos no 

desenvolvimento discursivo. 

O nível hierárquico está relacionado com o âmbito maior ou menor em que o 

assunto é desenvolvido. Para Jubran (2006), a relação entre tópicos ocorre no nível 

vertical, o qual é denominado de nível de estruturação tópica, ou seja, existe uma 

espécie de organização em camadas que parte de tópicos mais amplos, e passa, 

sucessivamente, por tópicos mais particulares, até chegar ao constituinte tópico mínimo, 

que configura o maior grau de particularização que está em relevância. A forma como 

esses níveis hierárquicos se relacionam origina o que se denomina de quadros tópicos 

(QTs), os quais apresentam duas condições de realização necessárias e uma como 

possibilidade, a saber: 

 

a) centração num tópico mais abrangente (supertópico - ST), que 

recobre e delimita a porção do texto  em que ele é focal [...]; 

b) divisão interna desse ST em tópicos co-constituintes 

(subtópicos – SbTs), situados numa mesma camada de organização 

tópica, na medida em que apresentam o mesmo teor de concernência 

relativamente ao ST que lhes é comum [...]; 
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c) subdivisões sucessivas no interior de cada tópico co-

constituinte, de modo que um SbT de um ST superior a ele passa a ser 

um ST em relação aos tópicos que o integram (SbTs), constituindo, 

com eles, um QT de nível inferior na hierarquia tópica (JUBRAN, 

2006, p. 96-97).  

  

Nesses termos, o QT é definido por Jubran como sendo uma categoria abstrata, 

que se materializa mediante o nível hierárquico observado pelo analista, e que os termos 

supertópico e subtópico não são fixos, dependem do nível que se está analisando, já 

que um tópico pode funcionar como ST quando está em uma relação de superordena-

ção, como também pode assumir o papel de SbT, quando está em relação de 

subordinação.  

Penso haver dificuldades em delimitar o QT como unidade de análise, 

considerando apenas as relações hierárquicas, pois observo que essa abrangência tópica 

está mais relacionada com o critério de relevância (semântica) do que com a hierarquia, 

sendo assim, mais relacional, pois a hierarquia pressupõe graus de importância, 

prioridade, o que não se aplica à instauração de tópicos, pois o fato de um referente ser 

instaurado como tópico no início do discurso não significa que ele vai ser importante 

em relação aos outros que virão. Nesse sentido, seria mais adequado falar do 

encadeamento tópico por relações semântico-discursivas, não por nível de importância, 

já que a abrangência tópica definidora dos quadros tópicos apresenta uma relação de 

campos semânticos, que nos remetem à propriedade de relevância definida por Jubran 

(2006).  

No que diz respeito ao plano de realização tópica linear, que tem a ver com as 

relações que se estabelecem entre tópicos, a autora distingue dois fenômenos: a 

continuidade e a descontinuidade. O primeiro está relacionado com a forma de 

organização sequencial do texto, no sentido de que um tópico só é aberto quando outro 

é fechado. Essa sequenciação tópica dá-se por meio da relação de adjacência entre os 

segmentos tópicos, em situações em que tópicos são desativados do fluxo discursivo e 

outros são introduzidos. Já a descontinuidade refere-se a uma interferência na ordem 

linear do discurso em determinadas situações, como suspensão de tópico, cisão de 

tópicos em partes, ou expansão de tópico posterior.  

Em suma, Jubran (2006) trata o tópico discursivo, considerando: a) questões de 

ordem sintático-semântica, como o critério de relevância, que leva em conta tanto as 

relações semânticas que se estabelecem entre os enunciados dentro de um conjunto 

específico de referentes, como a posição de focalização que os elementos topicalizados 
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assumem no nível sintático e a delimitação do segmento tópico em um determinado 

ponto da mensagem; e b) os níveis: horizontal, que trata das relações de dependência 

entre os tópicos, que podem ser superordenados ou subordinados; e o linear, que se 

refere às articulações intertópicas ou intratópicas no desenvolvimento do discurso.  

 Pinheiro (2005), seguindo a perspectiva textual-interativa como apresentada por 

Jubran (2006), toma a topicalidade como um princípio geral responsável pela 

construção textual, possível de ser verificada analiticamente, e define tópico como uma 

categoria analítica textual interativa. Para este autor, a organização tópica só é passível 

por meio da identificação e análise de segmentos tópicos e por meio da forma como que 

esses segmentos se realizam na linearidade e na hierarquia do texto.  Já a articulação 

tópica é tida como: 

 

Uma estratégia textual-interativa, um vínculo linguístico que 

relaciona, na superfície textual, os segmentos tópicos, considerados a 

partir dos diferentes planos hierárquicos, nível que denominei de 

intertópico e os enunciados que integram os segmentos em particular, 

nível intratópico (PINHEIRO, 2003, p.213).  

 

Essa definição de articulação tópica realiza-se na superfície do texto, em que os 

segmentos tópicos apreendidos a partir dos planos hierárquicos, intertópicos, 

relacionam-se com os segmentos intratópicos, constituição interna dos tópicos.  Além 

disso, o autor citado menciona os seguintes mecanismos que funcionam como estratégia 

de articulação tópica: marcadores discursivos, formas referenciais, formulações 

metadiscursivas, perguntas (que é o objeto de estudo desta pesquisa) e paráfrases.  

 A seguir, é estabelecida a relação que se dá entre o tópico discursivo e a 

estrutura da informação, doravante EI. 

3.4   TÓPICO DISCURSIVO E A ESTRUTURA DA INFORMAÇÃO 

Esta seção tem por objetivo analisar o papel do tópico discursivo relacionado 

com a estrutura da informação em uma abordagem cognitivo-funcional, no sentido de 

observar como se dá a codificação/distribuição da informação no processo de articula-

ção tópica, considerando a percepção de eventos/fatos externos e internos aos 

indivíduos e como se dá a codificação dessa experiência no processo de construção do 

texto/discurso. Na acepção de Chafe (1976), é o fluxo de atenção que determina a 

ordem que as palavras ocupam no encadeamento sintático, principalmente os sintagmas 
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nominais. Essa reflexão vai ao encontro do princípio da iconicidade, segundo o qual a 

informação mais importante para o falante ocupa o primeiro lugar na sentença. Desse 

modo, discuto os posicionamentos teóricos de Chafe (1984; 1976; 1977), Lambrecht 

(1996), Halliday (2004), Dik (1997), entre outros. 

Chafe (1984), ao dissertar sobre a linguagem espontânea, chama a atenção para 

o fato de que termos como informação dada, informação nova, tópico e 

comentáriotêm sido empregados de forma indistinta, chegando a causar confusão 

quanto ao um emprego de uma terminologia que explique, adequadamente, tais 

conceitos; e para o fato de que a ocorrência desses fenômenos tem por base a 

manifestação de processos cognitivos, e só podem ser depreendidos por meio da 

compreensão do que se passa na mente dos falantes, quando estes passam a manipular 

uns aos outros, tendo por objetivo construir orações, sentenças e parágrafos.    

Para evitar o uso indiscriminado desses termos, o autor propõe outra 

terminologia, a fim de descontinuar as interpretações equivocadas, tendo por base duas 

estratégias: a redefinição cognitivamente dos termos dado e novo para já ativo e 

previamente inativo, e formula dois termos novos: informação acessível e 

informação previamente semiativa. Os dois últimos situam-se em um nível 

intermediário entre o dado e o novo. Para o que se tem denominado de tópico, Chafe 

(1984) define como ponto de início, e informação adicionada para o que se tem 

rotulado como comentário.   

A justificativa de Chafe (1984) para fazer essas distinções tem como ponto de 

partida o processamento das informações que estão armazenadas na mente do falante. 

Por esse raciocínio, existe em nossa mente uma grande quantidade de informação e de 

conhecimento estocados, no entanto, apenas uma pequena quantidade dessas 

informações pode ser ativada em um dado momento, ou seja, existe uma limitação na 

nossa capacidade cognitiva para ativar informação.  

Devido ao fato de uma quantidade pequena de informação se manter em foco na 

mente dos falantes, torna-se apropriado, para Chafe (1984), utilizar o termo ativado, já 

que, quando um falante está processando a fala, é verbalizada uma porção de 

informação por vez, e cada porção é rotulada como unidade entonacional, que consiste 

de uma sequência de palavras combinadas sob um contorno de entonação coerente, 

precedida normalmente por uma pausa. O autor cita, como exemplo, que, na língua 

inglesa, uma unidade de entonação contém em torno de cinco ou seis palavras e começa 
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com intervalo de dois segundos, e que uma informação é substituída por outra em um 

intervalo de aproximadamente dois segundos.  

Os conceitos que estão a ser verbalizados pelo falante encontram-se no estado 

ativo; possuem a entonação mais fraca por estarem no foco da consciência, tratando-se, 

assim, de informação dada, ou velha. O falante avalia quais desses conceitos estão 

ativos na mente do ouvinte também.   

Os conceitos semiativos precisam ser ativados na mente dos falantes para 

poderem ser verbalizados e estão relacionados com informações das quais o falante já 

tem certo conhecimento, podendo tais informações mudar de estado inativo para ativo, 

o que o autor denomina de recordação, ou de uma informação de estado semi-inativa 

para ativo, denominada de reativação, ou de uma informação ativa para semi-inativa, 

denominada de desativação de informação devido à capacidade ilimitada de consciência 

focal.  

Por fim, Chafe (1984) fala sobre os conceitos inativos, informações novas que 

são realizadas por meio de pausa mais longa, uma vez que recordar um conceito 

armazenado na memória demanda mais esforço cognitivo e mais tempo. E para que o 

discurso se efetive, a informação que é lembrada pelo falante se conecta com outras que 

estão armazenadas em sua memória por meio de uma sequência de verbalização, uma 

após outra, a partir de um ponto inicial ocupado pela estrutura do sujeito, mais a 

estrutura adicionada do predicado, a qual o autor denomina de unidade de entonação, e 

que pode resultar em orações estendidas se encadeadas por meio de conectivos. 

Os postulados de Chafe sugerem que os processos comunicativos têm por base 

mecanismos de ordem cognitiva desenvolvidos na mente dos falantes da língua que são 

responsáveis pelo acesso a conhecimentos que estão estocados na memória dos falantes, 

seja por meio de ativação, semiativação ou desativação de conceitos, cuja finalidade 

principal é a construção do discurso.  

3.4.1   O Tópico Discursivo na Perspectiva de Halliday 

A proposta funcionalista sistêmica de Halliday (2004) está relacionada ao uso 

que se faz da língua, considerando o contexto situacional em que a comunicação ocorre. 

Para ele, tudo que é verbalizado ou escrito dá-se em um contexto concreto de uso. Esta 

abordagem busca procurar respostas para o modo como os falantes de uma língua se 

comunicam; sobre os processos de escolha dos itens lexicais em detrimento de outros 
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que fazem parte do sistema da língua; e como os fatores externos influenciam as 

escolhas linguísticas dos falantes, tendo em vista os objetivos que estes querem atingir. 

Resumindo, esta perspectiva de análise tem por finalidade verificar a competência 

comunicativa dos interlocutores, quando se propõem a interagir por meio da 

comunicação verbal.  

Nesse contexto, Halliday (2004, p. 29-31) desenvolve um esquema 

representativo das funções comunicativas, que são responsáveis pela estruturação do 

discurso, a saber: i) a ideacional, que tem a ver com a experiência e a reflexão do falante 

a respeito do mundo, que é transformado em significado pela codificação linguística, ou 

seja, é a representação da realidade por meio da atividade comunicativa; ii) a  

interpessoal, que compreende as relações que se instauram no processo de interlocução 

dos envolvidos no ato comunicativo, refletindo os diferentes modos de agir dos 

interlocutores: ter,  sentir, fazer, ser, acontecer ; e iii) a textual, que  pressupõe as duas 

primeiras citadas acima, já que, quando se fala, sempre é sobre alguma coisa e para 

alguém, refere-se à forma pela qual o texto facilita a construção de: “sequências de 

discurso, organizando o fluxo discursivo e criar coesão e continuidade ao longo do 

texto”(HALLIDAY, 2004, p. 30)29.  

Para Halliday (2004), o texto é visto como uma rede semântica, e que os 

significados são realizados por meio de frases que compõem a gramática, sem a qual 

não há como se verificar como alguém interpreta o significado de um texto que é visto 

como um processo que se realiza, colaborativamente, pelos interlocutores.  A língua, 

nesse caso, atua em conformidade com a relação que se estabelece entre indivíduos e 

sociedade por meio das relações paradigmáticas: i) a estrutura está relacionada ao 

ordenamento sintático da linguagem, em que se pode verificar as regularidades; e ii) o 

sistema, por sua vez, está relacionado ao padrões de ordenamento de acordo com as 

escolhas pragmáticas do falantes (HALLIDAY, 2004, p. 22). Ademais, na metafunção 

textual, as orações são divididas em tema e rema. O primeiro realiza-se no início da 

oração; o segundo é tudo o que se afirma sobre o tema.  O tema está relacionado com a 

informação dada, e o rema assume a função de expressar a informação nova. 

Seguindo a perspectiva de Halliday, Ventura e Lima-Lopes (2003) defendem 

que as estruturas tema-rema e dado-novo são distintas, correspondendo a dois níveis 

                                                 
29

 Build up sequences of discourse, organizing the discursive flow and creating cohesion and continuity 

as it moves along [Tradução nossa] 
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de análises diferentes, mesmo que coincidam na maioria de casos analisados. Os autores 

ainda afirmam que é preciso fazer distinção entre a definição de tema e a forma pela 

qual se pode identificá-lo. Nesse caso, tema é um elemento que se realiza dentro de 

determinada estrutura configurada e tem por função organizar a oração em mensagem 

por meio da relação tema-rema; já a identificação temática diz respeito a como um 

elemento aparece em posição inicial na frase. Tais autores ainda asseveram que o 

temanão precisa ser, necessariamente, um sintagma nominal, podendo ser um sintagma 

adverbial, sintagma preposicionado, e que a regra de identificação geral é que o tema 

ocupa desde a posição inicial da oração até o final dos elementos experienciais da ora-

ção, que são os participantes, os processos (verbos) e os circunstanciais. O quadro 4 

apresenta a forma como se identifica o tema, na perspectiva desses autores. 

 

 

              QUADRO 6: Demonstração de como o tema aparece na posição inicial da oração 

    

O Banco Bradesco   construiu sólida posição no Mercado de Capitais 

Você recebe mais rápido o seu primeiro exemplar 

No vídeo Montanha−Russa descubra porque projetar um superbrinquedo... 

Junto com o 1º vídeo você já recebe grátis a fita "Velocidades Fantásticas" 

Para garantir o melhor 

para a sua diversão e 

informação 

a ACME vídeo e o ACME Channel selecionaram... 

TEMA REMA 

              FONTE: Ventura e Lima-Lopes (2003, p. 2) 

  

 Ventura e Lima-Lopes (2003) lembram que, se houver mudança na ordem dos 

elementos que estão na posição de sujeito, muda também o significado constitutivo da 

mensagem. É preciso distinguir ainda entre tema marcado, que ocorre canonicamente 

no início da oração, e tema não-marcado, que se realiza da forma não usual. Em uma 

oração, o elemento que é codificado como tema depende do modo de realização da 

oração, se assertiva, se declarativa, se interrogativa etc. No caso desta pesquisa, que 

trata das interrogativas, o tema não-marcado ocorreria em perguntas de sim/não, em 

que o tema é igual ao sujeito, ou, no caso de sujeito elíptico, o verbo finito, em que recai 

a polaridade da pergunta, como é exemplificado no quadro 5, fornecido pelos autores: 
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        QUADRO 7: Ocorrências de tema não-marcado em interrogativas de sim/não  

 

Vocês poderiam fazer chegar até eles? 

 Você é competente na língua inglesa? 

Posso fazer uma pergunta? 

[Eu] Posso fazer uma pergunta? 

TEMA REMA 

              FONTE:Ventura e Lima-Lopes (2003, p. 5-6). 

 

A realização temática ocorre, em (7), na primeira coluna, e corresponde ao 

sujeito das orações citadas quando a ocorrência é com sujeito explícito. Já no caso de 

sujeito elíptico, o elemento responsável pela tematização é o verbo finito, que codifica a 

dúvida da pergunta.  Em se tratando de perguntas QU, os autores defendem que o tema 

corresponde aos elementos interrogativos QU, conforme atesta o quadro (8):  

 

              QUADRO 8: Ocorrência de tema não-marcado em interrogativas QU 

 

O que  Vai mudar em sua vida? 

Quantos de seus professores Não são brancos? 

TEMA REMA 

           FONTE: Ventura e Lima-Lopes (2003, p. 6). 

 

A identificação do tema não-marcado de uma interrogativa QU é o próprio 

elemento responsável pela codificação QU, o qual encerra a dúvida que o falante 

codifica na pergunta. Já o tema marcado, nas perguntas QU, é todo elemento que ocorra 

no início da oração e que não seja o elemento interrogativo QU, o que pode ser 

visualizado no quadro (9): 
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        QUADRO 9: Identificação de tópico marcado em interrogativas QU 

 

Depois do que aconteceu ontem, Quando você vai vê-lo novamente? 

TEMA REMA 

              FONTE: Ventura e Lima-Lopes  (2003, p. 6). 

 

 

De acordo com Halliday (2004, p. 93), existe uma relação muito próxima entre 

sistema de informação e sistema de tema, pois a estrutura da informação está 

diretamente relacionada à estrutura de tema por meio de uma relação não marcada. 

Nesta relação, o tema está inserido no dado, enquanto o novo está inserido no rema. 

Tema e rema são os responsáveis por organizar textualmente o discurso a partir das 

escolhas dos falantes, dentro de contexto em que tanto se consideram o que foi dito 

antes, como os acontecimentos que já ocorreram.  

 Cabe aqui uma observação de Halliday (2004, p. 66) de que o tema da oração 

consiste de apenas um elemento estrutural representado por uma unidade, que pode ser 

um grupo nominal, grupo adverbial ou frase preposicional. O autor explica que há uma 

coincidência do sujeito com o tema em orações declarativas, o que ele denomina de 

tópico não marcado. Se o tópico não ocorre em posição de sujeito, nas declarativas, 

então temos o tópico marcado, que é realizado, por grupos adverbiais, adjuntos e 

complementos. Em interrogativas gerais, se a partícula interrogativa é, ou faz parte, de 

um grupo nominal, este grupo pode ser considerado o tema. No caso das perguntas de 

sim/não, o tema é o verbo finito. 

É interessante notar uma observação de Halliday (2004) que assegura ser o 

verbo finito das interrogativas polares um operador que atua no nível interpessoal, o que 

abre espaço para dialogar com o trabalho de Sorjonen (2001), que afirma que as 

repostas as perguntas polares com verbos finitos demonstram, por parte do ouvinte, o 

desejo de continuidade tópica. 

Assim sendo, a movimentação das estruturas dadas e novas é responsável pela 

codificação das mensagens, que constroem o texto por meio da introdução, da retomada 

ou da projeção de referentes. Assim a noção de texto para Halliday (2004) é baseada no 

conjunto de relações semânticas que formam um todo significativo que está inserido em 
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um determinado registro30  escolhido pelos usuários de acordo com as necessidades 

comunicativas de cada um: 

 

Um registo é um conceito semântico. Pode ser definido como uma 

configuração de sentidos que estão tipicamente associados a uma 

configuração situacional particular de campo, o modo e relação. Mas, 

uma vez que se trata de uma configuração de significados, um registo 

deve também, naturalmente, incluir a expressão, os recursos 

fonológicos e léxico-gramaticais, que normalmente acompanham ou 

CONCRETIZAM esses significados. E, às vezes, descobrimos que 

uma gramática particular também possui características idexicais, 

índices na forma de determinadas palavras, sinais gramaticais 

particulares, ou até mesmo sinais fonológicos que têm por função 

indicar aos participantes que este é o registo em questão, como o meu 

primeiro exemplo era uma vez. 'Era uma vez' é uma característica 

idexical que serve para sinalizar o fato de que estamos agora 

embarcando em um conto tradicional (HALLIDAY, 2004. P. 38) 

 

O registro está associado aos diversos tipos de textos realizados pelos falantes da 

língua em determinadas práticas sociais. Os termos campo, modo e relação estão 

relacionados ao contexto de situação de uso da língua: i) o campo está vinculado à 

função experiencial, ou ideacional; ii) o modo é expressado por meio da função textual; 

e iii) a relação é realizada por meio da função interpessoal (HALLIDAY, 1989, p. 29-

31). É por meio das relações processuais de campo, modo e relação que se inscrevem os 

processos de tematização e rematização da língua, em que se constata as informações 

dadas e novas que são responsáveis pela construção do texto. Na seção que segue, são 

mostradas as ideias de Dik sobre a estrutura da informação. 

3.4.2   O tópico discursivo em Dik 

Dik (1997) elabora uma proposta funcionalista com o objetivo de fazer a 

descrição dos fatos linguísticos, principalmente, descrever a estrutura das orações, 

                                                 
30

 A register is a semantic concept. It can be defined as a configuration of meanings that are tipically 

associated with a particular situacional configuration of field, mode and tenor. But since it is a configura-

tion of meanings, a register must also, of course, include the expression, the lexical-grammatical and 

phonological features, that typically accompany or REALISE these meanings. And sometimes we find 

that a particular grammatical also has idexical features, indices in the form of particular words, particular 

grammatical signals, or even sometimes phonological signals that have the function of indicating to the 

participants that this is the register in question, like my first example once upon a time. ‘Once upon a 

time’ is an idexical feature that serves to signal the fact that we are now embarking on a traditional tale. 

[Tradução nossa] 
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procurando responder perguntas como: Como funciona o usuário de língua natural? 

Como falantes e ouvintes obtêm sucesso, ao se comunicarem uns com os outros, por 

meio das expressões linguísticas? Como é possível, para eles (falantes e ouvintes) se 

fazerem entender, para influenciar a informação armazenada na memória uns dos outros 

(incluindo conhecimentos, crenças, prejuízos, sentimentos), e por último, o 

comportamento prático um do outro, por meios linguísticos?31.  

O autor responde a essas perguntas por meio das seguintes premissas: i) 

capacidade linguística, que está relacionada à capacidade dos falantes da língua 

produzir e interpretar corretamente as expressões linguísticas de grande complexidade 

estrutural e variedade nos diferentes contextos em que ocorrem; ii)  capacidade 

epistêmica, que tem a ver com a capacidade que os falantes de línguas naturais possuem 

para construir, manter, explorar uma base conhecimento organizado, podendo derivar 

conhecimentos a partir de formas linguísticas, arquivar conhecimento em uma forma 

linguística apropriada para recuperá-la e utilizá-la na interpretação de outras expressões 

linguísticas; iii) capacidade lógica, que é fornecida por meio de porções de 

conhecimento, o falante possui capacidade de derivar mais porções de conhecimento a 

partir da lógica dedutiva e probabilística; iv) capacidade perceptual, que diz respeito à 

capacidade do falante derivar conhecimento a partir de sua percepção; e v) capacidade 

social, que se refere à capacidade do falante saber o que vai dizer e como vai dizer ao 

ouvinte em contexto particular de comunicação a fim de atingir um objetivo 

comunicativo particular (DIK, 1997, p. 1-2). 

 A Teoria da Gramática Funcional de Dik (1997) tem por objetivo a organização 

gramatical das línguas naturais. O autor defende que as relações funcionais entre os 

componentes da organização linguística ocorrem em três diferentes níveis: i) as funções 

semânticas, que são as funções que os referentes dos termos envolvidos assumem no 

que se refere ao estado-de-coisas evocados pela predicação em que esses termos 

ocorrem; ii) as funções sintáticas, que têm a ver com  a perspectiva a partir da qual o 

estado-de-coisas é codificado na expressão linguística, e são realizadas na função de 

sujeito e de objeto; e iii) as funções pragmáticas, que especificam o estatuto 

                                                 
31

 How does the natural language user (NLU) work? How do speakers and addressees succeed in com-

municating with each other through the use of linguistic expressions? How is it possible for them to make 

themselves understood, to influence each other's stock of information (including knowledge, beliefs. 

prejudices, feelings), and ultimately each other's practical behaviour, by linguistic means? [Tradução 

nossa] 



94 

 

informacional dos constituintes dentro da ampla configuração comunicativa em que 

ocorrem.   

Dik (1997) faz uma reinterpretação dos conceitos atribuídos à noção de sujeito e 

à de predicado, asseverando que esses termos só podem ser concebidos em relação aos 

estado-de-coisas designados pela predicação 32 ; à contribuição dessa perspectiva à 

semântica da expressão, o que ele denomina de funções de perspectiva, as quais 

transmitem de fato a natureza dos termos sujeito e predicado.  

No que tange à função pragmática da linguagem, o autor pontua que esta é res-

ponsável pelos conhecimentos que se apresentam no ato da comunicação, os quais dão 

sustentabilidade à mensagem transmitida, e classifica essa função em três conjuntos 

inter-relacionados: o primeiro, que é denominado de conhecimentos de longo prazo que 

estão armazenados na memória do falante, tanto advindos da experiência de mundo 

desses falantes e das questões culturais; o segundo tem a ver com a informação derivada 

daquilo que os participantes percebem em situação de interação; o terceiro, por fim, 

denominado de informação contextual, que concerne à informação derivada das 

expressões linguísticas que são produzidos no momento da interação e estão 

relacionados ao texto e ao contexto. Tais conhecimentos ocorrem por meio de ação 

recíproca dos interlocutores e são percebidos ou inferidos em um dado contexto 

comunicativo. 

O autor, citado por Pezatti (1998), também faz distinção entre os constituintes 

que fazem parte da oração, os intraoracionais, e os que não fazem parte da oração, 

extraoracionais. Esses constituintes exercem funções pragmáticas diferentes de acordo 

com a posição que ocupam na oração, isto é, uma estrutura pode realizar-se de formas 

diversas, a depender de fatores como a entonação e a ordem dos constituintes. A 

alternativa de escolha de tais fatores depende da intenção comunicativa dos falantes 

dentro do contexto pragmático amplo em que ocorrem. As funções de tópico e de foco 

são realizadas pelos constituintes intraoracionais, que são responsáveis pelo estatuto 

informacional desempenhado pela oração em consonância com o enquadramento 

comunicativo estabelecido pelos interlocutores.  

                                                 
32

  Neves (2004) afirma, tendo por base os estudos de Dik, que a predicação está relacionada com a 

estrutura subjacente da oração que requer, antes de qualquer coisa, um predicado, e designa um estado-

de-coisas, que é a codificação linguístico-cognitiva que o falante faz da situação comunicativa. O 

predicado, por sua vez, sinaliza um certo número de propriedades e relações que se referem a entidades, 

desencadeando-se na predicação.   
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O tópico, nesse sentido, apresenta a entidade sobre a qual é dada alguma 

informação no contexto discursivo, ou, como diz Pezatti (1998, p. 137): “a função de 

Tópico apresenta a entidade sobre a qual a predicação predica alguma coisa numa dada 

situação; em outras palavras, na predicação nós dizemos alguma coisa sobre o Tópico”.  

A função tópica, para Dik (1997), instaura os participantes no evento da estrutura 

discursiva, já o foco, por sua vez, apresenta a informação mais importante ou saliente 

durante o processo de interação verbal e está relacionado tanto às ações que os 

interlocutores realizam dentro da situação comunicativa quanto às estratégias de 

progressão do discurso. O tema é visto como o domínio discursivo sobre o qual a 

predicação vai ser construída. Segundo Pezatti (1988, p. 139), a definição de tema 

estabelecida por Dik (1997) é interpretada como o constituinte deslocado à esquerda e 

segue as estratégias: 

 

(36)    (i) aqui está alguma coisa com relação à qual eu vou produzir uma informação.  

(ii) e aqui está a predicação [...], tendo por propriedade ser externo a sentença (PEZATTI,   

1998, p. 138-139). 

 

A informação pragmática, na acepção de Dik (1997), engloba um esquema de 

organização conversacional a partir do qual o falante organiza sua fala, ou seja, escolhe 

as expressões linguísticas de acordo com o que ele julga saber sobre a informação 

pragmática de seu interlocutor no momento em que ocorre a situação comunicativa, 

tendo por objetivo interferir, de algum modo, nos conhecimentos pragmáticos do 

destinatário, a fim de se chegar à transmissão de uma informação que o falante julga ser 

nova para o ouvinte. Nessas condições, a informação que é tomada como velha e a que 

é tomada como nova estão relacionadas à avaliação que o locutor faz a respeito da 

informação pragmática do interlocutor, caracterizando o que o autor denomina de 

perspectiva pragmática, em que a informação velha faz parte do domínio de 

conhecimento do destinatário; a nova não faz parte desse domínio.  

A definição de dado e de novo, na abordagem do autor, assemelha-se à de Chafe 

(1976), para o qual a informação dada é assumida como já pertencente à consciência do 

destinatário durante a atividade verbal, e a informação nova é aquela que é introduzida 

na consciência do destinatário por meio da mensagem que é transmitida no momento de 

fala.  

Para Camacho (2006), mesmo defendendo um método funcional nos estudos da 

linguagem, a principal preocupação da GF de Dik (1997) centra-se nas estruturas 
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simples e complexas da oração, tendo por preocupação principal explicar o componente 

gramatical a partir da Semântica e da Pragmática. Com efeito, o entendimento de 

Camacho é o de que Dik recorre a questões de ordem discursiva para explicar seu objeto 

principal de análise, que é a sintaxe, já que a unidade maior de análise é a oração. Fica 

descartada, nessa situação, a ideia defendida por Givón de que a sintaxe é resultante do 

discurso, uma vez que a este se recorre para explicar a estrutura linguística, o que 

denota uma existência anterior do discurso em relação à gramática. O modelo de Dik 

(1997) é ampliado por Hengeveld (2004), reconsiderando seu objeto de análise, que é a 

sintaxe, para admitir o estudo de unidades maiores que só podem ser explicadas no 

âmbito do discurso. Não trato de tópico nos termos de Dik, diretamente, mas alguns 

pontos defendidos por ele sobre discurso, dentre eles o de que o discurso apresenta-se 

como uma unidade estruturada internamente, são pertinentes para a abordagem de 

perguntas nesta pesquisa. 

3.4.3   O tópico discursivo em Lambrecht 

Lambrecht (1996) faz uma observação de que existe uma lacuna entre as 

abordagens formal e funcional, no que se refere aos estudos sobre a Estrutura da 

Informação (EI), no que se refere a questões de terminologia. Para o autor, algumas das 

denominações que têm sido dadas à EI, no século XX, são: i) perspectiva da sentença 

funcional, termo usado pelos linguistas da Escola de Praga; ii) Estrutura da Informação 

ou Tema, rótulo atribuído a Halliday (1967); iii) Empacotamento da Informação, 

denominação dada por Chafe (1976), iv) Pragmática do Discurso; e  v) Informática. 

De acordo com Lambrecht (1996), o que esses autores fazem, de um modo ou de 

outro, é a defesa de que as propriedades formais da sentença não podem ser entendidas 

sem que se considerem os contextos linguísticos e extralinguísticos em que estas 

sentenças ocorrem. Já que se leva em conta o uso de sentenças dentro de uma 

configuração comunicativa, a área de análise privilegiada é a Pragmática. Quando o 

escopo de investigação é a relação gramática e discurso, estamos diante da Pragmática 

do Discurso.  

Dentre as várias denominações citadas, Lambrecht adota a de Halliday, Estrutura 

da Informação (EI), por enfatizar as implicações estruturais da análise pragmático-

discursiva, e, ocasionalmente, adota a de Chafe, Empacotamento da Informação. 

Lambrecht (1996) frisa ainda que a EI não está relacionada com o conteúdo codificado 
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na proposição, ou o com conteúdo lexical, mas com a forma como esse conteúdo é 

transmitido de um locutor para um interlocutor. No entanto, os fenômenos psicológicos 

com que a EI está relacionada, como as hipóteses do falante acerca do estado mental do 

ouvinte, só têm relevância se forem refletidos na estrutura da gramática, morfossintaxe 

e prosódia. Essa defesa tem a ver com o fato de Lambrecht (1996) tomar a EI como um 

componente da gramática, principalmente, a gramática da sentença. Sendo assim, só se 

considera como fazendo parte da EI os componentes da estrutura mental que se 

relacionam com a estrutura formal da língua. Esse recorte teórico estabelecido pelo 

autor diferencia o que ele chama de domínio da estrutura da informação, que fica no 

campo da pragmática discursiva, do domínio da Pragmática, que é tida como um 

subdomínio da Semântica.  

A justificativa do autor para distinguir entre Pragmática discursiva e a 

Pragmática conversacional tem a ver com a integração dos trabalhos de Austin e Grice 

aos trabalhos dos linguistas americanos, o que resultou em uma associação do termo 

pragmática com o estudo do significado. De uma forma mais precisa, segundo 

Lambrecht (1996), a Pragmática tem servido para estudar os aspectos dos significados 

da sentença que não podem ser explicados pela semântica formal, que é uma área que 

procura captar o significado de uma sentença por meio daquilo que ela (sentença) 

representa do mundo por meio das condições de verdade.  Nesses termos, a Pragmática 

Conversacional está mais preocupada com a interpretação das sentenças, no que diz 

respeito aos parâmetros conversacionais, do que com a estrutura gramatical. Em 

resumo, a Pragmática Conversacional tem por finalidade explicar como a mesma 

sentença pode expressar dois, ou mais, significados, já a Pragmática Discursiva ocupa-

se de como o mesmo significado pode ser codificado por duas ou mais formas 

sentenciais. Na primeira, as inferências produzidas pelos ouvintes, a partir da relação 

entre forma linguística e contexto de produção em que esta forma ocorre, são 

determinadas pelos princípios gerais do comportamento orientado, os quais se aplicam à 

língua e a outras atividades; na última, a interpretação pragmática que ocorre entre a 

forma linguística e o contexto discursivo é determinada pelos princípios da gramática. É 

importante salientar que Lambrecht não despreza as implicaturas conversacionais de 

Grice, em vez disso, as relaciona com a EI de forma indireta. O autor define a EI da 

informação como:  
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Aquele componente da gramática da sentença em que as proposições 

como representações conceituais de estados de coisas estão 

emparelhadas com as estruturas léxico-gramaticais de acordo com os 

estados mentais dos interlocutores que usam e interpretam essas 

estruturas como unidades de informação em dados contextos 

discursivos33 (LAMBRECHT, 1996, p. 5). 

 

Há, na argumentação de Lambrecht (1996), a ideia de que uma proposição é 

estruturada, pragmaticamente, no discurso34  por meio da expressão formal. O autor 

reivindica a codificação pragmático-discursiva de estados de coisas no domínio da 

gramática, ou seja, ele não usa o discurso como motivo para explicar a gramática, ou a 

sentença, como o faz Dik (1997), em vez disso, sustenta que a proposição é motivada 

pragmaticamente.  

No que se refere à caracterização do que vem a ser a informação, Lambrecht diz 

que se trata de um processo pelo qual o falante influencia a representação de mundo 

mental do falante com o objetivo de informar sobre um estado de coisa ou situação. O 

autor delineia as categorias das estruturas de informação que fazem parte do universo do 

discurso: i) a representação externa ao texto, que compreende os participantes da 

interação e a configuração do cenário; e ii) o mundo interno ao texto, que são os 

significados codificados na expressão linguística. Nesta parte (mundo interno), 

encontram-se as categorias que são responsáveis por organizar a estrutura da 

informação, são elas: i) asserção e pressuposição, que estruturam as proposições em 

porções por meio das quais um falante/escritor possui ou não conhecimento; ii) 

identificabilidade e ativação, que têm a ver com o fato de o falante/leitor assumirem as 

representações mentais dos referentes discursivos no ato enunciativo; e iii) tópico e 

foco, que dizem respeito aos atos de julgamento realizados pelo falante/escritor  sobre a 

relativa predizibilidade ou não das relações entre as proposições e seus elementos em 

determinados contextos discursivos. O ato de informar alguém sobre algo induz a uma 

                                                 
33 That component of sentence grammar in which propositions as conceptual representations of states of 

affairs are paired with lexicogrammatical structures in accordance with the mental states of interlocutors 

who use and interpret these structures as units of information in given discourse contexts [Tradução nos-

sa]. 
34

 Para Lambrechet (1996), o discurso é tido como um universo, e que pode ser dividido em duas partes: 

a) a palavra externa ao texto, que compreende: i) os participantes do evento comunicativo, podendo ser 

um falante juntamente com um ou mais destinatários, e ii)  uma configuração de fala, ou seja, o lugar, o 

tempo e as circunstâncias  em que a interação ocorre; e b) a palavra interna ao texto, que abrange 

expressões linguísticas: palavras, frases, sentenças  e seus respectivos significados. A palavra interna ao 

texto faz parte das representações linguísticas criadas na mente dos interlocutores durante o processo de 

interação verbal. Desse modo, a relação forma-significado está relacionada com o processamento mental 

dos participantes do evento comunicativo. 
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mudança no estado de conhecimento dessa pessoa, acrescentando uma ou mais 

proposições ao repertório existente. As categorias existentes no mundo externo 

relacionam-se às representações do discurso acerca das entidades do mundo real. E o 

valor da informação está relacionado tanto às representações mentais que os 

interlocutores têm sobre determinado assunto quanto a seus estados mentais. 

De igual modo, é o valor da informação que determina se uma informação pode 

ser tomada como velha ou nova. Se a informação não é conhecida pelo leitor/ouvinte, é 

denominada de nova. Caso o falante/leitor presuma que a informação está na mente do 

ouvinte/leitor, no contexto de interação, ou se ambos já pressuponham a existência 

desse conhecimento, trata-se de informação velha. Além do mais, o autor salienta que 

tanto a informação nova quanto a velha são codificadas como proposição, não podendo 

ser vistas como equivalente aos itens lexicais, e que o funcionamento da informação 

nova e da velha ocorre de forma relacionada, o que não se permite fazer segmentação 

dessa proposição, como no caso de uma análise sentencial.  

Lambrecht chama a atenção para o fato de que a distinção clássica que se faz 

entre informação nova e informação velha não se sustenta sob o ponto de vista 

linguístico-discursivo, haja vista que tais conceitos estão relacionados aos estados 

mentais assumidos pelas representações dos referentes dos constituintes da sentença na 

mente dos interlocutores durante o ato interativo, e que o contexto discursivo exerce 

papel primordial no contexto dessa classificação novo/velho. 

Outro ponto colocado é que o valor dado à informação como nova ou velha, 

mesmo sendo codificado na proposição, reflete-se nos itens lexicais, no ordenamento da 

sentença e no acento prosódico que a sentença recebe.  Nesse contexto, a informação 

velha é de pressuposição pragmática, que é de domínio comum entre os interlocutores; e 

a nova, como asserção pragmática.  Logo, a primeira35 diz respeito ao “conjunto de 

proposições evocadas léxico-gramaticalmente em uma sentença que o falante/escritor 

presume que o ouvinte/leitor já sabe ou está pronto para compreender no momento em 

que a sentença é pronunciada”; a segunda36 “tem a ver com a proposição expressa por 

uma sentença que se espera que o ouvinte/leitor conheça ou compreenda depois de ouvir 

a sentença pronunciada” (LAMBRECHT, 1996, p. 52).  

                                                 
35

 “The set of propositions lexicogrammatically evoked in sentença which the speaker assumes the hearer 

already knows or is ready to take for granted at the time the sentença is uttered”. [Tradução nossa] 
36

 The proposition by a sentence which the hearer is expected to know or take for granted as a result os 

hearing the sentence uttered [Tradução nossa] 
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O processamento da informação no domínio estrutural-discursivo, nos termos de 

Lambrecht, dá-se pela codificação de proposições que se relacionam por meio do 

encadeamento pressuposição/asserção. Por essa forma de defesa, fica estabelecido que o 

tópico faz parte da pressuposição, ou da informação denominada de velha, a qual é de 

conhecimento comum entre os interlocutores; já o foco, ou informação nova, pertence 

ao campo da asserção.  Da proposta de Lambrecht, as ideias concernentes à organização 

do texto, mais precisamente, a pressuposição, que é tida como mecanismo de 

organização textual, são aderentes ao sequenciamento do par P-R por meio de relações 

fóricas e pressuposicionais. 

Na sequência, faço uma explanação de como o tópico é concebido, nesta tese, 

tomando como base os postulados teóricos revisados anteriormente, mais precisamente, 

os pressupostos teóricos do funcionalismo linguístico.  

3.5. O TÓPICO NESTA TESE: AMPLIANDO DOMÍNIOS 

Como já discutido, o tópico costuma ser abordado na perspectiva formal, ou na 

relação forma-função. Alguns estudos, como o de Pontes (1987), demostram uma 

preocupação maior em estudar o tópico como uma noção sintática; outros focam em 

uma relação semântico-cognitiva, que é o caso desta tese. 

Para dar suporte a esta tese, que está inscrita na relação forma-função, urge que 

observemos os princípios e parâmetros da perspectiva funcional fundamentada em 

observações empíricas, de que o par P-R atua como articulador de tópicos no nível 

semântico discursivo. Para tanto, o modo como utilizo os conceitos gramática, texto e 

discurso é referendado, stricto sensu, em Givón (1979, 1983, 1984, 2001, 2002), com 

algumas releituras realizadas por mim, sempre amparado no raciocínio geral do autor.  

Nesta perspectiva, tomo o tópico como unidade básica de processamento e 

construção do discurso, ou seja, o discurso é construído por meio do processo de 

topicalização, que não tem nada a ver com a posição de deslocamento em que é 

codificado na sintaxe. Essa definição tem respaldo na tese de Givón (1995) de que o 

tópico diz respeito à codificação de referentes pela gramática. O termo referente é 

entendido como tópicos porque, quando alguém fala, o faz por meio de tópicos, isto é, 

os principais argumentos (S>OD>OI) codificados pela gramática são tópicos que 

organizam e estruturam o discurso. 
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Para o fenômeno que analiso, a distinção entre realização tópica no âmbito da 

frase, como o faz Gorski (1994; 1995), para quem, nesse nível, o tópico está relacionado 

com a codificação de participante, e no âmbito do discurso como realização de nível 

hierárquico, não é relevante. Como já foi demonstrado, para Givón (2001, 2002), o 

fenômeno da topicalização ocorre no discurso, em uma dimensão cognitiva, já que está 

relacionado com o foco de atenção dos participantes codificados nos eventos, 

possuindo, assim, uma dimensão de ordem cognitiva. 

Nesses termos, assumo a noção proposta por Givón (1994), seguida também por 

Gorski, de que, no âmbito da semântica, o tópico realiza-se em uma organização 

hierárquica por meio de nós conectados em um movimento ascendente ou descendente 

para outras hierarquias adjacentes: orações em cadeias, e estas em parágrafos.  Jubran 

(2006) também defende essa ordem de realização (hierarquia > linearidade). 

No nível de realização semântica, sustento que a organização do discurso é 

realizada por tópico (TO) e Subtópico (STO), que se organizam segundo o grau de 

abrangência, considerando os processos de ativação (at), de-ativação (dea), retomada 

(ret) e mudança (md), progressão (prg), ou seja, o grau de continuidade tópica. No nível 

sintático, a organização ocorre por meio da sequência de orações, que também é 

garantida pelas relações tópicas. Para as análises do fenômeno em questão, a realização 

semântico-discursiva do tópico se pauta nos termos de Givón (1979; 1984; 1991; 

1994;), Herring (1991), Chafe (1976; 1977; 1984); Sorjone (2001), Gorski (1994) e Ju-

bran (2006), Vuchinich (1977) Rodríguez (1994) e Lambrecht (1996). A representação 

dos conceitos que defendo pode ser vista como: 
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Figura 2 - Esquema da organização tópica do discurso. 

 

Esta correlação evidencia a centralidade do discurso no que diz respeito ao 

processo de topicalização no que concerne à criação e à organização semântico-

discursiva, que se instaura por meio das relações de retomada ou de continuidade no 

texto e no discurso. A seguir, passo a uma demonstração de como o tópico deve ser 

analisado, considerando os níveis de realização semântico e sintático: 

 

(37)   Ent: ...me desculpa o que você acha dos procedimentos normas e resoluções que as 

autarquias produzem? realmente serve pra combater a corrupção? 
Tia: olha... eu em outra em outra situação lendo livros... eu vi uma abordagem 

interessante... era a preocupação de algumas autoridades do Brasil como D. João VI por 

exemplo já no início do século anterior em criar alvarás... decretos... leis... para combater 

a corrupção... preva- prevacaricação e etc. talvez não tenha resolvido naquela época foi 

no início do século... hoje vivemos momento em que a todo o tempo tribunais de contas... 

os conhecidos TCEs e outras autarquias criam resoluções para poder amarrar mais os 

gestores públicos prefeitos governos e presidentes... (hes) exemplos seria hoje que a gente 

vê muito é a municipalização de algumas de alguns órgãos públicos para filtrar os 

recursos e ficar mais fácil de fiscalizar... aí vem a cabeça esses procedimentos iriam 

servir para realmente inibir mais as ações dos governantes ou é mais uma forma de 

burocratizar o serviço público? o interessante que de sua pergunta eu fiz outra pergunta... 

bom o válido é que apesar de todas essas normas criadas... leis alvarás a todo tempo 

desde o início de nossa república na verdade o o os corruptos eles tão sempre tentando... 

fazer driblar essa essa forma de fiscalização e estão conseguindo... ( ENTREVISTA 

SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA,  M, 35, 2,  S, Tia). 

 

O quadro a seguir mostra a organização dos TO e STO  em uma dimensão 

textual-discursiva: 

 

             QUADRO 10: Análise de distribuição tópica nos termos de Gorski (1994) 

 

TO STO TEXTO 

1 1 eu(atv)1 em outra em outra situação lendo livros(atv). 

1 2 ... eu(prg) vi uma abordagem interessante(prg) 

2 3 (atv) era a preocupação de algumas autoridades do Brasil como D. João 

VI por exemplo já no início do século anterior em criar  alvarás... 

decretos... leis... ... preva- prevacaricação (atv) e etc 

3 4 talvez não  (ret)  tenha resolvido 

3 5 naquela época  (ret) foi no início do século. 
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5 6 Hoje (atv: ‘nós’) vivemos momento  

4 7 em que a todo o tempo tribunais de conta(atv) ... os conhecidos TCEs e 

outras autarquias criam resoluções para poder amarrar mais os gestores 

públicos prefeitos governos e presidentes... (hes) 

4 8 exemplos seria hoje que a gente(ret) vê  muito é a municipalização de 

algumas de alguns órgãos públicos para filtrar os recursos e ficar mais 

fácil de fiscalizar 

4 9 aí vem a cabeça esses procedimentos (ret) iriam servir para realmente 

inibir mais as ações dos governantes ou é mais uma forma de 

burocratizar o serviço público? 

5 10 o interessante que de sua pergunta eu (ret) fiz outra pergunta (tet) 

 

6 
 

11 
bom o válido é que apesar de todas essas normas criadas, (ret)  leis  

alvarás a todo tempo desde o início de nossa república 

 

7 
 

12 
sempre tentando... fazer driblar essa essa forma de fiscalização (ret) e 

estão conseguindo... 

             FONTE: Elaborado pelo autor ( 2016). 
 

 
 Nesta proposta de análise, o tópico não pode ser tomado como uma categoria 

discreta, posto que, no encadeamento do texto, um tópico codificado na função de 

objeto pode ser codificado como sujeito na continuidade do discurso. 

 O tópico eu codificado no início do discurso se manteve ao longo da cadeia 

discursiva, e isso ocorre porque as construções de tópico não-marcado apresentam, 

segundo Givón (2001), alta acessibilidade e são codificados por pronomes e anáfora 

zero, ou seja, o tópico se mantém saliente ao longo da cadeia discursiva por relações 

anafóricas. 

Em contrapartida, os tópicos marcados apresentam baixa acessibilidade por 

serem ativados recente no discurso, ou por terem sido retomados depois de terem sido 

desativados. Isso pode ser verificado quando um tópico é codificado na função de 

objeto e não é mais retomado, como no final da primeira, o tópico livros não foi 

retomado, serviu de base apenas para sequenciar o discurso por meio do determinante 

outra, que por ser indefinido serve, entre outras coisas, para sequenciar o texto. Nos 

termos de Givón (2001), as construções indefinidas são indicadoras de progressão 

textual, e serão mais persistentes se forem codificadas como sujeito.  

Outro ponto a considerar diz respeito às estratégias de articulações textuais 

discursivas que ocorrem no discurso. No STO (9), o falante elabora uma pergunta e faz 

uma observação de que a pergunta elaborada por ele tem como suporte a pergunta do 
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entrevistador. Podemos depreender que o informante reconhece que há retomada, em 

sua pergunta, do conteúdo epistemológico codificado na pergunta do entrevistador. O 

que constitui um caso de articulação de porções textuais e discursivas, já que para 

entender o que o L quer dizer com essa afirmação há de se recorrer à pergunta 

formulada pelo entrevistador. Essa estratégia de retomada de conhecimento codificada 

nas perguntas é denominada por Sorjone (2001) e Heritage (2012) de codificação de 

conhecimento epistêmico.  

Realizei, neste capítulo, um cotejamento sobre os principais estudos que 

trabalham com a noção de tópico. Primeiro tratei das pesquisas sobre tópico na 

dimensão sentencial. Em seguida, relatei pesquisas que tomam o tópico na dimensão 

sintático-discursiva. Depois, tratei de tópico na perspectiva textual-interativa. Na 

sequência, foquei nos estudos que tratam da relação entre o tópico e a estrutura da 

informação. Por fim, delineei a forma como o tópico é entendido nesta pesquisa. 
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4. O ESTATUTO GRAMATICAL-DISCURSIVO DO PAR P-R 

Este capítulo é dedicado ao tratamento do par P-R. Na seção 4.1, inicio fazendo 

uma explanação do que se entende como pergunta no âmbito dos estudos da gramática 

tradicional. Em seguida, na seção 4.2, abordo as perguntas na perspectiva linguístico-

discursiva. Na seção 4.3, delineio a forma como o par é entendido nesta pesquisa. Por 

fim, trato, na seção 4.4, da relação do par P-R com o estatuto da subjetividade e 

intersubjetividade. 

4.1. O PAR P-R NO ÂMBITO DA SENTENÇA 

O par P-R tem sido concebido como um dos elementos importantes para a 

construção do texto falado pelo fato de ser bastante produtivo no uso da língua.  Por 

esse motivo, as perguntas têm ocupado lugar de destaque nos estudos da linguagem por 

possibilitar investigar as pressuposições codificadas nos enunciados interrogativos 

(ENFIELD; LEVINSON; STIVERS, 2010).  

As pesquisas desenvolvidas sobre perguntas, por um lado, se concentram em 

uma perspectiva que privilegia a estrutura da língua como o único objeto capaz de 

analisar e descrever os enunciados interrogativos, tendo por objetivo identificar 

regularidades por meio de métodos formais de investigação; por outro, investigam esses 

enunciados por meio da relação forma-função, ou seja, os padrões de regularidades 

encontrados na codificação do par P-R são motivados pelas funções que emergem do 

uso que se faz da língua.   

No âmbito da classificação tradicional, Bechara (2006) distingue dois grupos de 

perguntas, a direta, que tem por características terminar por ponto de interrogação e 

possuir entonação ascendente: 

 

(38)   Ent: se... (hes) do que mais precisa além do interesse do professor e o interesse do aluno e 

precisa de mais alguma coisa? 

          Cam: (hes) eu acho que se se se o preparo o interesse do professor o preparo do professor 

e o interesse do aluno juntos eu acho que dá boa parte dos problemas são solucionados... 

com relação ao que diz respeito à sala de aula né?  

          Ent: e a estrutura da escola interfere? (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, 

ITABAIANA, f 12, 2010). 
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A pergunta, em (38), apresenta os traços definidos por Bechara (2006) para a 

interrogativa direta: o de entonação ascendente e o de terminar por ponto final.  

A interrogativa indireta é o tipo de pergunta que: i) é elaborada de forma indireta 

e para qual não se solicita resposta imediata; ii) possui o traço de entonação 

descendente; iii)  ocorre depois de verbo que exprime interrogação ou incerteza, como 

perguntar, indagar, não saber, ignorar etc.; e iv) não possui  ponto de interrogação. 

 

(39)   Ent: você trabalha? 

Dav: trabalho sim eu trabalho na Fábrica de Carrocerias São Carlos inclusive uma das 

maiores do Brasil ((RISOS))... (hes) sou secretário de lá sou Secretário de 

Administração... e meu trabalho é... é outra re-  grande realização atualmente da minha 

vida... tou gostando muito do que eu faço... muito mesmo     

Ent: o que você se adaptou mais no seu trabalho? 

Dav: no meu trabalho... eu acho num sei se é porque... as  pessoas costumam falar que eu 

sou muito dado assim uma expressão num sei se você vai entender (ENTREVISTA SO-

CIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M25,  1S). 

 

O autor defende que a entonação ascendente e o ponto final são traços 

característicos da pergunta direta.  A pergunta indireta, além da ausência destes traços, 

possui outros que a caracterizam, como a não resposta imediata, tipo de verbo e 

estrutura da questão. Em (38), podemos visualizar um exemplo de pergunta indireta na 

resposta dada pelo ouvinte: num sei se você vai entender, a qual apresenta esses 

critérios fornecidos pelo autor. 

Cunha e Cintra (2001) salietam que, para se entender a estruturação de 

perguntas, faz-se necessário recorrer aos critérios: entonação, presença de advérbio e 

pronomes interrogativos. Estes fatores são fundamentais para diferenciar uma 

declarativa de uma afirmativa, já que, na categoria pergunta, os seguintes pontos estão 

presentes: 

 

a) espera sempre uma resposta categórica de sim ou não; 

b) o ataque da frase começa por um nível tonal mais alto do que a 

oração declarativa; 

c) na parte medial do segmento melódico, haver uma queda de voz, 

que, embora seja mais acentuada do que nas orações declarativas, não 

altera o caráter ascendente desta modalidade de interrogação; 

d) subir a voz acentuadamente na última vogal tônica, ponto 

culminante da frase; em seguida, sofrer uma queda brusca, apesar de 

se manter em nível tonal elevado (CUNHA; CINTRA, 2001, p. 171). 
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Por essa afirmação, os autores alertam que as perguntas possuem, como 

característica distintiva, o traço de entonação ascendente, e que ocorrem em uma 

relação de adjacência: falante pergunta e espera a resposta do ouvinte. 

No Dicionário de Linguística, Dubois (1973) define os enunciados interrogativos 

como uma forma de comunicação instaurada pelo falante em face de seu ouvinte. 

Segundo o dicionário, a gramática tradicional estabelece dois tipos de frase 

interrogativa: i) total, em que toda proposição é interrogada, sendo marcada, 

geralmente, pelo sinal de interrogação, com inversão de sujeito; e  ii) parcial, quando a 

interrogação incide sobre um elemento que pode indicar: identidade, circunstância de 

tempo ou de lugar. Essa classificação é semelhante à de Bechara (2006), citada 

anteriormente.  

No entendimento de Perini (2010), há dois tipos de estrutura interrogativa: 

aberta e fechada. A primeira (também chamada de interrogativa Q) caracteriza-se pelo 

fato de conter um termo sobre o qual recai a dúvida do interlocutor, sendo geralmente 

iniciada por pronomes do tipo: (o) que, (o) quê, quem, quando, como, porque, onde e 

qual: 

 

(40)   Ent: mas foi um sonho de infância ou foi uma oportunidade que você encontrou pra obter 

um diploma de nível superior? 

          Tia: nunca nunca na infância imaginei de de ser contador de tá me formando hoje em 

contabilidade... (hes) foi uma oportunidade na verdade eu comecei a conhecer o o a 

profissão no meu serviço... aí comecei a gostar e optei por fazer vestibular alcancei esse 

objetivo... e hoje estou... (hes) vendo a contabilidade na na na universidade e tou (hes) 

pegando ela e utilizando no meu trabalho 

          Ent: você já cursou outro curso de nível superior?  

          Tia: sim 

          Ent: qual? 

          Tia: Pedagogia  

          Ent: e por que você num quis seguir carreira nesse... (hes) em Pedagogia? 

(ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M,  35, 2, S, Tia). 

 

A segunda, denominada de fechada, tem como principal marca o sinal de 

interrogação. De acordo com autor, os dois tipos de pergunta apresentam o ponto de 

interrogação na escrita. Na fala, porém, as perguntas abertas possuem o traço de 

entonação descendente, a exemplo das declarativas: 

 

(41)   Ent: o que você está achando do curso que você escolheu? 

          Tia: olha fantástico viu? o curso que estou fazendo ele envolve um pouco de direito... 

envolve Matemática... e isso... me fez <<levrar>> levar pra pra vida profissional eu hoje 

estou realizado com o curso tou muito satisfeito não imaginei de ser tão bom como é... 
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aprendizagem os professores são ótimos e pretendo além de de fazer a graduação tentar 

um mestrado também futuramente     

         quais os pontos negativos e positivos nesse curso que você escolheu? ? (ENTREVISTA 

SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M, 35, 2, S, Tia). 

 

 

O excerto (41) constitui um caso de pergunta fechada, por apresentar o traço de 

entonação ascendente37, que é o sinal distintivo das interrogativas, no termos de Perini 

(2010). 

Podemos observar, diante dessas considerações, que não há uma descrição 

estável para as perguntas. Cada compêndio apresenta nuances diferentes no que se 

refere ao entendimento pelo qual se concebe os enunciados interrogativos. A abordagem 

de Bechara (2001), por exemplo, difere da de Perini (2010) em alguns pontos: o 

primeiro afirma que o ponto de interrogação indica entonação ascendente, não 

importando serem as perguntas abertas ou fechadas; o segundo postula que esse traço só 

existe nas perguntas fechadas. O problema fulcral dessas abordagens é o fato de 

apresentarem definições para as perguntas sem a elaboração clara de critérios, 

provocando, com isso, uma gama de variação de ordem terminológica. Alguns traços 

mais estruturais são adicionados por Bechara (2001), mas com algum grau de vagueza: 

 

[...] já vimos (pág. 195) que a interrogação pode ser parcial ou total 

conforme pergunte por algum termo da oração que não seja o 

predicado. Agora cabe-nos acrescentar que a interrogação pode ser 

estruturada. Chama-se interrogação direta aquela que é representada 

por uma oração independente caracterizada por entoação interrogativa 

(isto é, tem ascendente a sua parte final) e começada, se for parcial, 

por um vocábulo interrogativo: Que pensas disso?[...] Chama-se 

interrogação indireta aquela que, não pedindo resposta imediata, é 

representada por uma oração dependente destituída de entoação 

interrogativa, começada pelos pronomes ou advérbios interrogativos 

quem, qual, que, quanto, como, porque, onde e quando, ou pela 

conjunção integrante se: quero saber que pensas disso [...] 

(BECHARA, 2001 p. 223).    

 

O autor acrescenta, nesta citação, outras características à categoria pergunta: i) 

a interrogativa direta como sendo parcial, ou não, de acordo com o escopo da 

interrogação; ii) indireta, ou direta, de acordo com a entonação ascendente. Contudo, 

                                                 
37A análise desse dado é realizada com base no dado transcrito, que marca o ponto de interrgoção como 

traço distintivo da categoria pergunta. 
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mesmo que façamos algum esforço para deduzir os critérios subjacentes a essa 

classificação, ainda, sim, não é de todo clara. 

Perini (2010) ainda postula existir a pergunta eco, que é tida como um tipo de 

pergunta marginal. Essa pergunta não se distingue das abertas na modalidade escrita, 

porém, na oralidade, recebe entonação alta e ascendente. Nesse caso, o elemento 

interrogativo nunca vem no começo da oração, a não ser que seja codificado como 

sujeito. Em (42), temos um exemplo de pergunta eco retirada de Perini (2010): 

 

(42)   Sua mãe vai fazer O QUÊ? (PERINI, 2010, 65). 

 

O termo que está grafado em maiúscula O QUÊ?, no final da frase, é a marca 

caracterizadora da pergunta eco, e sinaliza que o falante faz uma pergunta porque já 

recebeu a uma resposta, mas não a entendeu bem, ou apresenta algum tipo de 

incredulidade em relação a ela. Além disso, Perini (2005) faz uma distinção entre 

pergunta e oração interrogativa, afirmando que a primeira pertence ao campo da 

pragmática; a segunda, ao campo da sintaxe. O autor ainda assevera que sua abordagem 

é formal, morfossintática. Cada tipo de pergunta pode realizar, no âmbito da 

pragmática, uma força ilocutória diferente, podendo ser um pedido, uma ordem, entre 

outros. Na seção seguinte, disserto sobre o par P-R em uma dimensão gramatical-

discursiva. 

4.2. O ESTATUTO DISCURSIVO DO PAR P-R  

Esta seção objetiva a discutir o estatuto gramatical-discursivo do par P-R, em 

que faço menção aos estudos mais representativos que tomam por escopo o discurso e o 

texto, para explicar as perguntas, mais precisamente, em Levinson (1983), Herring 

(1991), Givón (2001), Sorjone (2001), Fávero, Andrade e Aquino (2006), Araujo e 

Freitag (2010), Santos (2011); Santos, Araujo e Freitag (2012), Santos e Freitag (2012; 

2013), e Santos e Silva (2015). 

Na perspectiva do discurso, o par P-R é tratado como sendo uma das bases da 

comunicação humana, no sentido de ser impossível pensar em um diálogo sem a 

presença dessa díade discursiva (STENSTRÖM, 1994). Desse modo, se as perguntas 

funcionam como um dos pilares da conversação, há, então, a necessidade de se 

investigar as estratégias da quais os falantes lançam para fazerem uso do par P-R.   
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4.2.1   O par P-R: a proposta de Givón  

Na proposta de Givón (2001), existe a tese de que a maioria das línguas codifica, 

gramaticalmente, pelo menos quatro protótipos principais de atos de fala, os quais 

diferem um dos outros de acordo com objetivos comunicativos dos falantes:  

 

a) Declarativa: Objetivo = dar informação;  

B) Imperativo: Objetivo = provocar uma ação;  

c) interrogativo: Objetivo = elicitar informação; ou  

d) pergunta-Q: confirmar a identidade de um termo faltante; ou 

e) pergunta polar: confirmar a verdade de uma proposição (GIVÓN, 

2001, p. 318)38. 

 

O autor chama a atenção para o fato de que esses atos de fala não podem ser 

tomados como entidades discretas, tal como o fazem os estudos tradicionais, 

principalmente, os de Austin (1962) e os de Searle (1970). Em vez disso, tais atos 

devem ser tratados a partir de um continuum, pois, a depender da marcação do contexto, 

eles se inter-relacionam. Na concepção de Givón (2001), a definição de ato de fala 

indireto como um ato codificado com um significado e mascarado com outro, a 

depender do contexto, ou seja, a codificação de um ato de infelicidade que executa uma 

função sob a codificação de outra estrutura, e não sob a que seria adequada, não dá 

conta de explicar o caráter contínuo desses atos, pois o que se chama de ato de fala 

indireto ocorre de forma sistemática na maioria das línguas. Nesse caso, as construções 

indiretas usadas, nesses atos, realizam funções de atos de fala intermediários em muitas 

línguas por meio do continuum: 

 
Imperativo prototípico 

_______________________ 

 

a. Passe o sal. 

b. Por favor, passe o sal.  

c. Passe o sal, você poderia?  

d. Você passaria, por favor, o sal? 

e. Você poderia passar o sal?  

f. Você pode passar o sal? 

g. Você vê o sal?  

h. Existe algum sal aí?  

                                                 
38 a) Declarative: Goal = imparting information 

   b) Imperative: Goal = eliciting action  

   c) Interrogative: Goal = eliciting information; either  

   d) Wh-question: to confirm the identity of a missing item; or  

   e) Yes/no-question: to confirm the truth of a proposition (GIVÓN, 2001, p. 318). [Tradução nossa] 
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i. Havia algum sal lá? 

________________________ 

Interrogativa prototípica39 (GIVÓN, 2001, p. 319). 

 

As extremidades dessa escala são ocupadas pelos atos de fala prototípicos, 

imperativo e pergunta, representados, na escala, pelas letras (a) e (i). Os pontos 

médios (d; e) apresentam características sintático-funcionais intermediárias. O ponto b 

está mais próximo do protótipo imperativo; os de (f) a (h), mais próximos do 

interrogativo.  Nesses termos, o autor afirma que os pontos intermediários de (b) a (h) 

devem ser entendidos como um continuum, de extensões metafóricas, que se estabelece 

entre os protótipos imperativo e interrogativo. Givón (2001) chama a atenção para o 

fato de que se devem considerar questões epistêmicas e deônticas que subjazem aos atos 

de fala manipulativo e interrogativo: 

 

Epistêmico  

a. O alto-falante assume que os vários pressupostos associados ao 

enunciado são suficientemente aceitáveis para o ouvinte e que não 

haverá contestação; 

b. O falante tem relativamente pouca certeza em relação, ou pode ser 

totalmente ignorante, à parte consultada do enunciado;  

c. O falante supõe que o ouvinte sabe a informação requerida; 

 

Deôntico 

d. A intenção comunicativa do falante é solicitar e receber 

informações de ouvinte;  

e. O falante assume que o ouvinte está disposto a participar com a 

informação. (GIVÓN, 2001, p. 292)40.  

 

 Essas regras de convenções, epistêmicas e deônticas41 , relacionam-se com a 

porção do contrato comunicativo, nos termos de Givón, e são pautadas nas relações de 

ideais tidas como pressupostas, ou garantidas.  

                                                 
39

prototypical imperative > a) Pass the salt, b) Please pass the salt, c) Pass the salt, would you please?, d). 

Would you please pass the salt?, e) Could you please pass the salt?, f) Can you pass the salt?, g) Do you 

see the salt?, h) Is there any salt around?, i) Was there any salt there? > prototypical interrogative 

[Tradução nossa]. 
40 Epistemic: a. The speaker assumes that the various presuppositions associated with the utterance are 

sufficiently acceptable to the hearer and will prompt no challenge; b. The speaker has relatively low cer-

tainty in, or may be altogether ignorant of, the queried portion of the utterance; 

c. The speaker assumes that the hearer knows the queried information; Deontic: d. The speaker’s commu-

nicative intent is to request and receive information from the hearer; e. The speaker assumes that the 

hearer is willing to part with the information [Tradução nossa]. 
41

 Convenções epistêmicas têm a ver com; i) algum estado presente do mundo é pressuposto existir; ii) 

algum estado diferente do mundo, o objetivo da manipulação, ainda não existe. Já nas deônticas, o 
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Givón estabelece os dois principais tipos prototípicos de interrogativa: as de sim 

ou não, também denominadas de polares, e as interrogativas Q. As primeiras codificam 

pressuposição implícita, no sentido de que: i) se for uma pergunta positiva, envolve uma 

tendência epistêmica para a resposta negativa; e b) se for uma pergunta negativa, 

envolve uma tendência para resposta positiva. É importante frisar que a pergunta polar 

também pode ser respondida com a repetição do verbo, como afirma Sorjone (2001).  

Em (42), temos um exemplo de pergunta polar, observe-se: 

 

(43)   Ent: quais os pontos negativos e positivos nesse curso que você escolheu? 

Tia: olha até agora eu num vi ponto negativo nenhum... são vários pontos positivos... são 

vários pontos a favor da contabilidade (hes) primeiramente porque ele tem um leque de 

opções de emprego cê pode trabalhar na área pública... cê pode trabalhar na área privada 

eu particularmente acredito que eu vou desenvolver meu trabalho sempre na área pública 

porque já estou nela... trabalho em prefeitura já há mais de seis anos que eu trabalho 

nessa área e me identifico muito... (hes) esse curso também ele pode pode fazer com que 

você abra um um escritório você pode abrir um escritório um escritório e trabalhar 

autônomo ser autônomo (hes) você poder ser auditor... pode trabalhar na marinha... na 

aeronáutica... quer dizer eu eu quando entrei lá na faculdade ela me passou um folheto lá 

dizendo... os pontos nega- positivos e só existia os positivos mesmo... o leque de 

oportunidades e a cada ano lá na na na universidade eles fazem uma semana de 

contabilidade mostrando a você os novos campis de emprego onde é que você pode 

explorar... o que você aprendeu... na na vida acadêmica     

Ent: você acha que a universidade pode melhorar? 

         Tia: sim (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M, 35, 2, S, Tia). 

 

A pergunta, em (43), foi respondida com um sim, assinalando um grau de 

concordância com o que foi codificado na pergunta. Já a interrogativa Q, também 

denominada de interrogativa de constituinte, ocorre quando o falante pressupõe que o 

ouvinte compartilha do mesmo evento de fala em que ambos estão envolvidos, já que 

falta, para o falante, um elemento desse evento. Nesse caso, o elemento faltante é o foco 

da pergunta; a porção restante, informação pressuposta. O foco pode ser codificado na 

posição de sujeito, de verbo, predicativo, objeto direto, objeto indireto, tempo, modo ou 

razão: 

 

(44)   Ent: o Tiago se você recebesse uma proposta de trabalho em outro estado dentro da sua 

área você aceitaria? 

          Tia: sim... eu iria fazer (hes) ia ia ver se valia a pena a questão também de salário né? que 

a gente ama a profissão mas tem de ver também primeiramente se lá vai dar condições da 

gente sobreviver já que hoje eu tenho família... teria de mudar pra lá mas é uma profissão 

que adoro demais da conta com certeza ia analisar a proposta com muito carinho     

                                                                                                                                               
manipulador (ouvinte) é livre para seguir a direção proposta; e o manipulador (falante) tem autoridade 

legítima para sobre o manipulador (GIVÓN, 2001).  
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Ent: qual é a exi- exigência que o mercado de trabalho faz ao contador? (ENTRE-

VISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M,35, 2, S, Tia). 

 

No exemplo (44), o evento do qual se fala, que envolve agentes, pacientes e 

perfectividade verbal, é tido pelo falante como sendo de conhecimento do ouvinte.  

Contudo, falta um elemento desse evento que: i)  foi codificado em forma de pergunta; 

ii) está relacionado ao modo de exigência do mercado de trabalho; e iii) constitui o foco 

da pergunta.  

Logo, o entendimento de Givón (2001) em relação às perguntas é o de que estas 

são codificadas, gramaticalmente, por meio de pressupostos implícitos comuns ao 

falante e ao ouvinte, o que autor denomina de inferência pragmática, que ocorre na 

mente dos falantes.  

4.2.2   O par P-R: a proposta de Schiffrin 

Para identificarmos um enunciado como pergunta, segundo Schiffrin (1994), 

devemos buscar as condições particulares que satisfaçam esse ato de fala em um nível 

linguístico-contextual, já que as sentenças interrogativas são proposições incompletas. 

Para respaldar essa assertiva, Schiffrin (1994) usa a primeira regra preparatória de 

Searle (1970), segundo a qual o falante não possui conhecimento em relação à dúvida 

que ele codifica na pergunta.  Para a autora, as perguntas podem ser classificadas em 

fechadas, que são aquelas em que tanto o sujeito como o verbo auxiliar podem ser 

invertidos. O último caso, inversão de verbo auxiliar, é indiferente para o português. 

Assim, as questões fechadas são propositadamente incompletas devido à falta de 

conhecimento por parte do falante, ou para se verificar se a proposição é verdadeira: 

 

(45)   Wag: rapaz é como diz é o vou fazer que nem os velho cê tá é dentro do Brasil acontece 

de tudo... né? 

          Dav: é... tá certo é... acontece até... (hes) um um marido às vezes espancar a mulher né? 

dentro de seu dentro de casa... e muitas vezes é nem nem nem acontecer nada... porque 

pra se ter uma... uma prisão que que se tenha... (hes) queixa e se não tem queixa... (hes) 

não tem nada... é a questão como teve a semana... (hes) um um mês atrás parece aqui na 

UFS que a o menino largou um um... (hes) o murro na na irmã da da da namorada... o 

menino tá respondendo processo mas ele permanece dentro duma instituição federal... 

deveria ser expulso essa essa pessoa ou não deveria? 

Wag: deveria 

Dav: cê é casado? 

          Wag: hum?    

          Dav: cê é casado? 
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Wag: não (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M, 19, 1, S, D, I,     

Wag). 

 

De acordo com Schiffrin (1994), esse é um tipo de pergunta que tem por função 

verificar a verdade da proposição, ou seja, confirmar, ou não, o conhecimento que foi 

codificado no enunciado interrogativo. As perguntas abertas, por essa proposta, também 

possuem sujeito e verbo auxiliar em ordem inversa, o que muda é que são iniciadas por 

partículas interrogativas, que marcam, explicitamente, que a proposição é incompleta:  

(46)   ... até o quinto período a gente vê direito matérias de direito e como eu trabalho no meio 

que envolve... (hes) esses essas disciplina direito administrativo... direito tributário... 

direito civil também como eu já tou no meio eu já ouço todos os dias certas questões eu já 

vinculo a vida acadêmica por isso que eu tou meu nível de satisfação é alto porque a parte 

contábil... eu já trabalho vejo todos os dias e essa parte também de direito que envolve 

que tá inserido na na no curso eu também aproveito ela pra levar pra minha vida 

profissional. 

           Ent:  e e quais recursos você usa pra o seu aprendizado Tiago? 

(ENTREVISTASOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M, 35,  2,  S, Tia). 

 

 

Há, em (46), um argumento que não está especificado na proposição pelo fato de 

que o falante não tem informação suficiente para completar o seu sentido. A autora 

acrescenta que, mesmo tendo que satisfazer a regra preparatória de Searle (1970), no 

sentido de complementar uma informação, a entonação ascendente é característica das 

perguntas, e que, para a correta identificação desses enunciados, se deve levar em conta 

a sequência de realização dos atos de fala no texto.  

4.2.3   A proposta de Herring: gramaticalização do par P-R  

O processo de gramaticalização (GR) está relacionado a uma forma de mudança 

por que passam as línguas naturais, considerando-se a trajetória de itens lexicais plenos 

que passam a funcionar na organização da gramática da língua. 

Segundo Heine et al. (1991), as bases para o desenvolvimento de um campo de 

estudos voltados para a gramaticalização foram lançadas por Bopp (1816), Humboldt 

(1825), Gabelentz (1891) e Meillet (1912), conferindo a Kurylowicz (1965) a autoria da 

definição clássica de GR como um processo pelo qual um item lexical  avança do léxico 

para a gramática, ou parte de um status menos gramatical para um mais gramatical. 

Heine at al. (1991) afirmam que essa definição é a que os estudiosos da GR costumam 

usar com mais frequência, embora com terminologias diferentes: redução em 

Langacker (1977), sintatização em Givón, (1979), condensação em Lehmann (1982), 
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enfraquecimento semântico em Guimier (1985), subdução em Guillaume (1964), 

entre outros, por haver um ponto de vista comum entre todos esses autores: considerar a 

GR como um processo. 

 Heine at al. (1991) observa que o processo de GR tanto pode ser interpretado 

por um método sincrônico, quanto por um método diacrônico, embora os dados 

investigativos apontem para um processo essencialmente diacrônico, que tem por 

característica intrínseca ser unidirecional. Nesses termos, o autor declara ser o processo 

de (GR) estruturado metaforicamente, no qual estruturas fontes passam a atuar na 

gramática por meio de um percurso metafórico, em que um item autônomo adquire 

estatuto gramatical. 

Por meio de um esquema que representa o domínio conceptual pelo qual 

estruturamos nossa experiência, Heine (1991) propõe um continuum pelo qual essas 

experiências são codificadas e relacionadas por meio do princípio da 

unidirecionalidade:  

 

pessoa>objeto>atividade>espaço>tempo>qualidade (HEINE et al., 1991, p. 157)42. 

 

Esse continuum parte do princípio de que os falantes usam elementos mais 

concretos para falar de elementos menos concretos, ou seja, formas concretas já em uso, 

na língua, são levadas a assumir novas funções, partindo-se sempre das experiências 

físicas para as não-físicas. O elemento da esquerda, no continuum, serve de tópico; o da 

direita, de veículo, na equação metafórica, o que garante que o fluxo de abstração seja 

codificado em um movimento da direita para a esquerda. 

Na proposta de Hopper e Traugott (1993), o fenômeno da GR é tomado como 

um processo pelo qual itens ou construções lexicais, em certos contextos linguísticos, 

passam a assumir funções gramaticais, ou como itens já gramaticalizados desenvolvem 

novas funções gramaticais nos níveis fonológico, morfológico e semântico-pragmático. 

Hopper e Traugott (1993) defendem que há uma tensão entre as estruturas fixas e as 

menos fixas na linguagem; entre as estruturas irrestritas do nível da semântica e as 

restritas do nível da morfologia e da sintaxe (HOPPER; TRAUGOTT, 1993, p.1). 

Partindo dessas proposições, os autores postulam que o processo de GR faz parte de um 

                                                 
42 PERSON > OBJECT > PROCESS > SPACE > TIME > QUALITY [Tradução nossa] 
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amplo fenômeno linguístico responsável pela estruturação da língua, que acontece por 

meio de combinações de formas linguísticas que passam a ser codificadas no nível da 

gramática, tendo por objetivos realizar certas funções na linguagem.  

 Hopper e Traugott (1993) partilham das ideias de Heine at al. (1991) de que o 

processo de GR tanto pode ser investigado na perspectiva diacrônica, em que um item 

ou construção lexical passa a assumir funções gramaticais, como na sincrônica, em que 

o fenômeno é concebido a partir dos níveis sintático, pragmático e discursivo, ou seja, o 

escopo, neste nível, são os padrões instáveis de uso da língua. Os autores asseveram que 

os dois níveis - sincrônico e diacrônico - são combinados em suas análises, no entanto, a 

prioridade é para o método diacrônico. E acrescentam o fato de que, diante de diferentes 

formas de se pesquisar o fenômeno da GR, há, em todas as línguas, uma distinção entre 

as palavras de conteúdo, ou item lexical pleno, e as palavras de funções, que são as 

palavras gramaticais, sendo o segundo tipo geralmente derivado do primeiro. Essa 

trajetória de mudança pode ser mostrada por meio do continuum: 

 

ITEM LEXICAL > PALAVRA GRAMATICAL > CLÍTICO > AFIXO FLEXIO-

NAL (HOPPER; TRAUGOTT, 1993, p.7)43. 

 

 A mudança de estágio se dá de acordo com o processo da unidirecionalidade, o 

qual apresenta três princípios típicos: a) especialização, quando as opções de escolhas 

das formas linguísticas tornam-se reduzidas, o que faz com que um item lexical seja 

selecionado, tornando-se generalizado pelo uso; b) divergência, em que um item menos 

gramatical pode apresentar duas funções coexistentes, por preservar traços da função 

que assumia antes e por realizar novas funções comunicativas; e c) renovação, em que 

formas antigas são renovadas expressivamente para dizer a mesma coisa (HOPPER; 

TRAUGOTT, 1993, p.115-116).  

Por seu turno, Traugott e Dasher (2005) asseveram que o processo de GR 

também pode ser explicado pelas relações (inter)subjetivas que ocorrem no processo de 

produção de fala. Essas relações, no nível sincrônico, não correm apenas em função do 

conteúdo das expressões linguísticas, mas de seleções como: i) escolhas das entidades 

que são codificadas como sujeitos; e ii) os  tipos de tópicos que são codificados no 

processo dinâmico da produção de fala, em que materiais linguísticos são usados para 

expressar os processos subjetivos. Todas essas escolhas são balizadas pelas intenções 

                                                 
43

 content item> grammatical word> clitic> inflectional affix. [Tradução nossa]. 
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estratégicas dos falantes e pela codificação linguística dessas intenções.  Os autores 

ainda afirmam que a linguagem objetiva geralmente está relacionada à oração ativa, 

declarativa, em que não se codifica o ponto de vista do falante. Por outro lado, a 

subjetividade tem por função codificar o ponto de vista do falante por meio da dêixis, 

modalidade e marcação de estratégias discursivas. Já a intersubjetividade, segundo os 

autores, é pensada de modo paralelo à subjetividade, a qual tem a ver com a codificação 

do ponto de vista e expressão da atenção do falante em relação à imagem do ouvinte em 

um sentido epistêmico ou social, ou seja, a intersubjetividade envolve a intenção do 

falante em direção ao ouvinte como um participante do evento de fala, sendo esta um 

pré-requisito para a subjetividade (TRAUGOTT; DASHER, 2005, p. 20-21).  

Longhin-Thomazi (2006) analisa o processo de GR das conjunções 

coordenativas em uma perspectiva pragmático-cognitiva no português do Brasil. 

Segundo a autora, a emergência de novos itens na gramática da língua ocorre por meio 

da interação entre fatores pragmáticos e cognitivos. E sustenta que a GR está 

relacionada ao processo de pragmatização, gradual e histórico, por que passa o 

significado, já que “envolve, por um lado, estratégias de caráter inferencial,  que levam 

ao aumento de informação pragmática;  por outro, estratégias de caráter metafórico, que 

levam ao aumento de abstração” (LONGHIN-THOMAZI, 2006, p. 64). 

Para essa autora, as conjunções coordenativas devem ser estudadas por meio de 

critérios semântico-funcionais. Assume, seguindo Bally (1944), que a produção dessas 

conjunções se orienta pela relação tema-comentário, já que as orações tendem a dividir-

se em dois segmentos com estatutos informacional distintos. Por este raciocínio, o tema 

é tido como o ponto de partida, a que se acrescenta o comentário, que constitui o 

interesse principal nos processos comunicativos. Essa relação pode ser estendida ao 

processo de estruturação das orações coordenadas. Longhin-Thomazi (2006) explica 

essa relação por meio do grau de integração das orações coordenadas, no sentido de que 

a segunda oração toma a primeira como tema, e só pode ser interpretada em relação a 

este por meio de relações coesivas, ou seja, nesse processo, a conjunção que atua como 

comentário possui dupla função: recuperar uma informação dada e acrescentar 

informação nova.  A autora ainda acrescenta, a partir de Bally (1944), que, quando há 

um processo de coordenação por meio da relação tema-comentário, existe a tendência 

de o termo incluso no comentário ser gramaticalizado como conjunção de forma 

gradual, por meio da abstratização e pragmatização.  
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Traugott (2010) volta a revisitar os termos subjetividade e intersubjetividade, 

propondo uma distinção entre o sufixo -ity44, que está associado ao processo sincrônico, 

e o sufixo -ation, que está relacionado ao processo diacrônico. Essa distinção serve de 

base para diferenciar os termos: a) (inter)subjetividade e (inter)subjetivação; e b) 

gramaticalidade e gramaticalização. Para definir os dois primeiro termos, a autora 

recorre à proposta de classificação de Halliday e Hasan (1976), que definem as 

principais funções da comunicação humana: ideacional, intertextual e textual. Traugott 

(2010) recategoriza essa funções como: proposicional, textual e expressiva. A 

subjetividade, nesse caso, codifica o ponto de vista do falante por meio de recursos 

linguísticos. A subjetivação é o processo pelo qual o falante seleciona significados, com 

o intuito de regular atitudes e crenças. A intersubjetivação diz respeito aos significados 

resultantes do processo de subjetivação que são codificados em função do ouvinte, o 

que difere da intersubjetividade, que tem a ver com a codificação da atenção do falante 

em função da imagem do ouvinte (TRAUGOTT, 2010, p. 35).  

Para evidenciar como se dá o processamento da GR por meio dos processos 

intersubjetivos, Traugott (2010) propõe um cline que demostra o percurso unidirecional 

das formas linguísticas nesse processo de mudança: 

 

não/menos subjetivo > subjetivo > intersubjetivo (TRAUGOTT, 2010, p. 35)45 

 

 Por esse continuum, é possível visualizar que itens com menos, ou nenhuma, 

subjetividade, assumem, gradualmente, funções mais (inter)subjetivas, partindo da 

função ideacional, (+ ou - subjetiva), para a interpessoal, (+ subjetiva).  Essa versão de 

Traugott (2010), pautada nos termos da subjetividade não deixa de seguir o princípio da 

unidirecionalidade, de base lexical, em direção à gramática. Existe, porém, abordagem 

que segue uma linha oposta a esta, como a de Herring (1991), que defende um tipo de 

gramaticalização para perguntas de base discursiva, processo esse reconhecido por 

Traugott (1991) na introdução de Approaches to grammaticalization, sobre o qual 

disserto mais adiante. 

 Tavares (2012), em uma abordagem sociofuncional46, investiga os itens e, aí, 

daí, e então, por meio de um processo denominado de sequenciação retroativo-

                                                 
44

 Em português, a correlação para os sufixos é: -ity > dade; -ation> -ação. 
45 “non- less subjective > subjective > intersubjective” [Tradução nossa]  
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propulsora. Para elaborar esse princípio, a autora tomou por base o princípio de 

estratificação47 elaborado por Hopper (1991).  Segundo a autora, a sequenciação re-

troativo-propulsora é um construto gramatical responsável por estabelecer relações 

coesivas entre os enunciados. Esse processo ocorre por meio de um movimento duplo, 

em que o que foi dito anteriormente serve de base para o que vai ser dito na sequência 

do texto, ou seja, trata-se de movimento anafórico e catafórico, já que o movimento de 

retomada de uma informação anterior direciona a atenção dos interlocutores para o que 

vai ser dito adiante. Tavares (2012) ainda afirma existirem cinco relações semântico-

pragmáticas relacionadas à sequenciação retroativo-propulsora: i) sequência textual, que 

diz respeito a uma estratégia de coesão que marca a ordem pela qual as unidades 

linguísticas são codificadas ao longo da tessitura textual; ii) sequência temporal, que 

tem a ver com ordem temporal com que os eventos de fala acontecem; ii) consequência, 

que está relacionada ao fato de como a introdução de informações novas representa uma 

consequência em relação a uma causa mencionada antes; iv) retomada, que tem a ver 

com um alerta que direciona o ouvinte para a recuperação de um fluxo temático anteri-

or; e v)  finalização, que diz respeito à adição de um tópico que marca o fim do 

enunciado (TAVARES, 2012). 

 As observações de Tavares (2010) contribuem para a elicitação de como o par P-

R articula porções textuais por tratar do processo de articulação no nível semântico-

discursivo, por meio do movimento de retomada e de projeção, em que a unidade 

mínima de análise é o enunciado linguístico concreto. 

 Já os estudos de Herring (1991) sobre perguntas centram-se no âmbito da 

gramaticalização em um sentido mais amplo do termo. A autora inicia seu artigo, 

discordando justamente do princípio da unidirecionalidade. Para ela, esse processo 

apenas fornece uma descrição, em vez de explicar a natureza do processo de 

gramaticalização. E que o termo unidirecional pode ou não servir para explicar outras 

instâncias em outras línguas.  

                                                                                                                                               
46

 A perspectiva sociofuncionalista trabalha com a ideia de aproximar os princípios das teorias funcional 

e sociovariacionista, já que se encontram, em ambas as abordagens, os seguintes pontos comuns: (i) o 

objeto de estudo é a língua em uso, cuja natureza heterogênea abriga a variação e a mudança; (ii) os 

fenômenos linguísticos que constituem o alvo das investigações são analisados em situações de 

comunicação real em que falantes reais interagem; (iii) fenômenos de variação e de mudança podem ser 

atestados através de tratamento empírico com quantificação estatística (TAVARES, 2010, p. 197). 
47

 “Dentro de um domínio funcional amplo, novas camadas estão continuamente emergindo. Quando isso 

acontece, as camadas antigas não são necessariamente descartadas, mas podem permanecer coexistindo e 

interagindo com as novas camadas.” (HOPPER, 1991, apud TAVARES, 2010, 199). 
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O princípio do desbotamento semântico, ou enfraquecimento do significado 

lexical, defendido por Heine, Claudi, e Hünnemeyer (1991), que também é pautado no 

princípio da unidirecionalidade, também, é questionado pela autora. Defender esse 

princípio se torna mais difícil que defender o da unidirecionalidade, por não existirem 

provas contundentes que justifiquem a tese do desbotamento semântico, haja vista que 

esse princípio não se encontra em todos os processos de mudança, podendo-se, pelo 

contrário, haver o fortalecimento de uma unidade lexical, segundo Traugott e König 

(1991) citado por Herring (1991), que afirma que tanto o enfraquecimento como o 

fortalecimento semântico podem ser considerados fatores independentes de 

gramaticalização em alguma instância.  

Outro ponto de discordância diz respeito ao princípio da subjetivação, ou o 

envolvimento interacional do falante, defendido por Traugott e Konig (1991), que 

tomam por base a gramática funcional de Halliday e Hasan (1976), mais precisamente, 

as metas funções: textual, interpessoal e ideacional. Traugott e Konig (1991), citados 

por Herring (1991), postulam a existência de três componentes semântico-funcionais 

envolvidos no processo de subjetivação: o proposicional, o textual e o expressivo.  

Neste sentido, a extensão do significado ocorre sempre a partir da codificação lexical, 

seguindo a direção: objetivo > subjetivo, passando-se ou não pelo componente textual, 

mas sem admitir o movimento de direção contrária, como foi demonstrado 

anteriormente. Esses autores defendem o fortalecimento pragmático pelo qual pode 

passar uma forma linguística. Herring (1991) não concorda com esse ponto de vista, 

pois essa forma de se conceber aumento de significado expressivo/pragmático a uma 

forma linguística em mudança dá a entender que tais significados não eram veiculados 

antes pela forma, ou se existiam antes, eram veiculados muito pouco, e isso não se 

sustenta pelo fato de não haver evidência empírica que prove esse fenômeno.  

Considerar como fonte de mudança o nível lexical, não está de acordo, segundo 

Herring (1991), com o crescente número de evidências empíricas que ratificam a tese de 

que elementos gramaticais podem ter origem no âmbito da semântica e do discurso.  A 

autora cita Givón (1979), entre outros, que são:  

 

a favor da base discursiva diacrônica de relativizadores e 

causativadores morfológicos, e outros tipos de subordinadores 

oracionais em outras línguas. Hopper (1979, 1982, for Literacy Ma-

lay) e Herring (1988, for Tamil) têm apontado a possibilidade de 
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elementos de foco discursivo-pragmático se desenvolverem em 

marcadores de aspecto perfectivo (HERRING, 1991, p. 254)48. 

 

Herring (1991) postula que aspectos de ordem pragmático-discursiva também 

estão envolvidos no fenômeno da gramaticalização, afirmando que não se deve levar em 

conta apenas o princípio da unidirecionalidade para explicar os fenômenos de mudança, 

e sim os aspectos pragmático-discursivos, tendo em vista a afirmação de Givón (1979) 

de que os componentes codificados na gramática têm origem no discurso. Essa 

perspectiva de gramaticalização assenta que o processo de mudança linguística pode 

ocorrer em ambas as direções: da gramática para o discurso, e do discurso para 

gramática, podendo haver interação entre os dois processos.  

Outro questionamento de Herring (1991) é sobre como esses dois processos de 

mudança devem ser explicados: se por meio de dados comparados 

translinguisticamente, ou se certos significados lexicais apresentam-se mais propensos a 

serem explicados por um processo em vez de outro. Se algumas línguas se 

gramaticalizam lexicalmente, discursivamente, ou apresentam ambos os processos.  

Hering (1991) assevera que, para a gramaticalização de um item de base lexical, 

encontram-se na literatura, processos teórico-metodológicos definidos, o que não 

acontece com a gramaticalização de funções de base discursiva, que ainda não foi 

descrita e sistematizada.  Dessa forma, a autora não propõe uma metodologia que dê 

conta dos mecanismos de mudança de ordem comunicativa, mas chama a atenção para o 

fato de que esses foram excluídos dos estudos diacrônico da gramaticalização, e que o 

foco dela é apenas mostrar como se dá a gramaticalização de perguntas retóricas a partir 

do âmbito discursivo. 

Pergunta retórica, na concepção autora, é definida como qualquer enunciado que 

é interrogativo na forma, mas que, ao contrário de uma pergunta prototípica, não busca 

resposta do ouvinte, e são divididas em três tipos:  

 

"Pāl kutikkāta pūņai kūta irukkum-ā?" 

milk drink-NEG cat even be-F3NS-Q 

‘Existe algum gato que não bebe leite?!' [PRC] 

                                                 
48 has argued in favor of the diachronic discourse basis of morphological relativizers, causativizers, and 

other types of clause subordinators in a variety of languages; Hopper (1979, 1982, for Literary Malay) 

and Herring (1988, for Tamil) have pointed out the possibility of discourse/pragmatic focus elements 

developing into markers of perfective aspect. [tradução nossa] 
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Oru nāļu purusaņkāraņ eņņa cencirukkrāņ; 

one day husband what do-PERF-PR3MS  

Um dia, o que fez o marido?' [PRT] 

Inta pañcāyattellām vaippāñka illai, pakkattu ūrile.  

this panjayat all hold-F3PL TAG next town-LOC 

Eles realizam isto panjayat (reunião) e tudo, certo? na próxima 

cidade.' [RTag] (HERRING, 1991, p. 257)49. 

  

Por esta visão, o primeiro tipo de pergunta é denominada de pergunta retórica 

clássica (PRC), que é o tipo de pergunta cuja sintaxe codificada implica uma oposição à 

assertiva subjacente, ou melhor, uma pergunta positiva reclama uma assertiva negativa, 

e se a pergunta for negativa, reclama uma assertiva positiva. A primeira pergunta da 

citação acima, algum gato não bebe meu leite?, codificada como negativa, implica 

uma assertiva subjacente, que seria: algum gato bebe leite? 

A pergunta retórica tematizante (PRT) caracteriza-se como a que o falante 

formula e ele mesmo responde, tendo por objetivo dar sequência ao texto, como Um 

dia, o que fez o marido? A autora postula que este tipo pergunta é respondido na 

sequência discursiva, podendo-se realizar na forma de pergunta polar (sim/não), ou na 

forma de interrogativa Q (partícula interrogativa). E que esse tipo de pergunta introduz 

informação nova no discurso, funcionando como conector de sequências de enunciados 

no nível textual, pois, mesmo que estejam soltas sintaticamente, funcionam no discurso 

como uma unidade estrutural. Além disso, essas perguntas estão associadas às estruturas 

tópico-comentário, em que o tópico é codificado na pergunta e comentado na resposta, 

tendo por função organizar o discurso como um todo. As perguntas denominadas 

tematizante assumem a função como articuladoras de parte do texto, perdendo, com 

isso, força expressiva do componente pragmático para atuar no nível do texto.  

Por fim, as perguntas retóricas tag (PRT), que são classificadas como uma 

marca que é adicionada a uma proposição assertiva, pressupondo uma resposta 

afirmativa. A palavra right, da citação acima, pressupõe uma resposta do tipo yes. Esse 

                                                 
49 "Pāl kutikkāta pūņai kūta irukkum-ā?" 

milk drink-NEG cat even be-F3NS-Q 

‘Is there any cat that doesn't drink milk?!' [CRQ] 

Oru nāļu purusaņkāraņ eņņa cencirukkrāņ; 

 one day husband what do-PERF-PR3MS  

One day, what did the husband do?' [TRQ] 

Inta pañcāyattellām vaippāñka illai, pakkattu ūrile.  

this panjayat all hold-F3PL TAG next town-LOC 

 They hold this panjayat (meeting) and all, right? in the next town.' [RTag] [Tradução nossa] 
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processo direciona o ouvinte a concordar com o falante, e funciona também como 

conector por retomar parte do discurso anterior, isto é, recuperar informações antigas.  

Na acepção de Freitag (2010), as partículas entendeu?, sabe? e viu?, que, em 

tese, desempenham as mesmas funções das PRTs de Herring (1991), solicitam a 

aprovação do ouvinte, quando encabeçam perguntas interrogativas plenas, apresentando 

traços de impessoalidade. A autora, citando Macedo (1996), afirma que esses termos se 

inserem em uma categoria denominada de requisito de apoio discursivo, representada 

por marcadores com características basicamente interacionais, e que segue um percurso 

de mudança, que tem por base os estudos Martelotta; Votre; Cezario, 1996; Martelotta, 

1997; 1998, qual seja: pergunta plena > pergunta semirretórica > pergunta>retórica.  

Esse contínunn mostra a trajetória de marcadores discursivos de base verbal para o 

nível interpessoal. A pergunta plena é que busca uma resposta do ouvinte. A 

semirretórica é a que o falante pergunta e ele mesmo responde. A retórica é formulada 

para não ser respondida.  

 Freitag (2009) defende que, por meio de requisitos de apoio discursivo, o falante 

pode chamar a atenção do ouvinte para determinadas partes do texto por meio da função 

de focalização, o que pode ser visto no seguinte exemplo, retirado de Freitag (2009):  

 

(47)      mas a mi::nha mulher foi FUNdamental:: (hes) em todos os sentidos... pela força que ela 

me deu coragem ela segurou um TRAnco enORme por que se na época eu ganhava 

...quatrocentos ela ganhava QUAtro mil... entendeu? (FREITAG, 2009, p. 5). 

 

 Pela proposta de Freitag (2009), o item entendeu?, em (47),  atua como uma 

forma de chamar a atenção do ouvinte para determinadas partes do texto, e não mais em 

seu sentido original de verbo lexical.  

 Freitag (2010) analisa construções que atuam como marcadores discursivos, 

como a expressão é o que?, as quais, em sua origem, não são marcadores discursivos 

prototípicos, mas assumem essa função em  contexto de pergunta semirretórica.  A 

autora ainda deixa claro que o funcionamento dessa construção não se resume apenas a 

valores pragmáticos, podendo funcionar no nível da sequenciação do discurso. 

 O processo de gramaticalização, pelo que foi visto, se caracteriza como um 

processo de mudança pelo qual novas formas linguísticas são redirecionadas, por 

motivações semântico-discursiva, para atuar na gramática da língua. Esse processo 

contínuo só é possível “em virtude das vicissitudes do discurso”, como pontua 
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Martelotta e Areas (2003, p. 23-24), os quais consideram o uso que se faz da língua por 

meio da relação que se estabelece entre discurso e gramática. 

4.2.4   A proposta de Sorjonen para o par P-R  

Em uma pesquisa realizada nos domínios da interação e da gramática, Sorjonen 

(2001) estudou três formas de dar resposta à pergunta polar no Finlandês. A autora 

defende que as respostas a perguntas polares são restringidas pela configuração 

estrutural das perguntas, o que faz com que as respostas concordem, ou não, com o 

conhecimento que é codificado na pergunta. E que as respostas dadas às perguntas 

apresentam variação em função das necessidades comunicativas dos interlocutores em 

realizar certas tarefas interacionais. Nesse caso, o processo de variação de resposta não 

está relacionado a estilo de fala, mas à função própria que cada resposta apresenta, já 

que mantém relação com instância epistêmica que indexam das perguntas e com o lugar 

que ocorrem na sequência de turnos.  

Sorjonen (2001, p. 408) fornece os critérios que servem de parâmetros para 

analisar as perguntas polares: “i) a estrutura das perguntas; ii) o tipo de conhecimento 

codificado na pergunta; ii) o lugar sequencial da pergunta, isto é, seu lugar dentro de um 

certo tipo de turno de uma atividade discursiva mais ampla”. Logo, a autora toma a 

estrutura da pergunta como um princípio organizacional por ser fundamental na 

realização do tipo de resposta, classificando as perguntas polares, a partir de uma 

proposição declarativa: 

 

a.Eeva lensi eilen Helsinki-in. 

Eeva voou ontem para Helsinki-ILL 
Eeva voou para Helsinki ontem. 

b.  Lensi-kö/Lensi-ks Eeva Helsinkiin eilen? 

flew-Q  

Eeva voou para Helsinki ontem? 

c.  Eeva-ko/Eeva-ks lensi Helsinkiin eilen?  

Eeva-Q Was it 

Foi Eeva quem voou para Helsinki  ontem?  

d. Helsinkiin-kö/Helsinkiin-ks Eeva lensi eilen?  

Helsinki+ILL-Q  

Foi para Helsinki que Eeva voou ontem?50 (SORJONEN, 2001, p. 

409). 

                                                 
50 a.Eeva lensi eilen Helsinki-in. 

Eeva flew yesterday Helsinki-ILL 
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Na letra (b), toda a proposição é interrogada e é denominada pela autora de V-

interrogativa. Em (c) e (d), a dúvida da pergunta é codificada em um nome, trata-se de 

uma interrogativa focada. Sorjonen (2001) distingue dois tipos de respostas, a 

afirmação, que fornece nova informação à sequência discursiva, e a confirmação, que 

fornece um conhecimento já conhecido entre os interlocutores. No caso das 

interrogativas focadas, uma resposta dada com a repetição do verbo finito significa 

retomar o conhecimento da pergunta e marcar um tipo de aceitação da atividade 

discursiva, em que o falante sinaliza para o ouvinte o desejo de continuidade no 

discurso, como em: 

 

(48)   DOC: ah entendi vocês viraram amigos desse tempo? eu pensei que vocês eram da mesma 

turma você já viajou pra outras pra outras já esteve estudou em outras escolas? 

TIAGO: já estudei 

DOC: nessa só essa? 

TIAGO: não e teve também no fundamental um no primeiro jardim de infância até a 

quarta série 

DOC: foi particular? 

TIAGO: estadual 

DOC: estadual? e você lembra assim de como era lá? 

          TIAGO: lembro (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, Aracaju, M, 17, I, M) 

 

Nesse exemplo, a repetição do verbo finito sinaliza que o ouvinte deseja a 

continuidade da atividade discursiva por meio do encadeamento das sequências de 

enunciados. A repetição do verbo na resposta, juntamente com a pergunta, realiza uma 

ação referencial por estabelecer intersubjetividade entre os interlocutores, já que a 

repetição do verbo finito tanto retoma o conhecimento codificado na pergunta, como 

também apresenta um aspecto de projeção catafórica por meio do desejo de 

continuidade. 

Ainda de acordo com Sorjonen (2001), o modo prototípico para responder a 

interrogativas totais é por meio da repetição do verbo finito. Quando é dada uma 

                                                                                                                                               
Eeva flew to Helsinki yesterday. 

b.  Lensi-kö/Lensi-ks Eeva Helsinkiin eilen? 

flew-Q  

Did Eeva fly to Helsinki yesterday? 

c.  Eeva-ko/Eeva-ks lensi Helsinkiin eilen?  

Eeva-Q Was it 

Eeva who flew to Helsinki  yesterday?  

d. Helsinkiin-kö/Helsinkiin-ks Eeva lensi eilen?  

Helsinki+ILL-Q  

Was it to Helsinki Eeva flew yesterday? [Tradução nossa] 
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resposta de sim, ou não, a uma interrogativa total, o interlocutor, que respondeu a 

pergunta, pode sinalizar, por meio da confirmação, não querer a continuidade de fala: 

 
(49)   DOC: e se tivesse oportunidade você moraria em outro lugar? pode ser assim tanto trocar 

de bairro ou então de cidade de estado tem algum lugar que você desejo morar nesse 

lugar no futuro 

TIAGO: Não de na verdade cidade não mas bairro tenho 

DOC: qual é o bairro? 

TIAGO: Bairro Santo Antônio 

DOC: você conhece esse bairro? 

TIAGO: conheço 

DOC: e por que você deseja morar lá? 

TIAGO: porque é um bairro que eu fico assim... não sei porquê é uma admiração que eu 

tenho deve ser porque fica ali perto do centro do Rio São Francisco     

          DOC: e você tem algum parente que mora lá? 

          TIAGO: não (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ARACAJU, M, 17, I, M). 
 

Em (49), a resposta não do interlocutor sinaliza o desejo de não continuidade do 

interlocutor, mesmo que o falante continue formulando perguntas. Isso pode ser 

comprovado pelo fato de que o ouvinte não desenvolve os argumentos tópicos 

codificados na pergunta você tem algum parente que mora lá?: parente e referência 

espacial. 

A proposta de Sorjonen mostra-se significativa para esta pesquisa, no sentido de 

que trata as perguntas sob o prisma da retomada e da projeção de porções discursivas no 

desenvolvimento do texto/discurso, pois a autora trabalha também com mecanismos 

inferenciais e pressupostos codificados nas perguntas que são responsáveis pela 

retomada e sequenciamento do texto.  

4.2.5   O par P-R: a proposta de Fávero, Andrade e Aquino  

A proposta de Fávero, Andrade e Aquino (2006) para o par P-R tem como 

respaldo a perspectiva textual interativa, que considera as competências linguística e 

comunicativa dos usuários da língua em situação real de comunicação. 

Estes autores consideram essencial analisar e descrever o par P-R por este ser 

um elemento fundamental para a comunicação humana e para o estabelecimento da 

coerência textual. Baseados nessas afirmações, Fávero, Andrade e Aquino (2006) 

elaboram uma tipologia de perguntas, considerando os critérios: i) quanto à função na 

organização tópica do texto falado; ii) quanto à natureza; e iii) quanto à sua estrutura, e 

destacam que as funções textuais-interativas privilegiam mais a forma, sem deixar de 

levar em conta a perspectiva do falante e do ouvinte.   
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Os autores chamam a atenção para o fato de que a identificação do par P-R 

ocorre por meio de marcas lexicais, entonação e forma sintática. As marcas lexicais e as 

que caracterizam a entonação servem como desambiguadoras. Os autores ainda 

consideram que a entonação ascendente, que quase sempre é tida como critério que 

determina um enunciado como pergunta, é considerada como uma possível marca 

indicativa de P, haja vista existirem enunciados interrogativos sem marca de entonação 

ascendente.  

No que diz respeito à organização tópica, os autores postulam que o TD está 

intimamente relacionado ao par P-R, uma vez que o processo comunicativo se organiza 

em torno de tópicos que podem ser instaurados por meio do par dialógico P-R. Segundo 

esse critério tópico, as perguntas classificam-se em: i) introdução de tópico; ii) 

continuidade tópica; iii) reintrodução de tópico; e iv) mudança de tópico. O primeiro 

critério, o da introdução de tópico, tem por função iniciar a conversação, que, em geral, 

ocorre com a introdução de uma pergunta: 

 

(50)   Ent: bom eu sou estudante da Universidade Federal de Sergipe aqui de Itabaiana... do 

curso de Letras... e eu queria saber de você sobre o seu curso...por que você escolheu o 

curso de Jornalismo se era sonho de infância  ou se foi com o tempo que você deci-

diu? 
Bia: então a princípio eu escolhi fazer Jornalismo... porque eu gostava muito de ler e 

escrever... mas depois eu vi que na verdade isso não é o suficiente pra você fazer...( 

ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA,  F,  27,  1, S). 

 

O locutor iniciou o tópico da conversa, em 50, por meio de uma pergunta que 

busca saber o motivo da escolha do curso de Jornalismo. A forma como a pergunta foi 

elaborada permitiu ao ouvinte continuar as atividades discursivas. No caso do critério de 

continuidade tópica, a função da pergunta é prosseguir o tópico que está em andamento, 

observe-se: 

 

(51)   DOC: ah entendi você então gosta dessa área de militar e e de justiça quis unir o útil ao 

agradável? é Você mas tinha alguma outra coisa você gostaria de fazer se fosse o caso 

          TIAGO: na verdade eu pensava em fazer antigamente eu pensava em fazer ciências da 

computação mas depois eu fui mudando meu pensamento e não 

          DOC: como foi o ENEM esse ano para você? 

          TIAGO: na verdade eu me preparei bem mas o resultado não foi tão não esperado não sei 

se foi na hora da prova que eu tava nervoso 

          DOC: e a redação o que você achou? 

TIAGO: quando eu fui produzir eu achei... não esperado o tema mas eu achei até 

interessante e eu esperava eu até achei acreditei que eu tiraria uma boa nota maior do que 

a que eu tirei...(ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ARACAJU, M,  17, I,  M). 
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O tópico, em (51), versa sobre o ENEM. A continuidade desse tópico, por parte 

do ouvinte, é garantida pela codificação do subtópico redação na pergunta. Já o critério 

reintrodução de tópico tem a ver com a propriedade de retroagir ou projetar o texto. 

Isso ocorre quando o falante nota que ouve desvio de tópico:  

 

(52)   Ent: toda essa preparação antes o que que vocês pretendiam fazer... e como foi no dia 

Ros: bem eu pretendia desenvolver o projeto assim... tipo tinha oficina sobre Astronomia 

que era o primeiro ano do segundo ano era so- era sobre máquina simples... do terceiro 

ano era sobre Eletricidade... aí no primeiro ano eu queria que os alunos vissem alguns 

vídeos... sobre astronomia algumas coisas assim...[...] 

          Ent: não tem problema não... sobre a mangueira ainda que você tava terminando de 

contar?Ros: é sim sobre a mangueira né? foi o experimento que eu fiquei mais nervosa 

ansiosa com medo de não dar certo até que no dia foi o experimento que mais... 

(ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, F, 24, 1, S). 

 

No processo de sequenciamento discursivo, em (52), verificamos que o tópico 

mangueira, sobre o qual os interlocutores estavam conversando, foi reintroduzido 

depois de outros tópicos terem sido inseridos na sequência. A marca sobre funciona 

como uma estratégia para a reintrodução do tópico mangueira. 

Por último, o critério mudança de tópico diz respeito a fatos decorrentes de 

problemas de contexto, de referentes não compreendidos, ou de esgotamento do 

assunto, sinalizando um novo rumo para a conversa:  

 

(53)   DOC: é na questão a gente vê assim uma diferença que em relação a escola assim de 

ensino regular tem uma diferença muito grande entre pública e privada já nas 

universidades a gente vê que a diferença é que a pública é que tem uma qualidade maior 

você vê essa diferença assim na concorrência ... não os meus meus amigos preferem a a 

escola a universidade particular o que você acha disso? 

          TIAGO: Na verdade eu acho que muitas vezes o que eu vejo é o quê? que é por por 

falarem os professores também influenciarem é fazer o ENEM procurar a fazer a 

universidade federal que vai ser melhor e tudo mais aí muita gente fica com aquilo na 

mente e sempre procura...   

DOC: então porque os professores já passaram por isso no caso eles sabem ... é onde é 

que você mora? TIAGO: no Bugio DOC: e ha quanto tempo você mora 

lá?(ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ARACAJU, M, 17). 

 

O tópico, em (53), versava sobre curso e professor, o qual foi mudado para 

fazer referência (nova ativação) à moradia do participante, o que configura uma quebra 

de continuidade tópica, caracterizada como mudança de tópico. 

Quanto à natureza das perguntas, os autores afirmam que estas podem ser de 

pedido de informação ou pedido de confirmação. A primeira tem a ver com uma dúvida 
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codificada na pergunta referente a uma necessidade de informação do interlocutor, a 

qual é satisfeita na resposta: 

 

(54)   DOC:    é na questão a gente vê assim uma diferença que em relação a escola assim de 

ensino regular tem uma diferença muito grande entre pública e privada já nas 

universidades a gente vê que a diferença é que a pública é que tem uma qualidade maior 

você vê essa diferença assim na concorrência ... não os meus meus amigos preferem a a 

escola a universidade particular o que você acha disso? 

          TIAGO: Na verdade eu acho que muitas vezes o que eu vejo é o quê? que é por por 

falarem os professores também influenciarem é fazer o ENEM procurar a fazer a 

universidade federal que vai ser melhor e tudo mais aí muita gente fica com aquilo na 

mente e sempre procura... 

          DOC: então porque os professores já passaram por isso no caso eles sabem ... é onde é 

que você mora? 

          TIAGO: no Bugio     

          DOC: e ha quanto tempo você mora lá? 

TIAGO: tem apenas onze meses (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ARACAJU, M, 

17,  I ,  M, U). 

 

O excerto (54) mostra um exemplo de pergunta que tem objetivo buscar 

informação: saber o tempo de moradia de um falante em uma dada localidade, a qual é 

respondida na sequência pelo interlocutor. Esse tipo de pergunta é também denominado 

de pergunta aberta, em outras abordagens.  Já a pergunta de pedido de confirmação tem 

por função: i) confirmar algo que já foi respondido anteriormente; ii)  marcar a não 

concordância do locutor em relação ao que foi dito; ou iii) mostrar que a pergunta não 

foi bem entendida: 

(55)   Ent: Em relação a seu estágio...  qual os métodos estão estão usando pra... dar aula? 

          Mic: olhe agora eu tou fazendo estágio de observação... então eu apenas observo as 

aulas... de Biologia...  primeiro eu fiz au- o estágio de observação de Ciências... observei 

lá algumas turmas do... Elizeu Oliveira que foi um colégio onde eu estudei toda a minha 

infância... desde o pré a sétima série do ensino fundamental...[...] e quando eu sai do 

estágio que durou mais ou menos um mês... parece que tava se resolvendo você via já ela 

com outra... aparência e pra mim foi gratificante... sei que foi mínima a contribuição 

mas... eu pude... pelo menos... escutá-la... pra mim isso já valeu a pena    

Ent:(hes) qual são os métodos ((TOSSE))... quais são os métodos que você...  poderá 

usar emsala de aula quando você estiver ensinando mesmo? e você recebendo aquilo 

recebendo pelo aquilo seu trabalho? quais são os métodos? 
Mic: que metodologia eu pretendo utilizar em sala de aula? Ent:é metodologia  (EN-

TREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, F, 22, 1, S). 

 

Neste exemplo, o ouvinte demonstra não ter entendido bem a pergunta e pede 

para o falante repeti-la, o que é feito na sequência. Este caso se aplica ao critério 

referente ao não entendimento de perguntas.  
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No que diz respeito à estrutura, Fávero, Andrade e Aquino (2006) classificam as 

perguntas em: fechadas, abertas e retóricas. Os autores entendem perguntas fechadas 

como o tipo de pergunta que tem por finalidade obter uma resposta de sim ou não: 

 

(56)   DOC:    você conhece esse bairro? 

          TIAGO:  conheço 

DOC:    e por quê você deseja morar lá? 

TIAGO:  porque é um bairro que eu fico assim... não sei porquê é uma admiração que eu 

tenho deve ser porque fica ali perto do centro do Rio São Francisco 

DOC:    e você tem algum parente que mora lá? 

TIAGO:  não 

DOC:    e você vai lá foi conhecer ou vai lá com frequência? 

TIAGO:  na verdade eu sempre passo por lá 

DOC:    hum sempre passa... pra ir para sua casa? 

TIAGO:  não quando tou a passeio 

DOC:    é seus pais sempre moraram aqui? 

TIAGO:  sim a não ser quando eram... jovens 

DOC:    eles moravam onde? 

TIAGO:  meu pai Riachuelo e minha mãe em Lagarto     

           DOC:e você tem parentes nessas cidades ainda? 

TIAGO: sim (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ARACAJU, M, 17,  I ,  M).  

 

O excerto (56) mostra um tipo de pergunta que é formulada para obter uma 

resposta de sim ou não. No caso em questão, o ouvinte respondeu com o sim a 

pergunta, tendo por base a dedução feita a partir do contexto. Já as perguntas abertas são 

iniciadas por um pronome interrogativo, que vai indicar o escopo de atuação da resposta 

de acordo com a situação indicada pelo pronome: 

 

(57)   ...e a partir daí eu passei na universidade... a universidade aprendi muita coisa aqui na 

universidade... (hes) aprendi mais a... a conversar eu era uma pessoa... muito tímida... 

aprendi mais a... a dialogar com o pessoal... (hes) venci muitas coisas... né? conheci 

pessoas muito legais... inclusive o namorado... meu primeiro na- meu segundo namorado 

eu arrumei aqui na universidade ((RISOS)) que vai ser meu esposo futuramente... (est) 

então a universidade me proporcionou muita coisa boa na muita coisa boa... boa mesmo... 

(hes) pretendo seguir carreira... pretendo fazer mestrado... na área de ensino que eu 

adoro... adoro ensinar... e... pode perguntar alguma coisa     

Ent: então assim... quando você fez vestibular?...(ENTREVISTA 

SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, F, 24, 1, S). 

 

A pergunta, em (57), é caracterizada como aberta pelo fato de conter um 

pronome interrogativo sobre o qual incide a dúvida do falante. Nesse caso, a marca da 

dúvida está relacionada ao tempo, no qual o ouvinte prestou o vestibular. Por fim, ainda 

considerando o critério estrutural, os autores falam do último tipo de pergunta, que é a 
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retórica. Esta possui a característica de não solicitar uma resposta do ouvinte, uma vez 

que, ao ser formulada, o falante pressupõe que o ouvinte já sabe a resposta: 

 

(58)   ... sempre estudei em escola pública... primeira à quarta série no município da sétima ao 

terce- da quinta ao terceiro ano... na escola estadual... não pensava em fazer vestibular... 

minha família era humilde e às vezes eu tinha até vergonha de pedir a minha mãe pra... o 

dinheiro pra fazer vestibular... então eu acha- eu achava que vestibular não era uma coisa 

pra pessoas de família humilde e sim só pra quem tinha grana aí depois eu pensei bem eu 

disse “e eu vou fazer o vestibular”... aí comecei a pensar... comecei a fazer pré-vestibular 

público... aí ganhei bolsa na escola particular depois... ) é como se fosse a dilatação... um 

um um bichinho ele se abre quando a lâmpada aquece se fecha... entendeu? (ENTRE-

VISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANa, F, 24, 1, S). 

A partícula entendeu? denominada de marcador discursivo por outros 

estudiosos, é formulada para não ser respondida, uma vez que sua função é manter o 

turno do falante. 

4.2.6   Proposta de classificação de Araújo e Freitag 

 No modo de ver de Araújo e Freitag (2010), as perguntas constituem uma das 

formas de que os falantes/escritores dispõem para se certificarem de que os 

ouvinte/leitores compartilham dos conhecimentos veiculados no momento da interação. 

As autoras definem perguntas como construções linguísticas que são codificadas por 

meio de uma sintaxe interrogativa, que tem por característica o traço de entonação 

ascendente. É por meio desse traço que se consegue identificar um enunciado como 

pergunta. As autoras ainda atestam que o uso de perguntas está presente nos eventos de 

fala pelo fato de instaurarem maior proximidade entre os interlocutores, constituindo-se, 

assim, em uma estratégia de interação que colabora para o desenvolvimento da 

comunicação humana.  

 Araújo e Freitag (2010), como já foi mencionado, concebem as perguntas, 

tomando por base os estudos de Martelotta, Votre, Cezário (1996); Martelotta, (1997; 

1998), a partir do continuum: plena > semirretórica > retórica. A pergunta plena é o tipo 

de pergunta que é formulada pelo falante e respondida pelo ouvinte, ou seja, exige uma 

resposta do ouvinte, e tem por função o compartilhamento de informações. A pergunta 

semirretórica é formulada e respondida pelo próprio falante. Essa pergunta funciona 

como uma estratégia que direciona o ouvinte para a argumentação do falante.  A 

pergunta retórica é formulada para não ser respondida. Para as autoras, estas perguntas 

se gramaticalizam e assumem a função de MD prototípicos de interação.  



132 

 

4.2.7   Proposta de classificação de Santos  

 Em Santos (2011), elaborei uma proposta para perguntas que ocorrem em 

contexto de sala de aula. Inicialmente dividi as perguntas de sala de aula em dois 

grandes grupos: i) didáticas, as que estavam diretamente relacionadas aos tópicos 

desenvolvidos pelo professor; e ii) não-didáticas, que se referem àquelas que não 

versavam sobre a temática de sala de aula.  As didáticas, por sua vez, foram divididas de 

acordo com os critérios: i) presença de resposta, em que as perguntas são classificadas 

em plena > semirretórica > retórica, seguindo Araújo e Freitag (2010); ii) quanto à 

forma da reposta,  as perguntas são em classificadas em abertas,  e fechadas, de sim ou 

não; iii) quanto à forma das perguntas, que podem ser encadeadas, múltipla escolha, 

com lacunas e animação. Nessa proposta, considerei os estudos mais representativos 

sobre perguntas quanto à classificação, em uma forma mais ampla. Já nesta tese, 

considero apenas abordagens que trabalham com a língua na perspectiva do uso, por 

entender que classificações elaboradas a partir de outros recortes não se coadunam com 

as ideias teóricas adotadas aqui. Mas, mesmo na perspectiva do uso, como demonstrado 

por meio dos argumentos e definições sobre o par P-R, vemos que são bastante 

divergentes as classificações para perguntas, as quais podem ser sumarizadas no quadro 

(11): 

 

            QUADRO 11: Resumo de Classificação de perguntas 
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● Pergunta de Sim / Não

● Interrogativas Q

SCHIFFRIN

● Perguntas Abertas

● Perguntas Fechadas

● Perguntas Retóricas

HERRING

● Perguntas Retóricas Clássicas

● Perguntas Retóricas Tematizante

● Perguntas Retóricas Tags

SORJONEN
● V-interrogativa

● Interrogativa Focada 

FÁVERO, 
ANDRADE E 

AQUINO 

● Função: IT, CT, RT, MT

● Natureza: Informção e confirmação

● Estrutura: Fechadas, abertas e 
Retóricas

FREITAG

E ARAUJO

● Pergunta Plena 

● Pergunta semirretórica

● Pergunta retórica

SANTOS

Presença de resposta: PP>PSR>PR

Forma da reposta: aberta, fechada, sim/não

Forma das perguntas: encadeadas, múltipla 
escolha, com lacunas e animação

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Elaborado pelo autor (2016). 

 

 

Esse resumo evidencia que as classificações dos autores, citadas anteriormente, 

divergem por conta dos critérios selecionados por cada um. A de Sorjonen, por 

exemplo, é parecida com a de Givón, mudando apenas a nomenclatura; a de Schiffrin 

apresenta semelhança com a de Fávero, Andrade e Aquino. Estes últimos apresentam 

mais critérios de classificação.  Na seção seguinte, estabeleço os critérios sobre os quais 

concebo o par P-R nesta pesquisa. 

4.3. O PAR P-R NESTA TESE 

Tomo o par P-R, nesta tese, como um mecanismo articulador de tópicos em uma 

perspectiva gramatical-discursiva. Os critérios adotados aqui para a elaboração de uma 

tipologia para perguntas seguem o ciclo funcional de Givón (1979): do discurso para a 
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gramática. Tendo por base a ideia seminal de Martelotta (1996), aprimorada por Freitag 

(2010; 2012); Araujo e Freitag (2010), Santos (2011); Santos e Freitag (2012; 2013), 

Santos, Araujo e Freitag (2012) e Santos e Silva (2015), concebo o par P-R a partir do 

continuum de gramaticalização: Plena (PP) > semirretórica (PSM) > retórica (PR). Este 

continuum possui como ponto de partida a pergunta plena, em função de seu 

funcionamento prototípico: falante pergunta e ouvinte responde, ou seja, a função 

prototípica do ato de fala interrogativo é a busca de resposta para satisfazer uma dúvida 

codificada em uma pergunta pelo falante. 

Diante dessas considerações, a concepção de pergunta adotada nesta tese está 

fundamentada nos postulados pragmático-cognitivos estabelecidos por Givón (1984, 

1995, 2001, 200): inferência pragmática e conhecimento partilhado, o que significa 

dizer que, se o tópico apresenta propriedades essencialmente cognitivas e o par P-R é 

tomado como articulador de tópicos, a formulação de perguntas também é de base 

cognitiva. Não é de interesse, para essa pesquisa, afirmar que a função tem primazia 

sobre a forma, como dizem Fávero, Andrade e Aquino (2006), mencionados 

anteriormente, mas que as perguntas são formuladas em uma dimensão cognitiva 

(função) e são gramaticalizadas linguisticamente em formas que representam funções 

interrogativas. 

As perguntas, nesse caso, apresentam as seguintes características: i) entonação 

ascendente (EA) como característica fulcral para identificação de perguntas. Conforme 

Sacks (1995), a entonação ascendente é a característica principal de uma pergunta por 

se tratar de uma característica de ordem gramatical. O autor cita como exemplo o fato 

de que uma pergunta pode ser reconhecida paralinguisticamente, ou seja, se alguém 

passa perto de uma conversa, ela pode não saber o conteúdo da mensagem, mas 

consegue identificar quando se trata de uma pergunta, devido à marca [+entonação 

ascendente], que é característica dessa categoria. Não sigo a distinção que Perini (2010) 

faz entre enunciado interrogativo e pergunta, ao postular que um enunciado 

interrogativo na forma pode exercer outra função que não a de pergunta. Defendo que o 

fato de uma pergunta poder exercer outra função discursiva não a descaracteriza como 

pergunta justamente pela marca de EA.  

Outro fator prototípico das perguntas é o [+resposta], pois a função canônica 

desse ato de fala é a busca de informação faltante. Logo, o contexto prototípico de 

realização perguntas caracteriza-se pelos traços [+resposta] e [+entonação ascendente]. 

Givón (1995) afirma que estruturas prototípicas são o centro das categorias por serem 
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mais cristalizadas pelo uso, e são linguística e cognitivamente mais salientes; as menos 

prototípicas ocupam lugar à margem da categoria. No caso das perguntas, esses dois 

traços são os mais característicos da categoria pergunta: 

 

(59)   Ent: em relação à su- à sua visão antes de física e à visão que você tem agora... da física? 

o que que você acha? 

          Ros: é como muita gente acha né? que a Física é só baseada no Cálculo é Cálculo é 

Cálculo mas num é bem assim... qualquer fenômeno no nosso dia a dia tem a Física seja 

na sua casa... seja na na rua... seja numa oficina... seja quando você tá indo pra Aracaju 

andando de carro... em tudo em tudo tem o a física no seu dia a dia ... no funcionamento 

do corpo humano tem a física ... seja numa numa num num acidente num crime... pra 

desvendar aquele crime você tem... que... (hes) com várias... (hes) várias... teorias da 

Física você consegue desvendar... várias coisas  

Ent: em relação as- você participou de algum projeto? qual foi a sua primeira 

participação? como foi essa experiência? 

          Ros: aqui na universidade?  

           Ent: isso 

Ros: bem eu... par- primeiro eu trabalhei como bolsista... bolsista trabalho aqui na 

universidade... foi meu primeiro emprego que eu nunca tinha trabalhado 

          Ent: como foi pra você conseguir? 

Ros: bem pra eu conseguir eu me inscrevi... né? o pessoal da assistente social aqui eu tava 

um pouco nunca tinha trabalhado eu sempre dava aula de reforço né? (ENTREVISTA 

SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, F, 24, 1, S). 

 

Observamos na pergunta codificada, em (59), a presença dos dois traços 

prototípicos caracterizadores do ato de fala interrogativo: [+resposta] e [+entonação 

ascendente]. O traço EA especifica o ato de fala como interrogativo; já o traço busca de 

resposta sinaliza o pedido de uma informação que falta ao falante, que é saber o modo 

pelo qual este conseguiu algo.  

Nas PSR, notamos que o traço [+resposta] é redirecionado, por motivações 

pragmáticas, para o próprio autor da pergunta, ou seja, o falante pergunta e ele mesmo 

responde, no entanto, o traço entonação ascendente continua presente: 

 

(60)   Mic: eu quero um emprego ((RISOS)) acho que isso é o que todo mundo... deseja nessa 

altura do campeonato 

         Ent: como assim um emprego? 

         Mic: mas confesso que ando meio preocupada... “o que que eu vou fazer quando eu sair da 

universidade?”... essa é a pergunta né? que instiga... um medo sei lá de repente... e 

também tem a questão da crise de identidade dentro da Biologia por exemplo você tem 

um leque de áreas que você pode estar atuando... então eu no meu caso... eu não tenho 

assim algo decidido... eu amo de paixão a Zoologia desde quando eu entrei aqui então é 

pra Zoologia que eu vou... 



136 

 

          eu num tenho isso definido ainda... (hes) eu tenho muitas dúvidas com relação a isso... 

mas aí o que que eu vou fazendo? vou experimentando... tava na Zoologia trabalhei um 

pouco com (animais) invertebrados... agora com o surgimento da do PIC... 

(ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, F, 22, 1, S). 

 

Nesse exemplo, a pergunta não foi elaborada para solicitar uma informação do 

ouvinte, mas teve como objetivo continuar o tópico em andamento. Em uma situação 

canônica de realização de pergunta, a resposta seria realizada pelo ouvinte; nesse 

contexto, é realizada pelo falante. É significativo notar que esse tipo de pergunta é 

denominado de retórica por Herring (1991), pois ela considera como critério de 

classificação de pergunta apenas a resposta do ouvinte, não o evento prototípico de 

perguntas como assentado anteriormente.  

Por sua vez, as PRs caracterizam-se pela ausência de resposta, ou seja, há o 

apagamento, no plano linguístico, do traço [+resposta], por motivo de um 

fortalecimento pragmático, devido à função discursiva que a pergunta assume. 

De acordo com Schiffrin (1994), as PRs nem buscam resposta verbal do ouvinte, 

nem esperam que o ouvinte pratique algum tipo de ação com relação a elas. Para Frank 

(1990), PRs são muito produtivas na construção do discurso, pois são formuladas para 

não serem respondidas, tendo por função persuadir o ouvinte. O autor ainda assevera 

que não há consenso na literatura sobre o que vem a ser, de fato, uma PR, devido às 

várias denominações existentes. Observe-se uma ocorrência desse tipo de pergunta: 

 

(61)   Ent: última pergunta ((RISOS)) assim... o que você pensa sobre... qual sua opinião sobre a 

violência? o que é que você acha? quais as medidas? o que é que você acha que tem sido 

feito pra amenizar pelo menos esses problemas sociais? um deles né? pelo menos... a 

violência... o que você acha pensa sobre isso? 

          Dan: em termo de violência a gente tem muitos âmbitos a falar (est) porque tem violência 

escolar... tem violência familiar... tem a violência urbana...[...] no Brasil a gente tem mais 

mortos do que numa guerra dita... numa guerra no Iraque matam menos do que lá nas 

favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo     

então a medida a ser tomada pelo governo... a educação muitos falam que a educação 

resolve o problema da violência a gente já tem também violência dentro da escola... e aí... 

como fica? (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M, 22,1 S) 

A pergunta elaborada, em (61), como fica? foi formulada com a intenção de não 

ser respondida, e isso é provado pelo fato de que os interlocutores seguem o dialogo 

sem responder a pergunta. A motivação que levou o falante a elaborar essa pergunta tem 

a ver com a função que esta desempenha no nível do discurso. Nesse contexto, não se 

aplica a característica de realização de pergunta como par de adjacências formulado por 

Levinson (1983). 
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CLASSIFICAÇÃO DE 
PERGUNTAS

MAIS ENTONAÇÃO 
ASCENDENTE 

CRITÉRIO: PRESENÇA DE 
RESPOSTA

PLENA

CRITÉRIO: ESTRUTURA 
DA PERGUNTA

INTERROGATIVA 
FOCADA PERGUNTA POLAR

SEMIRRETÓRICA PERGUNTA 
RETÓRICA

PERGUNTA 
RETÓRICA 
CLÁSSICA

PERGUNTA 
RETÓRICA COM 

ESTATUTO DE MD

Feitas essas considerações, considero dois tipos de pergunta retórica: a clássica 

(PRC), que funciona como estratégia de progressão textual por meio de articulação 

tópica, e a pergunta retórica com estatuto de marcador de discursivo (PRMD), que tem 

por objetivo testar o canal comunicativo ou pedir aquiescência do ouvinte para o que 

está sendo dito (SANTOS; SILVA, 2015).  

Há uma divergência aqui entre o que Martelotta (1996) trata como pergunta 

retórica e a distinção que estabeleço. Martelotta (1996) trata os itens ne?, entendeu?, 

sabe?, certo? como MDs pelo fato destes itens terem perdido a característica de 

pergunta, passando a atuar no discurso. O autor cita, como exemplo, o percurso de 

mudança do item né?: né? como pergunta não retórica >né? pergunta secundariamente 

orientada para a resposta do ouvinte >né? como marcador discursivo >né? como 

preenchedor de pausa. Mesmo admitindo o caráter não-discreto desta mudança,  esse 

item perde, de modo progressivo, as características de pergunta, passando a atuar como 

preenchedor de pausa.  

Nesta pesquisa, trato esse item como PRMD (pergunta retórica com estatuto de 

marcador discursivo), em razão das duas principais características prototípicas das 

perguntas: [+entonação ascendente] e [+resposta], sendo o primeiro traço mais 

prototípico que o segundo. Nesse sentido, mesmo que um enunciado interrogativo passe 

a assumir, no discurso, outra função, ele não perde o traço de EA, ou seja, o item 

assume outra função, mas continua sendo uma pergunta.  

Na continuidade, exemplifico um esquema de como as perguntas são tomadas, 

nesta pesquisa, o qual formulei a partir dos estudos de Sacks (1995), Martelotta (1996), 

Givón (2001; 2002), Araújo e Freitag (2010), Santos (2011), Santos e Silva (2015): 
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              Figura 3 - Proposta de classificação de perguntas adotada nesta tese. 

 

A proposta de classificação em questão toma como ponto de partida o ato de fala 

interrogativo prototípico, que é caracterizado pelos traços [+ entonação ascendente] e 

[+resposta]. Como o primeiro traço é o mais prototípico da categoria pergunta, aparece 

em primeiro lugar na figura, sinalizando ser é um critério subjacente a todas as 

classificações de perguntas. O segundo critério está relacionando à presença de resposta 

nas perguntas. Por esse critério, as perguntas são entendidas a partir do contínuum: 

plena > semirretórica > retórica.  As perguntas plenas são classificadas de acordo com 

sua estruturação: a interrogativa focada, quando o escopo da dúvida recai sobre um 

termo; e interrogativa total, quando a codificação da dúvida recai sobre toda a 

proposição. A pergunta retórica é classificada em: pergunta retórica clássica e pergunta 

retórica com estatuto de marcador discursivo.  

Discuto, na próxima seção, sobre os processos objetivos e subjetivos codificados 

nos enunciados interrogativos. 

4.4. A SUBJETIVIDADE E INTERSUBJETIVIDADE NO PAR P-R 

Nesta seção, trato dos mecanismos de instauração da subjetividade e 

intersubjetividade no processo de codificação do par P-R, mostrando como esse 

processo contribui para a instauração e manutenção da interação entre os participantes 

do discurso.  

Como sinalizado anteriormente, na seção de gramaticalização, Traugott e Dasher 

(2005) denominam de estratégias subjetivas e intersubjetivas as relações que são 

negociadas no jogo interativo estabelecido pelos interlocutores, ou seja, como a atitude 

do falante está relacionada ao interlocutor. Na subjetividade, os falantes utilizam termos 

inferenciais para comunicar crenças e valores. Já na estratégia intersubjetiva, os falantes 

se utilizam de recursos que têm como objetivo agirem sobre o interlocutor para obter 

aquiescência ou adesão para o que está sendo dito.  

Traugott e Dasher (2005) elaboram os traços que identificam os pontos de vista 

objetivos e subjetivos. Os primeiros estão relacionados:  

 



139 

 

a. Sentenças declarativas, na voz ativa,  minimamente marcadas no 

que se refere à modalidade;  

b. Todos os participantes  de um  evento são expressos na estrutura 

de superfície;  

c. Os itens lexicais estão minimamente relacionados à perspectiva 

dos interlocutores, isto é, minimamente, dêiticos (TRAUGOTT; 

DASHER, 2005, P. 22)51. 

 

Esses traços definidores da objetividade mostram mínima explicitude do sujeito 

em sua produção de fala, pois quase não há envolvimento do falante em relação àquilo 

que diz: 

 

(62)   Dav: Edivaldo tá precisando de gente pra ir passear lá viu? 

Ama: ah viu ((RISOS))... que bom... sobre a questão assim da seca no nordeste 

né? a gente cansa de ver sobre essa temática seca no nordeste seca no nordeste... 

no nordeste e nunca houve um problema uma solução realmente pra solucionar 

essa seca né? um alguns queriam colocar a questão da transposição que seria que 

alguns estados não deixariam de ser beneficiado mas que não chegou nem ser 

concretizado como é que você vê essa questão da seca no nordeste? sempre ( ) 

mas nunca foi solucionado 

a seca é um problema no nordeste?(INTERAÇÕES CONDUZIDAS, ITABAIANA, 

M, 21, 1, S, P) 

 

A pergunta formulada, em (62), é um exemplo de enunciado que apresenta 

características mais objetivas do que subjetivas, considerando o polo de gradiência 

proposto por Traugott e Dasher (2005), segundo os quais os polos objetivos e 

intersubjetivos devem ser considerados dentro de um continuum: objetivo <> subjetivo, 

em que uma expressão pode ser mais ou menos subjetiva. No caso de (62), a pergunta é 

codificada de forma mais objetiva porque não há modalização. Os participantes do 

evento alocado, no nível do texto, se resumem aos argumentos. Não há presença de 

dêiticos, e a pergunta restringe a resposta do ouvinte apenas para a dúvida codificada na 

proposição, ou seja, para o que é dito. No caso das características subjetivas, há a 

presença dos seguintes traços: 

  

a.  Dêixis espacial e temporal explícitas; 

b. Marcadores explícitos da atitude do falante em relação ao que é 

dito, incluindo atitude epistêmica para a proposição; 

c. Marcadores explícitos da atitude do falante em relação ao que 

procede e ao que segue na estrutura discursiva; 

                                                 
51 (i) they are declarative, i.e. minimally marked with regard to modality, (ii) all participants in an event 

structure are expressed in surface structure, (iii) lexical items are minimally concerned with the interlocu-

tors’ perspective (i.e. minimally deictic) [Tradução nossa] 
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d. Maior relação com o campo do não-dito (TRAUGOTT; DASHER, 

2005p. 23)52. 

 

Na realização dos enunciados subjetivos, marcas linguístico-contextuais 

possibilitam a identificação do enunciador que se envolve diretamente no que está 

sendo dito, como em: 

 

(63)   Ent: no final do ano você tem planos? 

         Dav: planos pro final do ano? ah eu tenho um monte de planos... eu se- eu morro de 

vontade de passar com meu namorado na orla porque é lindo... eu gosto ((RISOS)) as 

pessoas falam que é meio cafona mas eu acho lindo passar lá na orla ver fogos eu acho 

tão boni- (   ) ... final do ano assim eu penso eu penso eu sonho assim com coisas... 

família com... eu sou meio romântico sabe? aí meus objetivos são assim coisinhas assim 

com ele... que é com quem eu vivo mesmo que eu divido tudo... então... tem que ser do 

lado dele     

Ent:quando você tá viajando o que você acha que não pode faltar? (ENTREVISTA 

SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M, 25, 1, S). 

 

Verificamos, em (63), que, além da dúvida codificada na interrogativa focada, 

que busca uma informação na forma de OD, existem as marcas você e acha que 

indicam, de modo direto, o envolvimento do falante codificado na pergunta. A primeira 

marca instaura a presença do ouvinte no discurso; a segunda, abre espaço para o campo 

do não-dito, o que possibilita  ao ouvinte ir além do que está codificado na pergunta.  

Além disso, podemos também observar os mecanismos da intersubjetividade 

que estão relacionados aos da subjetividade, que, segundo os autores, incluem: i) dêixis 

social explícita; marcadores explícitos de atenção do falante em relação ao ouvinte; e ii) 

predominância de inferência a partir daquilo que é dito, ou seja, o processo de 

intersubjetividade está diretamente relacionado a dêixis social, e envolve o status que o 

falante confere às marcas de primeira e de segunda pessoa no discurso. 

Galembeck (2002) afirma que, na língua, há elementos que indicam, de modo 

direto, a inscrição dos interlocutores no discurso, como pronomes e formas verbais de 

primeira e de segunda pessoas, marcadores conversacionais de valor fático, lexicais 

(certo?, né?) ou não-lexicalizados. Essas marcas de caráter intersubjetivo assumem o 

                                                 
52 (i) overt spatial, and temporal deixis, (ii) explicit markers of SP/W attitude to what is said, including 

epistemic attitude to the proposition, (iii) explicit markers of SP/W attitude to the relationship between 

what precedes and what follows, i.e. to the discourse structure; many aspects of discourse deixis are in-

cluded here, (iv) The R-heuristic predominates [Tradução nossa] 
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papel de estabelecer a manutenção das relações entre os participantes do diálogo, como 

no exemplo: 

 

(64)   Die: e ele tava com uma lista de sete pessoas pra matar inclusive um policial  

Dav: tava eu no meio? 

Die: aí eu não sei...  

Dav: acho que doido não ( ) não ((RISOS)) 

Die: você anda aprontando é? 

Dav: eu não vou lá saber... erra assim diz que tem uma pessoa parecida comigo eu nunca 

vi ter duas coisa triste no mundo 

Die: rapaz se tiver duas (   ) o mundo tá perdido mesmo falar a verdade... aí (  ) é? 

Dav: ((RISOS))... e é né? 

Die: pode correr 

Dav: ah pois ((RISOS))    

Die: pode correr bem pra bem pra longe mesmo sabe? bem quando apontar olhe vem um 

ali e o outro lá pois se esconda (INTERAÇÕES CONDUZIDAS, ITABAIANA, M, 28, 1, 

S,P) 

 

A marca sabe?, em (64), pela perspectiva de Galembeck (2002), tanto funciona 

como estratégia de busca de aprovação por parte do falante, como instaura a presença 

dos interlocutores envolvidos no discurso. Essa afirmação é corroborada por Castilho 

(1998), citado por Galembeck (2002), que define as estratégias com que os 

interlocutores se envolvem durante a conversação: a manutenção do turno 

conversacional, o assalto ao turno e a passagem consentida de turno. 

Na mesma linha de Traugott e Dasher (2005), Almeida (2013) afirma que 

existem graus de codificação nos processos subjetivos e intersubjetivos que acontecem 

nos eventos de fala. A constatação da autora, ao analisar verbos de marcação 

condicional, é de que, no presente do indicativo, o termo condicionante indica um traço 

de intersubjetividade, uma vez que o falante considera as informações compartilhadas 

pelo interlocutor. Já a escolha do presente do indicativo, no termo condicionado, revela, 

para a autora, uma conclusão estabelecida pelo falante, o que se configura em um traço 

de subjetividade.  

A noção de (inter) subjetividade, na acepção de Neves (2014), é fundamental 

para o entendimento das complexidades que se estabelecem no processo de coerência 

discursiva, a partir da relação texto-discurso. Para a autora, os juntivos são os elementos 

mais representativos dessas relações por evidenciarem um contrato intersubjetivo entre 

falantes e ouvintes. As relações de coordenação, em Neves (2014), ocorrem por meio de 

dois aspectos: i) a coordenação cognitiva responsável pela regularização interna das 
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sentenças, ou seja, as relações estabelecidas pelo discurso (intersubjetivas); e ii) pelas 

necessidades pessoais de falantes e ouvintes que cumprem os papéis sociopessoais  no 

âmbito da interação.  

Nesta tese, busco evidenciar as marcas de subjetividade e intersubjetividade 

codificadas no par P-R e relacioná-las aos padrões de interatividade estabelecidos pelos 

interlocutores. Na sequência, trato dos procedimentos metodológicos que balizam as 

análises efetuadas nesta tese. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para atingir aos objetivos propostos nesta pesquisa, são necessários dados 

empíricos que fundamentem as análises e as descrições apresentadas em conformidade 

com os postulados teóricos com que o fenômeno é tratado, isto é, como se dá o 

processamento de articulação de tópicos, a partir de uma dimensão semântico-

discursiva.  

Como defende Givón (1979), tópico é, fundamentalmente, de base cognitiva e é 

gramaticalizado sintaticamente por meio da oração. Alinhado a este autor, concebo 

tópico como unidade sobre a qual se processa a informação no discurso. Há, nesse caso, 

a necessidade de um corpus que contemple as formas pelas quais o par P-R é 

gramaticalizado, para que possa apreender as diferentes funções codificadas em porções 

textuais/discursivas.  

A unidade de análise tomada para depreensão de tópicos é o texto, que é 

concebido como uma unidade de uso linguístico resultante da regularização semântico-

linguística das informações discursivas. O ponto de partida são os domínios cognitivo-

discursivo-pragmático em direção à codificação linguística, seguindo as premissas de 

Brown e Yule (1983, p. 71), para os quais as investigações linguísticas, geralmente, 

ocorrem de modo seletivo. Os dados investigados, em análise do discurso, quase sempre 

são um fragmento do discurso, cabendo ao analista decidir onde começa e termina um 

fragmento.  Os autores acrescentam que os dados usados, na análise, devem refletir o 

interesse do analista.  

Nesses termos, procedo a um levantamento dos contextos de interrogação, para, 

em seguida, identificar e analisar os tópicos codificados nesses enunciados. De posse 

desses dados, investigo como se dá articulação dos tópicos codificados no par P-R, 

considerando os processos fóricos e pressuposicionais. Estes procedimentos se 

coadunam com a pesquisa qualitativa, que tem por preocupação a análise, a descrição e 

a interpretação de dados situados, como assevera Moreira (2002), que demonstra como 

o analista deve proceder em uma pesquisa de base qualitativa: 
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a.   Um foco na interpretação, em vez de na quantificação: geralmente, 

o pesquisador qualitativo está interessado na interpretação que os 

próprios participantes têm da situação sobre estudo; 

b.   Ênfase na subjetividade, em vez de na objetividade: aceita-se que 

a busca de objetividade é um tanto quanto inadequada, já que o foco 

de interesse é justamente a perspectiva das participantes; 

c.   Flexibilidade no processo de conduzir a pesquisa: o pesquisador 

trabalha com situações complexas, que não permitem a definição 

exata e a priori dos caminhos que a pesquisa irá seguir; 

d.  Orientação para o processo e não para o resultado: a ênfase está no 

entendimento e não em um objetivo pré-determinado, como na 

pesquisa quantitativa; 

e.   Preocupação com o contexto, no sentido de que o comportamento 

das pessoas e a situação ligam-se intimamente na formação da 

experiência; 

f.   Reconhecimento do impacto do processo de pesquisa sobre a 

situação de pesquisa: admite-se que o pesquisador exerce influência 

sobre a situação de pesquisa e é por ela também influenciado 

(MOREIRA, 2002, p. 57). 

 

A pesquisa qualitativa tem por objetivo focar na interpretação dos fatos, sem se 

preocupar com questões de quantificação, ou de antecipação de resultados, já que o foco 

está nos processos de investigação dentro de um contexto situado.  

Observo também às observações de Bybee, Perkins e Pagliuca (1994, p. 40), os 

quais consideram importantes, numa análise de dados de fala, as seguintes 

caraterísticas: (i) mais importante do que analisar os itens isoladamente, é estudar os 

diferentes usos como se fossem conexões em cadeia, um dando origem a outro; [...] (ii) 

a  emergência de padrões gramaticais pode ser captada a partir da frequência de uso em 

diferentes contextos discursivos. De acordo com os autores, as diferentes funções que 

um item linguístico pode assumir devem ser analisadas por meio das relações 

contextuais, buscando sempre as motivações que originam a mudança de função, e que 

as regularidades gramaticais podem ser apreendidas por meio dos diferentes contextos 

de uso.  

Além do mais, recorro a dados estatísticos com o objetivo de complementar as 

análises processuais realizadas de acordo com o paradigma qualitativo. Segundo Guy e 

Zilles (2007), a análise quantitativa ocorre em três fases: coleta de dados; redução e 

apresentação dos dados e interpretação e explicação dos resultados. Não estou 

discutindo, aqui, se há compatibilidade ou não entre os dois métodos de pesquisa, mas 

que incorporo dados que só podem ser discutidos estatisticamente e que servem para 

ampliar a compreensão das análises qualitativas.  
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Para atender as questões propostas nesta pesquisa, selecionei o corpus do banco 

de dados Falares Sergipanos, por possuir ampla representatividade de dados de falas 

advindos de comunidades de práticas. Os dados coletados não só fazem parte de 

entrevistas dirigidas, como podemos ver nos corpora formulados com base na 

Sociolinguística, mas conta com dados coletados a partir de interações conduzidas pelos 

próprios participantes, o que possibilita tanto trabalhar com contextos não-marcados, 

como também com textos marcados, que favorecem a ocorrência de atos de fala 

interrogativos. Conforme sinaliza Givón (1995), o fenômeno da marcação não diz 

respeito apenas às formas linguísticas, mas também ao contexto em que essas formas 

ocorrem. Logo, um contexto em que ocorre um discurso formal tende a ser mais 

marcado que um contexto em que ocorre um discurso do dia a dia.  A análise das 

perguntas com base no princípio da marcação permite controlar e evidenciar os padrões 

de (inter) subjetividade, uma vez que os atos de fala interrogativos são marcados em 

relação à sentença declarativa, ativa, como já foi mencionado. A seguir, explicito a 

natureza do corpus. 

5.1. COMPOSIÇÃO DO BANCO DE DADOS 

Os dados utilizados, nesta tese, fazem parte de amostras de fala que integram o 

projeto Falares Sergipanos, que tem sido fonte de pesquisas que trabalham em uma 

perspectiva pragmático-discursiva e sociolinguística (MENDONÇA, 2016, SOUZA, 

2016, ARAUJO, 2014, SANTOS, 2014), e tem por finalidade construir um banco 

amplo de dados linguísticos da variedade de português do Estado de Sergipe 

nas perspectivas sincrônica, no caso da Sociolinguística; e diacrônica, quando se leva 

em conta a influência de fatos históricos nos processos de mudança (FREITAG, 

MARTINS, TAVARES, 2012; FREITAG, 2013; FREITAG, GORSKI, SEVERO, 

2016).  A proposta do projeto tem por objetivo ir além dos estudos descritivos da 

língua, já que visa explorar outras dimensões que tenham aplicabilidade nas aulas de 

Língua Portuguesa, possibilitando aos falantes da língua o contato com questões relaci-

onadas à variação linguística. 

O banco de dados Falares Sergipanos, segundo Freitag (2013), segue duas 

linhas de coleta: i) a comunidade de fala, nos termos de Labov (2008 [1972]), que toma 

como objeto de estudo a comunidade de fala, em que os falantes atribuem e 

compartilham juízos de valor às formas linguísticas em contexto de uso; e ii) a segunda, 
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comunidades de práticas, nos termos de Eckert (2010), segundo o qual os usuários da 

língua pertencentes a uma comunidade de práticas compartilham repertórios de práticas, 

dentre elas, as práticas de uso linguístico, uma vez que “nas comunidades de práticas os 

falantes se organizam em torno de um contexto social comum, em que podem 

compartilhar crenças, valores, relações de poder e maneiras de fazer coisas” (ECKERT; 

MCCONNEL-GINET, 2010, p. 102). De acordo com Freitag (2013), o estudo de 

comunidades de práticas permite ao investigador analisar o significado social assumido 

por variantes linguísticas.  

A constituição do projeto é pautada na confluência dessas duas perspectivas 

teóricas. A coleta de comunidade de fala é realizada nos moldes da Sociolinguística 

quantitativa, em que os potenciais participantes passam por dois momentos na seleção: 

o primeiro, pré-seleção, com realização de entrevistas com a finalidade de chegar ao 

perfil social do participante; o segundo tem a ver com a realização de entrevistas 

sociolinguísticas que seguem um roteiro de sequências, com perguntas que têm por 

função buscar informações sobre os participantes (FREITAG, 2013).  

As amostras de comunidades de práticas do Projeto Falares Sergipanos, que 

visam a ação compartilhada de indivíduos, são compostas por um banco de dados que 

foram coletados nas cidades: Canindé de São Francisco, Itabaiana, Lagarto, Estância, 

Propriá e Aracaju.  As comunidades de práticas, segundo Freitag (2013), situam-se em 

ambientes específicos de interação.  O primeiro deles é em espaço escolar, que segue os 

seguintes passos: “seleção do local de investigação e das turmas/sujeitos da pesquisa; 

coleta de dados na modalidade escrita; aplicação de questionários sociais aos alunos e 

professores; avaliação de um texto do gênero relato de experiência pessoal por 

professores” (FREITAG, GORSKI, SEVERO, 2016). O segundo refere-se à análise de 

materiais pedagógicos. O terceiro é o espaço de trabalho. O quarto acontece em espaço 

recreativo. O quinto diz respeito ao espaço religioso, pelo qual se procura investigar 

como se estruturam, linguisticamente, os sistemas de valores pertencentes a 

comunidades (ANDRADE, FREITAG, SANTANA, 2015).  Para a efetivação da coleta, 

consultas são realizadas para saber se os candidatos permitem a gravação dos eventos de 

fala de acordo com o protocolo de termo de consentimento livre e esclarecido, seguindo 

as orientações aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa.  

Na elaboração de amostras, utilizaram-se gravações de longo termo, em 

intervalo semanal, por três meses, tendo por objetivo capturar matizes de estilo e os 

papeis sociais dos entrevistados, realizando-se coletas longitudinais com os informantes. 
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Uma vez constituídas as amostras por meio de coletas de campo, submeteu-se as 

entrevistas e as gravações das comunidades de práticas a um processo de validação, 

transcrição e revisão da transcrição dos dados. 

O procedimento de validação tem a ver com a verificação da qualidade do áudio, 

tendo por finalidade verificar possíveis ruídos que possam comprometer a análise.  De 

igual modo, verificam-se as informações sociais do falante. Na sequência, passa-se ao 

processo de transcrição, que tem por base a audição impressionística do áudio. 

Freitag (2013) ainda pontua que, diferentemente dos bancos de dados que 

seguem os procedimentos de coleta, nos moldes da Sociolinguística, e que adotam um 

modelo de transcrição baseado em adaptação fonética, o banco de dados do projeto em 

questão adota um modelo de transcrição cuja referência são os princípios ortográficos 

da escrita do português, o que dá espaço para o uso das ferramentas computacionais da 

Linguística de Corpus, por exemplo, softwares concordanceadores,  possibilitando, 

assim, investigar os dados de forma mais otimizada.  

Por fim a autora assevera que, quando não se adota o modelo de transcrição 

ortográfica, como alguns corpora da Sociolinguística, dificulta-se o processamento da 

lista de frequência na Linguística de corpus, o que limita a aplicação desta área, sem a 

possibilidade de processamento da informação social dos informantes. E que há a 

possibilidade de aproximar as duas áreas por meio da padronização ortográfica dos 

corpora da sociolinguística e do desenvolvimento de etiquetas XML, no sentido de se 

poder codificar a informação social de forma que possa ser processada por software 

concordanceadores. Logo, devido ao caráter de manipulação de dados, a transcrição 

ortográfica torna-se mais eficiente. Dada a explicação sobre a constituição do Projeto 

Falares Sergipanos, passo a dissertar sobre as amostras selecionadas do projeto que 

são representativas para a interpretação do fenômeno em questão. 

5.2. SELEÇÃO DAS AMOSTRAS USADAS NESTA TESE 

Discuto, nesta seção, a natureza das amostras que conferem representatividade 

para análises do objeto aqui delineado, em consonância com as questões e hipóteses 

formuladas. Segundo Mendonça (2016), citando Freitag (2013), a coleta de dados está 

diretamente associada à confiabilidade dos dados coletados, para que se garanta a 

representatividade da comunidade de prática envolvida no processo e a replicabilidade 

dos procedimentos adotados, ou seja, a coleta deve ser realizada de uma forma pela qual 
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se pressuponha que outros estudos obtenham os mesmos resultados caso se utilizem da 

mesma metodologia.  

Nesse sentido, selecionei, para as investigações dessa pesquisa, duas amostras 

que constituem o Projeto Falares Sergipanos: o primeiro foi coletado em uma 

comunidade de práticas que compartilham a produção de conhecimento, o Colégio 

Atheneu Sergipense, localizado no Largo Graccho Cardoso, no bairro São José, zona 

Sul de Aracaju, Sergipe. Esse ambiente educativo possui cerca de 1021 alunos, que 

cursam o Ensino Médio, sendo a escola considerada uma das melhores escolas públicas 

do estado.  

A amostra tanto tem por preocupação captar tendências mais amplas, como as 

relações sociopessoais, considerando a perspectiva etnográfica. É composta por 20 

entrevistas sociolinguísticas e por 31 interações conduzidas. Participaram, para a 

constituição da amostra, 32 indivíduos, com idade entre 15 e 18 anos, sendo todos 

participantes do Ensino Médio. Todos esses indivíduos moram na região da Grande 

Aracajú: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. As 

entrevistas foram coletadas de acordo com a metodologia da Sociolinguística e são 

estratificadas por sexo/gênero. Já os informantes são selecionados de forma aleatória, 

dependendo da possibilidade e interesse em participar da pesquisa. No caso dos 

informantes que participaram das interações, a participação ocorre mediante critérios de 

identidade de grupo. Essas interações podem ocorrer com informantes do mesmo grupo, 

ou seja, com grau próximo de relação, como com informantes de grupos distantes, com 

grau de relação distante.  

A segunda amostra é intitulada Rede Social de Informantes Universitários, que 

foi coletada no Campus Prof. Alberto Carvalho/UFS, na cidade de Itabaiana/SE, 

estando situada no agreste central de Estado de Sergipe, a uma distância de 58 Km de 

Aracaju. O campus é resultado do programa de expansão e interiorização do ensino 

superior do Governo Federal. 

Conforme salientam Araújo, Santos e Freitag, (2014), os estudantes passam, em 

média, quatro horas por dia na universidade, produzindo conhecimentos de forma 

compartilhada, o que possibilita às autoras considerar esse ambiente discursivo como 

uma comunidade de práticas. Esta amostra é constituída por 32 interações realizadas por 

intermédio de 8 informantes. As autoras pontuam que, para captar uma rede em que se 

tenha os participantes integrados, cumpre observar, “quem interage com quem, em uma 

dada comunidade e como ou por que eles estão interagindo, ou ainda perguntando quem 
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são os melhores amigos, os com quem eles conversaram ontem, para que assim as 

pessoas definam suas próprias redes” (ARAUJO, SANTOS, FREITAG, 2014, p. 103). 

Dos oito integrantes que participaram dessa amostra, quatro são homens e quatro 

são mulheres. O quadro, a seguir, citado pelas autoras, mostra o perfil desses 

participantes, no que diz respeito às informações sociais, a saber: 

 

 QUADRO 12: Distribuição e dados sociais dos informantes em rede social pessoal 

  

 

 

 

 
                 

                   

                Fonte: Araújo Santos e Freitag (2014, p. 104). 

 

 Por esse contexto, esses informantes são organizados em dois grupos. Cada 

grupo é composto por duas mulheres e dois homens, Os participantes de um grupo 

mantêm relações próximas entre si, o que não acontece com participantes de outros 

grupos. O controle do grau de proximidade é feito por meio da frequência com que os 

membros do grupo interagem. Para medir esse grau de proximidade, usa-se uma escala 

que vai de 1 a 5, sendo 1 o grau mínimo de proximidade; e 5, o grau máximo: 

 

  

QUADRO 13: Escala de gradação para o controle da distância social entre os informantes da      

rede social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Araujo, Santos e Freitag (2014, p. 104). 
 

Nesse contexto, Araújo, Santos e Freitag (2014) defendem que os usos 

linguísticos dos informantes apresentem variação de acordo com o grau de proximidade. 
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No caso dessa pesquisa, o grau de proximidade vai indicar o contexto de marcação de 

realização tópica, como postula Givón (1979), segundo o qual o construto teórico da 

marcação é dependente do contexto por excelência, já que uma estrutura pode ser 

marcada em um contexto e não-marcada em outro. O autor dá como exemplo as 

conversas cotidianas que são mais marcadas que os discursos acadêmicos.  

Logo, procedo à caracterização dos contextos interrogativos em relação ao grau 

de envolvimento dos participantes conforme consta no quadro (12). Por serem as 

perguntas um ato de fala marcado, torna-se produtivo fazer um cotejamento dos 

contextos de envolvimento dos interlocutores, no que se refere à gramaticalização e à 

articulação de tópicos por meio do par P-R, a fim de evidenciar os padrões de 

regularidades no processo de articulação das informações tópicas. 

Pelo exposto nesta seção, justifico a seleção das amostras do banco de dados 

Falares Sergipanos para os procedimentos de análise, nesta tese, devido ao caráter com 

que é constituído. Por um lado, amostras são coletadas seguindo a metodologia da 

sociolinguística clássica, que tem por método elaborar questionários que tentem elicitar 

o vernáculo dos falantes pertencentes a uma comunidade de fala; por outro, as coletas 

seguem a linha de investigação das comunidades de práticas, em que os indivíduos 

escolhem pertencer a uma determinada comunidade, compartilham repertórios de 

práticas, entre os quais, as práticas linguísticas. Os dados coletados a partir das duas 

perspectivas favorecem o mapeamento e o cotejamento de diferentes contextos do par 

P-R, permitindo identificar as diferentes funções tópicas codificadas pelo par 

discursivo. As comunidades de práticas medem o grau de envolvimento dos 

interlocutores, logo, há a possibilidade de medir os contextos prototípicos, em que 

ocorrem os enunciados interrogativos por meio desse modelo de envolvimento.  

5.3.  ETAPAS DA INVESTIGAÇÃO 

Esta seção apresenta as etapas de investigação que garantem o desenvolvimento 

sistemático da análise dos dados, quais sejam: 

1º momento: Faço um levantamento, nas duas amostras selecionadas, para os 

procedimentos de análise, dos contextos em que ocorre o par P-R. 

2º momento: Uma vez selecionados os contextos interrogativos, procedo a um 

mapeamento dos TDs codificados nesses contextos. 
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4º momento: Inicio a descrição e a análise dos dados, tendo por objetivo testar as 

hipóteses elaboradas nesta tese. Primeiro, as análises são realizadas de forma 

qualitativa, em seguida, procedo a uma análise quantitativa, tendo por objetivo 

complementar os resultados da primeira investigação.  

 

5.4  GRUPOS DE FATORES: estratégias de análise 

  

 Esta seção trata dos fatores linguístico-discursivos mais representativos que 

permitem analisar, descrever e interpretar o funcionamento do par P-R como estratégias 

de articulação de tópicos. A seleção desses fatores está relacionada aos conceitos e às 

categorias elencados, na parte teórica desta pesquisa, sobre o par P-R. Além disso, 

detalho, para cada fator apresentado, a(s) estratégia(s) metodológica(s) que é (são) 

empregada(s) para a análise dos dados correspondentes a cada fator. Os fatores 

considerados, nesta análise, são: a) nível de articulação textual-discursivo; b) 

conhecimento codificado nas perguntas; c) marcas indicadoras de subjetividade e 

intersubjetividade; e d) contextos que favorecem a implementação de perguntas. Cada 

um desses fatores é explicitado na continuidade desta pesquisa. 

5.4.1   Nível de articulação textual-discursivo 

  

 Pretendo, por meio deste fator, de maior abrangência para esta pesquisa, 

evidenciar como o par P-R funciona como estratégia de articulação de tópicos no nível 

do texto e do discurso, tendo como respaldado os estudos que sinalizam essa posição, 

como os de Mann e Thompson (1988); Vuchinich (1977); Pinheiro (2005); Araújo e 

Freitag (2010); Freitag (2010; 2012); Santos (2011); Santos e Freitag (2012), Santos, 

Araújo e Freitag (2012); Tavares (2012); Santos e Silva (2015), que defendem ser o par 

P-R um dos pilares de sustentação do discurso, e que a articulação de sentidos tanto 

pode ocorrer na codificação linguística do texto, de forma adjacente, como por meio de 

relação de porções discursivas, que podem ser adjacentes ou não. Nesse sentido, o par 

P-R funciona como articulador de porções textual-discursivas. 

 Para testar essa hipótese, quando na análise dos dados relacionados ao fator 

textual-discursivo, adoto as seguintes estratégias metodológicas: i) distribuição tópica 

de fragmentos de discurso, nos contextos interrogativos mapeados no corpus, que 
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representem o funcionamento do par P-R na sequência do texto; ii) em seguida, 

evidencio o processo de articulação, aplicando os pressupostos teóricos estabelecidos 

nesta pesquisa, no sentido de mostrar como se efetiva o processo de articulação (as 

relações de sentido) no desenvolvimento do discurso.  

5.4.2    Conhecimento codificado nas perguntas 

  

 Na acepção de Sorjonen (2001) e de Heritage (2010), todas as perguntas 

codificam algum tipo de pressuposição, que pode, ou não, ser confirmada por meio de 

respostas. Estas podem ser realizadas como afirmação, que aponta para uma informação 

nova; e confirmação, que pode ser dada por meio de sim/não, ou repetição do verbo. No 

caso da confirmação por meio da repetição do verbo finito, o ouvinte sinaliza o desejo 

de continuidade da atividade discursiva por parte dos interlocutores e aceita a 

pressuposição codificada na pergunta, o que Sorjonen (2001) denomina de ação 

referencial, por estabelecer um estado de coisas comum entre os participantes. 

 As formas como as porções de informação se organizam são discutidas em 

Lambrecht (1996), segundo o qual informação nova e informação velha se inter-

relacionam, já que as informações codificadas no tópico (pressuposicionais) e no foco, 

conhecimento codificado como novo, são responsáveis pelo estatuto informacional do 

discurso.  Essa relação dado/novo pode ser atestada pelo par P-R, no sentido de se 

identificar os processos de codificação e retomada do conhecimento no 

desenvolvimento do turno de fala. A noção de pressuposição em Lambrecht (1996) vai 

de encontro à de Givón (1979), para os quais esse fenômeno possui natureza 

essencialmente pragmática, já que envolvem as suposições dos falantes em relação ao 

possível conhecimento e consciência do ouvinte para o que vai ser transmitido pelo 

falante.  

 A hipótese aventada, para o critério de codificação do conhecimento na relação 

pergunta/resposta, é a de que o par P-R, como instância de articulação de tópicos, atue 

na organização das sequências de turnos por meio de processos fóricos e 

pressuposicionais. Para averiguar tal hipótese, faço uma análise das sequências de 

turnos em que há a ocorrência do par P-R, tendo por objetivo evidenciar como a 

codificação de conhecimento no par P-R contribui para o desenvolvimento das 

atividades discursivas. 
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5.4.3    Marcas indicadoras de subjetividade e intersubjetividade 

 

 Os enunciados, segundo Traugott e Dasher (2005), apresentam traços de caráter 

subjetivos e intersubjetivos, a depender das negociações que se estabelecem entre os 

interlocutores no momento da enunciação. As estratégias subjetivas são identificadas 

por meio de marcas de inferências que podem ser indicativas de crenças e valores. Já as 

intersubjetivas apontam para as estratégias de que o falante se vale para levar o 

interlocutor a concordar com o que está sendo dito. Nesse sentido, há a hipótese de que 

o par P-R codifica marcas de subjetividade e intersubjetividade, que tanto são 

indicativas de pedido de adesão para o que está sendo dito pelo locutor, como marcam 

os interlocutores envolvidos no discurso (Cf. GALEMBECK, 2002). 

 Os procedimentos metodológicos que utilizo para verificar esse critério são: a) 

analisar, nos dados do corpus, contextos interrogativos que apresentem marcas 

indicativas de subjetividade/intersubjetividade; b) descrever e interpretar como essas 

marcas indicadoras das relações de subjetividade e intersubjetividade atuam no processo 

de negociação dos interlocutores e na manutenção das relações entre os participantes do 

discurso, e como essas marcas contribuem para os processos de retomada e de 

progressão dos tópicos codificados no texto.  

5.4.4    Contextos que favorecem a implementação de perguntas 

 

 Um dos pressupostos preconizado pelo funcionalismo linguístico é o de que 

devemos, ao analisar uma codificação linguística, observar os fatos relacionados ao 

contexto de comunicação dos interlocutores, já que as formas da língua estão a serviços 

das intenções comunicativas dos falantes.  São as situações de contexto que motivam o 

processo de escolha dos falantes da língua.  

 Na acepção de Givón (1995), o contexto de produção de fala é o que garante a 

realização das formas linguísticas como marcada e não marcada, ou seja, o princípio da 

marcação é essencialmente dependente do contexto real de uso da língua. Uma dada 

forma pode ocorrer em um contexto como marcada; em outro, como não marcada. De 

acordo com o autor, a noção de marcação não deve apenas se aplicada às unidades 

estruturais da língua, mas também ao contexto em que essas unidades se realizam. 

Assim, há contextos que favorecem a ocorrência de determinas estruturas linguísticas 
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em detrimento de outros. O discurso acadêmico, por exemplo, pode ser considerado 

mais marcado que as comunicações diárias.  

 Nesses termos, minha hipótese é que existem contextos (marcados e não 

marcados) que favorecem o aparecimento de determinados tipos de perguntas. Para 

testar essa hipótese, realizo o controle, nas duas amostras de dados selecionadas, a fim 

de verificar: i) na amostra composta por entrevistas sociolinguísticas (Colégio Ateneu 

Sergipano), quais as tendências de uso de perguntas na fala do entrevistador e do 

entrevistado; e ii) na amostra das interações conduzidas (Rede Social de Informantes 

Universitários) como se dá a distribuição das perguntas, e se o grau de proximidade 

interfere na escolha do tipo de pergunta utilizado no contexto de interação. 

 A seguir, passo às análises do par P-R como estratégia de articulação de tópicos, 

à luz dos parâmetros teórico-metodológicos expostos nesta pesquisa.  
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6. ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS DADOS 

Este capítulo é dedicado a observar o funcionamento do par P-R como 

estratégias de articulação de tópicos. Os critérios que norteiam a análise são os que 

foram delimitados nas seções de reflexão teórica: i) o par P-R é concebido a partir do 

continuum de discursivização: PP>PSR>PR; ii)  tópico tomado como unidade 

informativa sobre a qual se fala no discurso, e este é tomado como uma rede de nós tó-

picos que são regularizados pela gramática; iii) os traços que delimitam a categoria 

pergunta: entonação ascendente e presença de resposta. Na seção 6.1, verifico como o 

par P-R funciona como conector no nível do discurso e no nível do texto; na 6.2, analiso 

como a codificação de conhecimento codificado nas perguntas é responsável pelo 

sequenciamento do texto; investigo, na 6.3, as marcas indicadoras de subjetividade e 

intersubjetividade e como essas marcas contribuem para a manutenção da interação 

entre os interlocutores. Por fim, na 6.4, evidencio contextos que favorecem a 

implementação de perguntas em relação às atividades interativas desenvolvidas pelos 

interlocutores, por meio do grau de envolvimento, com dados estatísticos. 

6.1. O PAR P-R COMO ESTRATÉGIAS DE ARTICULAÇÃO DE TÓPICOS 

Discuto, nesta seção, a multifuncionalidade do par P-R como estratégia de 

articulação de porções do texto, tomando como critérios os processos de relações fóricas 

e pressuposicionais, em que identifico a gramaticalização linguística dos tópicos nos 

contextos interrogativos, e verifico os mecanismos de articulação textual/discursiva. 

Seguindo o que Brown e Yule (1983) postulam, no que se refere ao fato de que 

cabe ao analista do discurso decidir onde começa e termina o fragmento do discurso, 

estabeleço a oração como critério para identificar o tópico gramaticalizado, uma vez que 

os participantes codificados pela gramática como tópicos funcionam, em geral, como 

argumentos de verbos. Também considero a classificação de tópico primário (TOP) e 

secundário (TOS) estabelecida por Givón (1979), que toma por base o evento 

prototípico de fala. Nesse caso, o tópico é considerado primário se ele se mantém ativo 
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no discurso, ou seja, se ocorre em três ou mais segmentos tópicos.  Quando um tópico é 

ativado uma única vez, é considerado TOS. 

Para a efetivação das análises, procedo à identificação dos tópicos codificados 

nas perguntas e nas respostas. Como estou tratando das funcionalidades das estruturas 

interrogativas, em uma dimensão qualitativa, a utilização de uma ou outra amostra, 

nesta seção, tona-se indiferente, uma vez que o foco é nas funções que as estruturas 

interrogativas assumem no discurso: 

 

(65)   Ent: e além de estudar você também trabalha? 

Cris: sim... (hes) no final de semana eu tenho um salão montado na frente da minha 

casa... e eu trabalho nesse salão pra me ajudar a manter... (hes) eu faço unha eu dou 

escova faço depilação... e eu gosto bastante porque me ajuda realmente não me atrapalha 

porque aí eu só trabalho no final de semana... aí não atrapalha no meus estudos... e me 

ajuda bastante que eu ganho meu dinheiro pra me ajudar... ajudar já que eu tenho a bolsa 

é um complemento... a bolsa e o que eu consigo aqui no final de semana     

Ent: e você já estagiou em alguma escola?Pergunta 1 

 

Cris: já eu estagiei eu já tou no terceiro estágio supervisionado... e esses três estágios eu 

fiz todos... aqui... em Moita Bonita na no Colégio Estadual Djenal Tavares de Queiróz 

que é o colégio onde eu estudei... todo o meu ensino médio Resposta 1  

 

Ent: como foi essa experiência? Pergunta 2 

 

Cris: ah eu acho assim que foi muito bom porque assim... (hes) a gente já tinha um 

contato com a equipe diretiva a gente já tinha contato com o professor de Química porque 

foi a escola onde a gente estudou foi o nosso professor de Química... aí pra ele pra o 

professor de Química foi uma alegria imensa... os alunos que foi dele... chegar e dizer 

”professor eu quero estagiar na sua turma” ele abriu as portas totalmente pra a gente... 

deu total acesso a gente... auxiliou a gente... tirava nossas dúvidas dava dicas... ajudou 

totalmente (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA,  F, 21,  1,  S,  Cris). 

Resposta 2 
 

1- Processo de distribuição de tópicos no excerto (63) 

 

Tópicos codificados na Pergunta 1:  você/interlocutor. 

Foco da pergunta 1: já estagiou em alguma escola? 

Tópicos codificados na resposta 1:  

TOP 1: já eu atv TOP estagiei eu já tou no terceiro estágio ret TOS  supervisionado... 

STO 1:  e esses ret TOS três estágios eu ret TOP fiz todos... aqui... em Moita Bonita atv TOPS  

STO 2: Colégio Estadual Djenal Tavares de Queiróz ATV TOS  que é o colégio onde eu 

ret  TOP estudei... todo o meu ensino médio atv TOS . 

 

Tópicos codificados na Pergunta 2:  experiência do interlocutor 

Foco da pergunta 2: modo como ocorreu a experiência 

Tópicos codificados na resposta 2: 

TOP 1: ah eu atv  TOS  acho assim que foi muito bom porque assim...’ 

STO 1 (hes) a gente atv TOP já tinha um contato com a equipe diretiva 
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STO 2: a gente já tinha contato com o professor de Químicaatv TOS 

STO 3: porque foi a escolaret  onde a gente estudou ret TOP1 

TOP 2 foi o nosso professor de Química...  

STO 4: aí pra ele ret pra o professor de Química foi uma alegria imensa...  

STO5 : os alunos atv TOS que foi dele... chegar e dizer ”professor eu quero estagiar na: 

sua turma” ... 

STO 6: ele ret TOP2 abriu as portas totalmente pra a gente...ret TOP 1 

STO 7:  ret TOP2 deu total acesso a gente... ret TOP 1 

STO 8: ret TOP2  ele auxiliou a gente... ret TOP 1 

STO 9 : ret TOP2 tirava nossas dúvidas atv TOS 

STO 10: ret TOP2 dava dicas... atv TOS 

STO 11: ret TOP2 ajudou totalmente atv TOS. 

 

O processo de codificação tópica do excerto (65) foi realizado a partir de dois 

subtipos de perguntas plenas: polar e interrogativa focada. Na primeira, há a codificação 

do tópico você/ouvinte, que é interrogado sobre a ação de estagiar em algum espaço 

escolar, ou seja, toda a interrogativa é interrogada. Segundo Givón (2001), o foco deste 

tipo de interrogação é o valor de verdade codificado na proposição que deve ser 

confirmado, ou não. O valor de verdade é confirmado com o já na resposta do ouvinte. 

O uso da partícula já retoma o conteúdo codificado na P1. O ouvinte ainda acrescenta 

informação sobre o estágio, que se torna TOS na resposta da ouvinte. Vale ressaltar a 

noção de empacotamento de informação ativada, proposta por Chafe (1984), a qual 

possibilita afirmar que o falante codifica a informação na forma já porque sabe que a 

informação está ativada na consciência dos interlocutores. 

Na pergunta 2, o falante prossegue com o que foi focalizado na Pergunta 1. 

Agora, busca informação a respeito do modo como se procedeu a experiência de 

estágio. Na resposta da ouvinte, observo dois tópicos proeminentes, o de primeira 

pessoa que remente à falante, e o que se refere ao professor da falante. O tópico de 

primeira pessoa se mostrou mais recorrente por se tratar de uma narrativa de experiência 

pessoal, o que favorece a presença de marcas autocentradas, como as de primeira 

pessoa.  

 É importante assinalar que o tópico instaurado na pergunta 2 é progressão dos 

TOS codificadas na resposta 1, o que permite afirmar que os tópicos codificados na 

pergunta 1 e na pergunta 2 formam um todo significativo, como defende Vuchinich 

(1977), de acordo com o qual a coesão ocorre de forma estruturada, por meio do que 

denomina de unidade de relação. Dik (1997) também comunga dessa ideia, ao postular 

que a interação verbal é resultado de uma atividade estruturada entre os participantes. 

No excerto (66), há outro exemplo de tópicos que são articulados mediante o uso 

do par P-R, observe-se: 
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(66)   Ent: você já exerce a profissão com a sua formação? 

Jos: já já exerço já tem sete anos certo? que sou que eu ensino no estado no regime 

efetivo... até os tempos atuais   

Ent:quais são as dificuldades percebidas na escola pública? Pergunta 3 

Jos: as dificuldades percebidas na escola pública?  bem a burocracia né? porque exis- 

existe uma evolução na escola que eu estudei e na escola pública que eu trabalho... 

antigamente não tinha material didático... o quadro era a giz... hoje o quadro certo? é a 

pincel... se é que... [...] Resposta 3 

Ent:você sempre ensinou aqui em Itabaiana? Pergunta 4 

Jos: não não eu trabalhei certo? no estado eu trabalho no estado já a um bom tempo 

certo? e os meus tre- três primeiros anos certo? de trabalho foi fora de Itabaiana... foi 

numa cidade chamada Carira que fica a cinquenta e oito quilômetros de Itabaiana ou seja 

eu ia e voltava todo dia certo? [..] (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, 

M,  32,  1, S, Jos). Resposta 4 

 

2- Processo de distribuição de tópicos no excerto (64)  

Tópicos codificados na Pergunta 3:  dificuldades percebidas na escola pública Foco da 

pergunta 3: especificação de dificuldades 

Tópicos codificados na resposta 3:  

TOP 1: Jos: as dificuldades atv TOP percebidas na escola pública atv TOS?  

     STO 1: bem a burocracia né atv TOS?  

STO 2: porque exis- existe uma evolução na escola ret TOS que eu estudei e na escola 

pública que eu trabalho...ret  ha material didático...atv TOS 

STO 3: o quadro atv TOS era a giz... hoje o quadro certo? é a pincel... se é que... 

 

Tópicos codificados na Pergunta 4: você/interlocutor 

Foco da pergunta 4: sempre ensinou aqui em Itabaiana atv TOP? 

 

Tópicos codificados na resposta 4:  

 

         TOP 1:  Jos: não não eu atv TOP trabalhei certo?  no estado atv TOS 

              STO 1: eu atv TOP trabalho no estado ret já a um bom tempo certo? 

    STO 2: e os meus tre- três primeiros anos atv TOS certo? de trabalho foi fora de    

Itabaiana ret TOP  

     STO 3: ... foi numa cidade chamada Carira atv TOS que fica a cinquenta e oito 

quilômetros de Itabaiana ret 

     STO 4: ou seja eu ret TOP ia e voltava todo dia certo?[..] (ENTREVISTA 

SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, M,  32,  1, S, Jos). 

 

O fragmento de discurso, em (66), é composto por duas perguntas: a primeira, 

interrogativa focada, cujo escopo da codificação de dúvida recai sobre a elicitação das 

dificuldades presentes na escola pública, sob a ótica do interrogado; a segunda é uma 

interrogativa polar, cujo foco é saber se o ouvinte sempre ensinou em escolas públicas. 

O Tópico dificuldades codificado na pergunta (3) é retomado na resposta (3) pelo 
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falante. Este faz essa retomada com o intuito de iniciar o turno e desenvolver o tópico 

instaurado na pergunta, que o faz por meio dos STOs (1), (2) e (3). Isso corrobora o 

postulado de Rodríguez (1996), para quem as relações de coesão podem ocorrer em 

uma dimensão maior, no nível interdiscursivo, e que o par P-R instaura relações de 

sentido entre enunciados. Além disso, podemos identificar padrões de proposição 

relacional, nos termos de Mann e Thompson (1988), na resposta 4, com a retomada da  

forma não não eu trabalhei certo, que é o sequenciamento dó tópico codificado na 

pergunta 4 por meio de pressuposição, o que garante a aplicação do esquema Sequência 

elaborado por estes autores. 

Torna-se evidente que a garantia do estabelecimento de sentido dessas porções 

são as relações fóricas que ocorrem por meio da codificação tópica no par P-R, em uma 

espécie de conexão paratática de nível discursivo, isto é, em oposição ao que é 

defendido no nível da frase pela GT. No excerto (67), mostro outro caso em que o par 

P-R articula as partes do texto: 

 

(67)   Ent: ele também é universitário como você? 

Cris: ele na verdade ele já é formado ele é formado em Geografia pela pela UFS  também 

lá em São Cristóvão... mas não trabalha na área de Geografia não ele passou no concurso 

do Detran e trabalha no Detran ou seja fez a faculdade... mas não exerce a profissão dele 

realmente não 

          Ent: Crislaine qual o seu maior sonho? 

          Cris: meu maior sonho? 

          Ent: sim   

Ent: Crislaine qual o seu maior sonho? Pergunta 5 

[...] 

Cris: ah sei lá eu acho que um sonho de qualquer pessoa é ter uma independência 

financeira... (hes) ser... bem realizado profissionalmente... e ter um salário que atenda às 

necessidades básicas como por exemplo... eu eu sempre digo que eu num quero ser rica... 

de ter uma casa enorme... com  empregada  (num sei o quê num sei o quê) não... se eu 

tiver  uma casa... simples... um carro... dinheiro pra pagar a escola dos alunos...  e 

dinheiro pra viajar uma vez por ano tá ótimo pra que essas riqueza todas? acho que meu 

sonho é esse mesmo ter o suficiente pra mim... viver... e... (hes) poder auxiliar na na 

educação dos meus filhos tava ótimo isso já eu acho (ENTREVISTA 

SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA,  F, 21,  1,  S,  Cris). Resposta 5 

 

3-  Processo de distribuição de tópicos no excerto (65)  

          Tópicos codificados na Pergunta 5: Crislaine/maior sonho 

Foco da pergunta 5: especificação  do maior sonho de Crislaine    

Tópicos codificados na resposta 5:  

TOP 1: : ah sei lá eu atv TOP acho que um sonho ret TOP  de qualquer pessoa atv TOS é ter uma  

independência financeira atv TOS ...  

STO 2: (hes) ser... bem realizado profissionalmente... 
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STO 3: e ter um salário atv TOS que atenda às necessidades básicas atv TOS como por 

exemplo... 

STO 4: eu eu ret TOP sempre digo que eu ret TOP  num quero ser rica... 

STO 5: de ter uma casa enorme ... com  empregada atv TOS  (num sei o quê num sei o 

quê) não... 

STO 6: se eu ret TOP  tiver  uma casa... simples 

STO 7: ... um carro atv TOS... 

STO 7: dinheiro atv TOS pra pagar a escola dos alunos atv TOS...   

STO 8: e dinheiro ret TOS pra viajar uma vez por ano tá ótimo 

STO 9: pra que essas riqueza todas? Pergunta retórica 

STO 10: ret TOP  acho que meu sonho ret é esse mesmo ter o suficiente pra mim ret TOP  ... 

viver... e... 

  (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA,  F, 21,  1,  S,  Cris).  
 

No excerto (67), a dúvida da pergunta é sobre o maior sonho de Crislaine, que 

é codificada por meio de uma interrogativa focada. Mais uma vez o tópico maior sonho 

é retomado na resposta de Crislaine, funcionando com uma estratégia de construção de 

discurso, nesse caso, como estratégia de iniciar e desenvolver o turno, já que o tópico 

maior sonho é desenvolvido por vários STOs, ou seja, a porção de discurso codificada 

na pergunta pelos participantes é retomada nas repostas dadas às perguntas.  

Outro aspecto importante é a presença de uma PRC no desenvolvimento da 

resposta da ouvinte, quando esta faz a pergunta: pra que essas riqueza todas?, a qual 

não é respondida, funcionando como busca de aquiescência do interlocutor e como 

estratégia de turno em desenvolvimento. Segundo Herring (1991), esse tipo de pergunta 

funciona como juntor oracional por conectar o turno antecedente ao subsequente.  Essa 

ligação ocorre por meio de processos pressuposicionais, e não apenas sintáticos, e o que 

favorece essa conexão discursiva é o desenvolvimento de tópicos.  Além disso, a 

motivação maior para formulação da PRC é a instauração do tópico maior sonho, que 

foi codificado nas perguntas, o que prova ser o discurso formado por uma rede de 

tópicos conectados. As PRC apresentam dois traços: organiza as partes do texto e atuam 

no desenvolvimento do tópico, apresentando, assim, um caráter multifuncional. 

No exemplo (68), há a codificação, no desenvolvimento do discurso, de uma 

PSR, que também assume funções discursivas;  

 

(68)    Ent: o Tiago se você recebesse uma proposta de trabalho em outro estado dentro da sua 

área        você aceitaria? 

          Tia: sim... eu iria fazer (hes) ia ia ver se valia a pena a questão também de salário né? que 

a gente ama a profissão mas tem de ver também primeiramente se lá vai dar condições da 

gente sobreviver já que hoje eu tenho família... teria de mudar pra lá mas é uma profissão 

que adoro demais da conta com certeza ia analisar a proposta com muito carinho     

           Ent: qual é a exi- exigência que o mercado de trabalho faz ao contador?Pergunta 6 

Tia: todos nós sabemos que já foi o tempo em que o profissional contábil servia apenas 

para fazer somatórios de impostos e imprimir guias de pagamentos atendendo exigências 
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do governo federal e estadual... esse trabalho nós sabemos que é necessário todo contador 

vai fazer... mas a nova ordem hoje é adaptar-se as mudanças que o mundo moderno trás 

quais são elas? ter conhecimentos em várias áreas mostrar algo diferencial... estar em 

contato com diversas áreas da empresa...( ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, 

ITABAIANA, M, 35, 2, S, Tia) Resposta 6 

 

3- Processo de distribuição de tópicos no excerto (67)  

 

Tópicos codificados na Pergunta 6:  mercado de trabalho/contador 

Foco da pergunta 6: especificação das exigências 

 

Tópicos codificados na resposta 6:  

         TOP 1: todos nós atv TOP sabemos que já foi o tempo atv TOS 

STO 1: em que o profissional contábil atv TOP servia apenas para fazer somatórios atv 

TOS de   impostos e imprimir guias de pagamentos atv TOS... 

STO 2:  atendendo exigências atv TOP do governo federal e estadual 

STO 3: ... esse trabalho ret TOP nós sabemos que é necessário todo contador vai fazer.. 

STO 4: . mas a nova ordem atv TOS hoje é adaptar-se as mudanças atv TOS 

STO 5: que o mundo moderno atv TOS trás 

STO 6: quais são elas? Pergunta semirretórica 

STO 7: ter conhecimentos atv TOS em várias áreas atv TOS...mostrar algo diferencial... atv 

TOS estar em contato com diversas áreas da empresa... atv TOS 

 

Temos, em (68), um exemplo de interrogativa plena e, na resposta, um exemplo 

de PSR. Os participantes tópicos da pergunta (6) são retomados na resposta, que fala 

primeiro sobre a profissão do contador, para, em seguida, falar do mercado de trabalho. 

Os tópicos codificados na pergunta são desenvolvidos na resposta, o que permite 

concluir que, perguntas e respostas atuam como mecanismo de articulação tópica, como 

asseveram Pinheiros (2005); Jubran (2006); Santos e Silva (2015), já que garantem as 

relações de sentido do texto/discurso por formar uma unidade discursiva.  

No caso da PSR, codificada no interior da resposta (6), há a presença dos 

mecanismos de relações fóricas, nesse caso, a catáfora, uma vez que a falante formula a 

pergunta e ela mesma responde, ou seja, a dúvida codificada na pergunta (quais são 

elas?) é respondida no turno subsequente (ter conhecimentos...). Logo, a estratégia de 

formulação da PSR tem por função o sequenciamento do texto, atuando, assim, na 

organização textual-discursiva. No exemplo (69), mostro o funcionamento de uma PRT: 

 

(69)   Ent: já que você falou desse professor... como é a relação entre você e os professores lá na 

universidade em relação ao curso que você escolheu? 

           Jos: (hes) graças a deus é uma relação amigável... um aluno... desculpe um aluno não 

aliás... eu tenho professores que desde o primeiro período que quando passam por mim 

cumprimentam... sabem meu nome... brincam comigo... entendeu? é uma relação de 

tranquilidade mesmo até mesmo o diretor do campus Marcelo Ennes... ele foi meu 

professor no primeiro período... então ele me conhece até hoje... então não é aquela 
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relação de distância como a gente diz “(hes) professor da faculdade é um ser estranho... 

um ser distante dos alunos” não... vai de cada um... tanto o lado do aluno saber cativar o 

professor... como o lado do professor também tem que cativar o aluno... (est)   

Ent: você tem algum fato marcante a relatar que você viveu na universidade...?  Pergunta 7 

 

Jos: assim... dentro da universidade... eu lembro da questão de um seminário... aí teve um 

momento que eu parei deixei eles escolherem... aí a menina... uma das meninas do grupo 

disse que ela iria apresentar o grupo e eu iria dá início ao seminário... ou seja... eu iria 

fazer a introdução... certo?  ( ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, F, 

2, 1, S,  Jos). Resposta 7 

 

  3- Processo de distribuição de tópicos no excerto (69)  

 

Tópicos codificados na Pergunta 7:  você/interlocutor 

Foco da pergunta 7: algum fato marcante a relatar  

Tópicos codificados na resposta 7: 

TOP 1: assim... dentro da universidade ... eu atv TOP lembro da questão de um           

seminário atv TOPS... 

STO 1: aí teve um momento que eu  ret TOP parei.. 

STO 2: deixei eles escolherem 

STO: aí a menina...atv TOS  uma das meninas do grupo atv TOS disse que ela ret iria 

apresentar o grupo ret ... 

STO 3: e eu ret TOP iria dá início ao seminário... 

STO 4 : ou seja... eu ret TOP a fazer a introdução... certo? 

 

Em (69), além de visualizarmos o processo de articulação dos tópicos na relação 

P-R, vemos também, na resposta, a codificação de uma PRMD, de base interacional, 

que não estabelece nenhum tipo de relação na codificação material do texto. Trata-se de 

uma pergunta que tem por função buscar a aprovação do ouvinte para o tópico que está 

em desenvolvimento: seminário. Nesta função, a pergunta apresenta um fortalecimento 

do componente pragmático, já que o foco é o interlocutor, como corroboram Freitag 

(2012; 2013), Martelotta (1996) e Santos e Silva (2015). 

Seguindo a metodologia de codificação tópica proposta por Givón (1992), 

analiso o processo de codificação de tópico no par P-R, considerando o aspecto 

quantificável: i) acessibilidade referencial, responsável pela referência anafórica. São 

controladas as formas gramaticais responsáveis pela codificação do tópico e a DR, em 

uma escala de 1-10, como propõe o autor, em um fragmento discursivo da amostra 

Entrevistas Sociolinguísticas, em um total de 53 orações, no encadeamento das orações, 

observe-se:  

 

(70)    Ent: (hes)... qual a área do jornalismo que você mais gosta de atuar? 

Bia: minha principal experiênciaé1 com jornalismo impresso... em que eu eu realmente 

gosto2 bastante e Øacredito3 assim no futuro do jor- do do jornal impresso... mas (hes) na 

universidade eutive4 a oportunidade de ter contatocom o telejornalismo... a gente já a 
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gentefaz5 tele-... Øproduz6telejornais na na durante o curso... e eugostei7 bastante tam-

bém... o texto do telejornalismoé8 muito interessante Øpermite9a gente... ino-

var10Øfazer11 uma série de coisas também... e eutrabalhei12 com jornalismo on-line tanto 

na universidade que a gentetem13 disciplinas de jornalismo on-line... quanto na prática 

(hes) como eufalei14 que eutava15euparticipei16 da cobertura das festas juninas... então 

foi17jornalismo on-line que foi18 uma cobertura pro portal INFONET... e é19 uma experi-

ência também muito interessante por causa da rapidez... da simultaneidade com que as 

coisasacontecem... e todas as áreas eu eu eugosto como eu tou no... jornal impresso 

agora... eutenho mais propriedade pra falar... dele mas eutenho muita vontadetambém de 

trabalhar com telejornalismo eugosto... (hes) do dia a dia da televisão... e Øgosto também 

do texto que a genteescreve pra televisão um texto que tem... características diferenciadas 

é um texto mais curto... (hes) a gentetem que conciliartexto com imagem... então é mui- 

é muito interessante... também Øtenho muita vontade de trabalhar com telejornalismo 

Ent: no início da entrevista você falou que diziam pra você que o mercado de trabalho 

aqui em Sergipe era muito pequeno... o que você tá achando? 

Bia: Sergipe (hes) tem... realmente se você for comparar com me- com metrópoles... o 

mercado de trabalhoé mais restrito mas a gentetêm muitas oportunidades de trabalho 

(hes) principalmente em assessoria de comunicação... a turma que se formou em 

jornalismo a turma  anterior a minha todo mundo tá trabalhando todas as pessoas 

conseguiram emprego... então euacredito que assim há uma perspectiva de trabalho 

interessante... tanto (hes) com o jornalismo propriamente dito quanto com assessoria de 

comunicação na verdade... (hes) assessoria de comunicação é o grande predador aqui do 

estado... então euacredito que se a pessoafor um  bom profissional e buscar... encontrar 

esse emprego ela a- ela encontra  

Ent: então você acha que... isso não é só no jornalismo é em qualquer curso não tem 

área pequena de trabalho?... você acha que vai devi- devido à capacidade... da pessoa? 

Bia: então isso é muito relativo se for... têm áreas aqui no estado que ainda não estão 

muito desenvolvidas... então talvez (hes) esses profissionaistenham mais dificuldade eu 

não posso assim... exemplificar (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, 

#cab, 2011, F, 27, 1, S, Bia) 

 

 

Os dados referentes ao processo de distribuição tópica podem ser verificados na 

tabela   (1):  

 

                 Tabela 1 - Frequência das estratégias de codificação tópica no par P-R. 

 

DR  (nº de 

orações) 

   Anáfora zero  

      nº  (% ) 

Pronome    

pessoal 

 nº (% ) 

     SN DEF>TP 

         nº (% ) 

   1-10     3       (50)   5      (28)           2       (22) 

   11-20 1      (17)                             5      (28)           1     (0.11) 

   21+     2       (34) 12    (55)                                                6        (67) 

Total:    53     6       100%    22     100%           9       100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017), tendo por base a metodologia para a análise de tópico 

proposta por Givón (1992). 
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Os dados analisados confirmam a tese de Givón (1992) de que anáfora zero, 

pronome pessoal e sintagma nominal definido apresentam acessibilidade tópica mais 

contínua e menos marcada. A anáfora zero e o pronome átono são unidades de 

codificação menores que nomes, pronomes tônicos e nomes determinados na gramática 

da coerência referencial.   

No caso da tabela (1), de um total de 53 orações, 37 apresentam como 

argumentos verbais pronomes e nomes, sendo que a ocorrência de pronomes é bem 

mais produtiva do que a de sintagma nominal definido. Isso atesta o princípio de 

codificação linguística (iconicidade) defendido por Givón (1992), segundo o qual 

quanto mais previsível for um referente, menos material fonológico será necessário para 

codificá-lo. O contrário também é válido: quanto menos previsível for um referente, 

mais material fonológico será empregado no processo de codificação. Se a informação 

já se encontra ativada (saliente) no discurso, segundo o autor, requer menos quantidade 

de codificação linguística. Esses dados também confirmam que o tópico instaurado em 

um pergunta plena é retomado na resposta de forma persistente, o que contribui para a 

progressão e manutenção da coerência discursiva.  

A seguir, trato da codificação de conhecimento no par P-R, mostrando como as 

ações codificadas nas perguntas podem ser partilhadas total ou parcialmente entre os 

interactantes do discurso. 

  

6.2.  CODIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO NAS PERGUNTAS 

 

 A ideia de domínio epistêmico é defendida por Heritage (2012) e Sorjonen 

(2001), segundo os quais o processo de codificação da informação nas perguntas 

(tomado aqui como processo de codificação tópica) organiza-se em termos de 

gradiência, no sentido de que o acesso à informação é estratificado entre os 

participantes do discurso por meio de um gradiente epistêmico que vai desde mais 

conhecimento (+ k) a menos conhecimento (- K). Para o autor, o status epistêmico de 

cada orador varia em função do domínio epistêmico em que ocorre. Nesse sentido, 

podemos saber se o conhecimento codificado em uma pergunta transmite, confirma, 

solicita ou não a informação indexada na pergunta.  

 Sorjonen (2001), que segue a linha de Heritage (2012), assume a ideia de que os 

conhecimentos codificados nas perguntas podem ser retomados em forma de 
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confirmação ou afirmação, principalmente nas perguntas polares. A terminologia 

adotada pela autora é a de pressuposição53 epistêmica, como é mostrado adiante:  

 

(71)   ... são essas quatro... áreas de interesse... Ecologia... Psicologia... a Educação... e a 

Medicina... só que eu acho que a Medicina ela ficou... em última colocação aí...tam-  

nessa altura do campeonato sétimo período próximo período... já vai acontecer a 

formatura... espero daqui até lá... decidir... o que eu quero fazer o que eu quero onde eu 

quero atuar.......depois que eu sair daqui do curso da graduação... mas se eu não conseguir 

até lá... vai con- vou continuar tentando aquela coisa vivenciando experimentando até... 

que eu chegue a algum lugar que... tenha... meu perfil... que seja aquilo que eu gosto que 

eu me identifico... aí eu vou partir... com tudo 
          Ent: (hes) sua vida mudou em algum aspecto quando você entrou na faculdade? 

          Mic: com certeza... no início principalmente aquela coisa né? quando a gente entra quer 

viver dentro dos livros né? que tem que estudar porque “não sei como vai ser a prova 

professor... não sei como vai ser a prova de beltrano nem de sicrano” então tem que estar 

preparado o máximo que eu puder... aí eu começava estudava estudava até altas horas não 

fazia mais nada só o necessário... além de estudar... então eu percebi que eu comecei a 

perder... o contato com a minha família... com a minha própria família... eu chegava aos 

domingos que aí eu ia pra casa da minha vó então eu não ia mais porque eu tinha que 

ficar em casa estudando (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, #cab 2011, F, 22, 1, S). 

 

 

 A pergunta plena realizada, no excerto (71), codifica a posição epistêmica do 

falante marcada pelo gradiente –K, quando codifica o tópico sua vida mudou em 

algum aspecto, nos termos de Ventura e Lima-Lopes (2003), sinalizando que o status 

epistêmico primário é focado no destinatário, já que o falante não dispõe da informação 

solicitada. A pergunta funciona como uma projeção de continuação, pois, ao solicitar a 

informação, passa-se o turno para o ouvinte, que é reconhecido pelo falante como o 

detentor da informação solicitada. Na resposta do falante, há o processo de retomada do 

conteúdo epistêmico codificado na pergunta, o que sinaliza que o ouvinte possui o 

gradiente +k. A expressão com certeza, no início do turno, já responde a pergunta. 

 No quadro das relações sequenciais defendidas pela abordagem RST, a relação 

de sentidos entre a pergunta e a resposta, em (71), ocorre por meio de porções textuais. 

Neste caso, a porção de texto que é codificada como tópico sua vida mudou em algum 

aspecto é retomada na resposta por meio da afirmação com certeza por meio de 

relações independentes (multinucleares). Essa relação não ocorre no nível da frase, mas 

sim no nível do discurso, mais especificamente, no turno do falante e no do ouvinte de 

forma sequencial, ou seja, a relação se dá entre turnos: 

                                                 
53

É importante destacar que o fenômeno da pressuposição é entendido, nesta pesquisa, nos termos de 

Givón (1979), que trata o fenômeno como sendo inteiramente pragmático, já que uma proposição, antes 

de ser codificada linguisticamente, é um fenômeno mental pautado pela interação de perspectivas dos 

falantes da língua.  
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...se eu não conseguir até lá... vai con-  

continuidade tópica: retomada 

 

 

 

 ... Ø vou continuar tentando.. aquela coisa 

continuidade tópica: retomada 

 

 

 

... Ø vivenciando experimentando até... que 

continuidade tópica: retomada 

 

 

 

...eu chegue a algum lugar  que... tenha... meu perfil 

continuidade tópica: retomada 

 

 

.....que seja aquilo que eu gosto que 

continuidade tópica: retomada 

 

 

.....eu me identifico... aí 

continuidade tópica: retomada 

 

 

 

eu vou partir... com tudo 

Desativação de tópico, suspensão de arquivo 

 

 

Ent: (hes) sua vida mudou em algum aspecto quando você entrou na faculdade? 

 

 

Mic: com certeza... 

continuidade tópica: retomada 

 

no início principalmente aquela coisa né? quando a gente entra quer viver dentro dos 

livros né?                                                          continuidade tópica: retomada 
 

              Figura 4 - Funcionamento das PP no quadro de distribuição tópica 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 O processo de retomada do conhecimento codificado na resposta, conforme 

figura (4), por meio do gradiente +K do ouvinte, favorece a sequenciação da atividade 

discursiva. Logo, há evidência de que a resposta tanto funciona como uma ação 

retroativa, no sentido de que retoma o tópico da pergunta, como aponta para 
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continuidade do discurso em termos de projeção. Tavares (2010) denomina esse tipo de 

relação de retroativo-propulsora.  De modo semelhante, Sorjone (2001) salienta que 

reposta confirmativa a uma pergunta sinaliza desejo de continuidade por parte de quem 

respondeu a pergunta. 

 No exemplo (72), há a ocorrência de perguntas semirretóricas, as quais 

funcionam como estratégias de sequenciação tópica, cuja finalidade é a projeção do 

discurso: 

 

(72)   ... mais muitas vezes você num consegue porque você não tem o apoio da administração 

da escola.... então a gente tem que buscar a união da diretoria da escola... junto com os 

professores... pra poder mudar... pra poder mudar... o curso porque se não for assim a 

esco- a educação... num melhora... eu acho que é essencial... o desenvolvimento 

((BARULHO))  

          Ent: pode continuar 

          Jaq: a escola pública que junto... com a direção é quem podem mudar o sistema da 

educação é mostrar que a região sudeste tem região com o nordes- tem relações com o 

nordeste que o Brasil tem relação com o exterior e num é só o fato de compra e venda de 

importação de exportação... tem todo um processo histórico vem desde antes mas o que 

passa na escola?você vai e estuda regiões sejam elas as... os continentes ou sejam elas no 

Brasil as regiões norte nordeste sul e sudeste você estuda que o sudeste é desenvolvido... 

que o sudeste é rico... que o sudeste é o lugar que tem emprego... o desenvolvimento tá 

lá... e que o nordeste é pobre  por que que no- o povo do nordeste é pobre? o povo do 

nordeste é pobre porque é seco... porque no nordeste tem fome... e porque o povo num se 

interessa... porque o povo é broco ninguém busca mas num é assim num é só as condi-

ções climáticas que influenciam no desenvolvimento o desenvolvimento... 

(ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, #cab, 2011, F, 22, 1, S, Jaq). 

 

 O exemplo (72) pertence, seguindo Heritage (2012), à posição epistêmica +k 

pelo fato de o falante perguntar e ele próprio responder à pergunta, ou seja, o falante 

possui conhecimento da ação epistêmica que a pergunta suscita. Como a ação da 

pergunta não faz parte do domínio epistêmico do ouvinte, o falante não espera pela 

resposta e segue o desenvolvimento do turno. Dessa forma, há uma mudança no que se 

refere à realização da resposta: no caso das perguntas plenas, a resposta é realizada pelo 

ouvinte; nas semirretóricas, pelo próprio falante, o que Martelotta (1996) denomina de 

perda de traço referencial que é  típico das perguntas prototípicas.  

Freitag e Araújo (2010) assentam que as PSRs têm por função a sequenciação do 

tópico discursivo porque o falante não passa o turno para o ouvinte responder, apenas dá 

prosseguimento ao que vem desenvolvendo. As PSRs, nesse caso, funcionam como 

mecanismo de projeção e retomada tópica, já que articula o tópico em desenvolvimento 

com o que vai ser seguido no discurso, como exemplifica o esquema a seguir:  

 

 



168 

 

...que o sudeste é rico...  

              tópico primário 

 

 

que o sudeste é o lugar que tem emprego...  

continuidade tópica: retomada 

 

 

o desenvolvimento tá lá...  

                       continuidade tópica: retomada 

 

 

e que o nordeste é pobre 

reativação de tópico secundário suspenso, arquivo aberto (GIVÓN, 1992) 

 

 

por que que no- o povo do nordeste é pobre? 

pergunta semirretórica  codifica tópico anterior 

 

 

o povo do nordeste é pobre porque é seco...  

continuidade                      

 

 

porque no nordeste tem fome... 

continuidade tópica 

 

  

               Figura 5 - Funcionamento das PSR no quadro de distribuição tópica 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

  

 A figura (5) evidencia o funcionamento da PSR no processo de articulação de 

tópicos. É possível visualizar que tópico o sudeste é desenvolvido no texto de forma 

sequencial até a ativação de outro que havia sido indexado antes. O que possibilita o 

falante desenvolver os tópicos o sudeste e o nordeste é a ativação, anteriormente, de 

um tópico mais abrangente: as regiões do Brasil. Assim, notamos que, para formular a 

pergunta, o falante  retoma o tópico anterior e faz uso da própria pergunta para 

prosseguir o discurso.  

 De acordo com a abordagem da RST (MANN; THOMPSON, 1988), a pergunta 

codificada na figura (5) representa um esquema de sequenciação por meio de vários 

núcleos independentes e garante a continuidade das informações. Já na acepção de 

Herring (1991), a PSR, denominada por ela de pergunta retórica tematizante, funciona 

como conector por possibilitar a inserção de informação nova no texto. No 

funcionamento dessa pergunta, há um enfraquecimento do componente pragmático no 
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sentido de que a pergunta sai de sua base interativa prototípica para funcionar no nível 

do texto.  

 No excerto (73), há uma ocorrência de PRC que funciona no nível do discurso:  

 
(73)     

... o dinheiro... é ter as condições financeiras pra poder fazer... sabe? eu acho que pra 

quem trabalha... é um complicador muito grande continuar os seus estudos... até mesmo 

porque quando a gente se formar logo se conseguir logo um emprego a gente tem um 

distanciamento da universidade da vida acadêmica... e aí vai... né? às vezes vem o 

casamento vem filho... né? vem... às vezes um problema na família... uma mãe que cai 

doente um pai que tá doente um irmão que né? e aí começa a criar os problemas os 

empecilhos pra que você possa continuar e se afastar cada vez mais... da esfera da 

universidade eu acho que se afastar... pode se dizer que praticamente... acabou a... né? 

diminui muito elimina... as condições de você estar... prestando porque pra você estar no 

mestrado você precisa produzir... produzir produzir produzir se você se afasta você vai 

perdendo... o ritmo de produção e aí como é que você entra? porque hoje... o lema da 

universidade... seja... na graduação seja na pós o que for é produção... você tem que 

produzir você tem que publicar... num num... você tem a preocupação de dar o 

conhecimento mas tem que ver o respaldo e o respaldo é... produzir... o aluno tem que 

publicar o aluno tem que participar de congresso o aluno tem que aquilo aquilo outro... 

(ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, #CAB, 2010, F, 23, 1, S, JAM). 

 

  Durante o desenvolvimento do tópico que versa sobre planos acadêmicos, o 

falante, em sua resposta, faz uso de uma PRC, que tem por função não solicitar 

informação, pois tanto o falante como o ouvinte encontram-se na posição gradiente +K. 

A informação codificada na pergunta tanto faz parte do domínio epistêmico do falante 

quanto do ouvinte. A função da PR, em (73), está relacionada à estratégia interativa de 

chamar a atenção do ouvinte para o que está sendo dito, conforme salienta Freitag 

(2010) e Santos e Silva (2015). Essa estratégia contribui também para o 

desenvolvimento do fluxo discursivo.   

 Nos termos de Givón (1984, p. 90), o processo de codificação tópica “envolve as 

pressuposições que o falante possui acerca da habilidade do ouvinte de identificar a 

referência dos argumentos”. No texto de 1979, o autor afirma que a frase ativa (a 

cláusula principal, declarativa, afirmativa) apresenta status pressuposicional mais baixo 

que outros tipos. Se nas perguntas prototípicas (plenas) a complexidade 

pressuposicional é mais alta, no caso das perguntas retóricas é bem maior, já que a 

resposta faz parte do domínio epistêmico dos interlocutores, como já mencionado. Em 

uma PP, por exemplo, o falante faz previsão acerca da habilidade do falante responder a 

dúvida codificada na pergunta, o que não ocorre com a PR, como pode ser visto no 

próximo exemplo: 
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você estar no mestrado 

    continuidade tópica 

 

 

você precisa produzir... 

continuidade tópica 

 

se você se afasta... 

continuidade tópica 

 

 

você vai perdendo... o ritmo de produção... 

      continuidade tópica 

 

e aí como é que você entra? 

                                             retomada 

 

porque hoje... o lema da universidade... 

                                                   ativação 

 

                                seja... na graduação 

                                                                     ativação 

 
              Figura 6 - Funcionamento das PRC no quadro de distribuição tópica 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 Pelo esquema de sequenciação tópica demonstrado, vemos que a PR atua 

também no processo de articulação de tópicos, uma vez que sua realização ocorre a 

partir do tópico que vem sendo desenvolvido, no entanto, as setas foram colocadas de 

lado para evidenciar que a pergunta atua no nível do discurso, haja vista apresentar 

maior complexidade pressuposicional, atuando também para solicitar a aquiescência do 

ouvinte para o que está sendo dito.  

 Nos termos de Lambrecht (1996), a informação dada já é conhecida pelo falante 

e ouvinte e este processo se dá por meio dos estados mentais assumidos pelos 

interlocutores em relação aos referentes, no caso desta tese, tópicos. Como a PR, na 

figura (6), é formulada para não ser respondida pelo fato de o falante pressupor 

mentalmente que ouvinte já sabe a resposta, é correto afirmar que o tópico codificado na 

pergunta e aí como é que você entra? é de domínio comum dos interlocutores e tem 

por função organizar o texto e o discurso. 

 Ramos (2015), ao estudar a multifuncionalidade sintático-semântica do 

transpositor SEM em estruturas hipotáticas adverbiais, assevera que existem várias 

funções textuais-discursivas que podem ser depreendidas por meio de relações entre 
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sentenças ou porções maiores de texto. Nesse caso, há informações que servem de guia, 

já que prepara o ouvinte para o que vai ser apresentado tanto no nível do texto, quando 

há acréscimo de informações novas na materialidade do texto. Outras informações 

servem de adendo por serem consideradas do ponto de vista dos interlocutores 

importantes para o entendimento da informação processada, podendo ser informação 

nova codificada ou inferível. 

  As perguntas apresentam essa propriedade de transmitir uma informação já 

veiculada ou de focar na atenção e estruturação do texto/discurso, como é o caso das 

PPs e das PRs. 

 No excerto (74), há algumas ocorrências de PRMD, as quais têm como função 

pedir a aprovação para o que está sendo dito, ou seja, são perguntas que funcionam 

como marcadores discursivos (MARTELOTTA, 1996; ARAÚJO e FREITAG, 2010. 

FREITAG, 2013; SANTOS e SILVA, 2015). A exemplo da PRC, este tipo de pergunta 

é formulado para não ser respondido: 

 

(74)   I: comece 

           Ama: (hes) a gente aqui na universidade já está quase no período de férias né? o período 

já acabando e assim no período de férias você costuma... passear? ir pra casa da família? 

assim a família toda se reunir? como é? 

         Wag: raramente é porque também... em relação à universidade... as férias da universidade 

com          as férias do trabalho ela não... (hes) como é o nome da palavrinha mesmo? 

Ama: coincide  

Wag: coincide... sabe? aí... praticamente eu fico em casa mesmo... saio assim... se sair 

saio à noite moro aqui numa cidade perto... cidade circunvizinha... viagem assim não 

gosto muito... certas viagens... tra- assim final de ano... quando eu pego férias do meu 

trabalho aí tem o recesso da universidade né? sempre dá agora... aí eu gosto de viajar 

sempre vou lá pra Bahia lá tem uma confraternização sempre da empresa... onde eu 

trabalho ganho ( ) e vou pra lá... às vezes viajo pra Santos pra casa de minha tia Ninha 

Ama: mas tem algum algum momento assim que reúne toda a família primos sobrinho 

tios tias alguma comemoração? 

Wag: não é é difícil... minha família é muito atual sabe? assim as coisas não é muito 

chegada não 

Ama: ah sei 

Wag: às vezes acontece isso sempre às vezes no meio do ano... é festa de São João todo 

mundo gosta de ir pro sítio sabe? aí (pronto) só esse período... agora assim Natal essas 

coisas é... a coisa mais difícil ter 

          Ama: tem assim muita fam- tem muita criança na sua família assim hoje ou é mais já 

tudo... adolescente adulto? 

Wag: tem... existe... mas é bem pouco. 

Ama: porque às vezes quando tem a gente tá em lugar assim que reúne criança às vezes é 

a gente percebe aquela criança traquina né? quando a gente vai dar alguma assim pede 

alguma coisa aos pais e os pais não dá... aí se joga no chão você já teve assim 

oportunidade de observar algum tipo assim? (INTERAÇÕES CONDUZIDAS DE ITA-

BAIANA, 2013, M, 38, 2, S, D,  H, Wag). 
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 Não se pode afirmar que exista uma resposta para a PRMD que faça 

parte do domínio de conhecimento dos interlocutores, já que esta solicita o apoio do 

ouvinte para o tópico que está em andamento, ou seja, quando o locutor usa as partícu-

las sabe? e né?,ele não pretende saber se o ouvinte sabe algo, nem espera a confirmação 

do ouvinte, apesar de solicitar  confirmação para o que está sendo dito, mas de forma 

pressuposicional, já que o falante continua seu turno. Segue o processo de distribuição 

tópica das PRMD: 

 

 

...Ama: (hes) a gente aqui na universidade já está quase no período de férias né? 

ativação                                                                                                    ativação 

 

... o período  já acabando e assim no período de férias você costuma... passear? ir pra 

casa da família? assim a família toda se reunir? como é? 

       ativação                                                                     reativação                                  ativação  

 

Wag: raramente é porque também... em relação à universidade... as férias da 

universidade com as                                                                                                retomada  

 

...férias do trabalho ela não... (hes) como é o nome da palavrinha mesmo? 

retomada 

 

Ama: coincide       pergunta plena:  processo de retomada de tópico e de projeção 

 

Wag: coincide... sabe? aí... praticamente eu fico em casa mesmo...  

ativação 

 

.....Ø saio assim... se sair saio à noite 

   retomada                                                              

 

 

.... Ø moro aqui numa cidade perto... cidade circunvizinha...  

 
              Figura 7 - Funcionamento das PRMD no quadro de distribuição tópica 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Há uma diferença de realização no que se refere à PRMD: as setas duplas, em 

vez de marcarem movimento de retomada e projeção de tópicos como a PRC, sinalizam 

que o falante pede para o ouvinte confirmar o(s) tópico(s) desenvolvido(s) por ele até 

aquele momento do turno. Ao mesmo tempo, a pergunta serve de base para o que vai 

ser exposto na continuidade do discurso. Logo, a PRMD funciona como um meio de 

organizar o discurso. 

Para Silva (2016), que pesquisou sobre os marcadores discursivos interacionais 

entendeu?, sabe e viu? na fala de adolescentes escolares do Colégio Estadual Atheneu 

Sergipense, esssas marcas apresentam propriedades funcionais para articular as 
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informações tópicas e para o falante monitorar o acompanhamento do ouvinte a fim de 

convergir a atenção do falante e/ou ouvinte para o mesmo foco: introduzir um novo 

tópico, alternar o turno, mudar o tópico e finalizar o argumento. Assim, as perguntas 

que funcionam como marcdor discursivo apresentam-se como formas que estruturam os 

tópicos do discurso. 

A distribuição epistêmica do processo de codificação de tópicos nas perguntas 

pode ser visualizada em:  

 
 

              QUADRO 14: Processo de distribuição epistêmica nas perguntas 

 

Perguntas Falante Ouvinte 

Plenas (PP) -K +K 

Semirretórica (PSR) +K -K 

Retórica (PR) +K +K 

Retóricas> Marcador PRMD +K +K 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

  

 Os dados observados evidenciam que o funcionamento do par P-R apresenta 

traços que vão desde o uso prototípico, por meio do qual o falante busca elicitar uma 

informação do falante, até o nível de organização textual-discursiva, a partir de 

continuum de gradiência. O quadro (14) mostra que o traço presença de resposta, 

codificado linguisticamente, só está presente nas PPs e nas PSRs. No caso das plenas, o 

locutor não possui conhecimento da resposta, a quem é atribuída posição gradiente -K, e 

ao ouvinte, que é tido como conhecedor da resposta, possui a posição gradiente +K. As 

respostas às PSRs são dadas pelo próprio falante, cuja posição epistêmica é representada 

por +K; a do ouvinte, que desconhece a resposta, por –K.  

 No nível das PRS, as respostas são conhecidas pragmaticamente pelos 

interlocutores, que compartilham o mesmo domínio de conhecimento, ou seja, existe 

um alto grau de pressuposição, sendo aqueles representados pela posição gradiente +K.  

 O ouvinte também ocupa a posição +K em três níveis, e –K em um. A principal 

diferença no que diz respeito à realização do par entre o falante e o ouvinte está na 

posição –K , busca de informação. Logo, esses dados fornecem evidências de que os 

interlocutores possuem 75% de possiblidades para fazer uso de perguntas com 

finalidades discursivas diferentes das que visam obter resposta do ouvinte, 15%. Isso 
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prova que as perguntas prototípicas (plenas) não representam o uso total do par P-R54, 

ou melhor, não se pergunta apenas para obter resposta do ouvinte. 

Desse modo, o uso do par P-R está relacionado aos movimentos de retomada ou 

de sequenciamento do tópico discursivo. Esse processo é denominado por Tavares 

(2010) de movimento retroativo-propulsor, o qual contribui para estabelecer a coesão no 

nível textual-discursivo. Givón (1992) afirma que o processo de recorrência, que 

garante a acessibilidade tópica, e o de projeção, que garante a importância temática, são 

responsáveis pela estruturação do discurso. Se o par P-R atua como mecanismo de 

retomada e projeção de tópicos, é saudável afirmar que perguntas e respostas são, tam-

bém, responsáveis pela construção do discurso. 

Na próxima seção, trato da implementação da objetividade e (inter)subjetividade 

no par P-R. 

6.3. MARCAS DE SUBJETIVIDADE E INTERSUBJETIVIDADE NO PAR P-R 

 

 Da mesma forma que o processo de codificação de tópicos, nas perguntas, 

ocorre por meio de um continuum, o mesmo acontece com o fenômeno da subjetivação 

e intersubjetivação no par P-R. Traugott e Dasher (2005) concebem o processo de 

subjetivação a partir de um continuum, que segue a trajetória: [objetivo] > [- subjetivo] 

> [+subjetivo] > [intersubjetivo]. Nesta seção, analiso como o processo de negociação 

entre falantes e ouvintes contribuem para a construção da coerência discursiva, mais 

precisamente para os movimentos de retomada e de projeção de tópicos.  

 A hipótese a ser testada é a de que as marcas de subjetividade e 

intersubjetividade codificadas pelos interlocutores estão relacionadas aos processos de 

negociação de tópicos, o que contribui para o estabelecimento da coesão e da coerência 

discursiva.  

 São adotados os parâmetros de análise propostos por Traugott e Dasher (2005), 

os quais permitem identificar as marcas que são usadas pelos falantes no processo 

interativo e os de Galembeck (2002). Recorro, também, às ideias de Neves (2014), 

                                                 
54

Chamo a atenção para o fato de que esses dados têm a ver com a possiblidade de uso das perguntas 

dentre os quatro tipos mencionados, e não com a frequência de ocorrência de cada tipo em um dado 

contexto de uso, a qual será abordada mais adiante.  
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segundo a qual os juntivos são a categoria mais representativa do fenômeno da (inter) 

subjetividade, por possibilitar aos interlocutores estabelecerem um contrato 

intersubjetivo, garantido, assim, as relações de coerência discursiva.  

 Além de identificar as marcas que instauram o fenômeno da (inter)subjetividade, 

realizo um controle nas amostras, considerando os três níveis de realização das 

perguntas: PP>PSR>PR, a fim de identificar quais marcas são mais propensas a um 

determinado tipo de pergunta. Em (75), as marcas de primeira e segunda pessoas 

indicam de modo direto a presença dos interlocutores: 

 

(75)   Ent: então como foi você... pode dizer por que que você mudou... saiu do projeto... e 

                                                                                                                                   [ 

          Ros: bem né? é como todo ser humano como eu já falei no início... né? minha fa- meu pai 

faleceu eu tinha quinze anos tenho só minha mãe já é um pouco idosa... né? eu acho 

que... você quando você encontra alguma coisa melhor você sempre quer... né? quer 

crescer quer ganhar um pouco mais pra justamente ajudar a sua família é o que eu 

quero... vi nesse emprego uma oportunidade de eu ganhar mais um pouco né? e numa 

oportunidade em que minha família está precisando minha mãe tem que fazer uma 

cirurgia... vai precisar de minha ajuda então eu vi nessa oportunidade uma maneira de 

deixar o PIBID mas é tanto que eu... que eu não queria deixar... de início quando eu 

recebi essa proposta... eu disse não... justamente por causa do PIBID porque eu pretendo 

fazer mestrado e Ø acho que o PIBID é muito importante pra mim... mas depois eu 

pensei... né? em ficar como voluntária né? e Ø iria contar de toda for- de todo jeito pro 

meu currículo então Ø conversei com o professor ele foi super legal... Ø pensei que ele 

iria... não Ø iria aceitar coisa do tipo mas ele... conco- aceitou e eu fiquei muito feliz né? 

dele não ter reclamado dele ter a- me... me entendido... entender a minha situação... e 

Øestou aqui ((RISOS)) 

 

Ent: e em relação a esse novo... emprego você pode falar mais ou menos como funciona  

Ros: bem esse emprego é... é basicamente o que eu já tinha... (hes) passou basicamente 

algumas coisas que eu já tinha trabalhado como bolsista lá né? é mais receber 

documentos fazer ofício... só que agora lá eu era bolsista né? eu num tinha tanta 

responsabilidade como aqui responsabilidade entre aspas porque lá num Øtinha... num Ø 

podia receber um documento que eu era bolsista...(ENTREVISTA 

SOCIOLINGUÍSTICA, ITABAIANA, #cab, 2010, F, 24, 1, S, Ros).   

 

No exemplo (75), as marcas de primeira e segunda pessoas representam de 

modo mais direto a presença dos interlocutores no discurso, nos termos segundo 

Galembeck (2002). Este autor também afirma que essas marcas pessoais sinalizam que 

o discurso está voltado para o estabelecimento das relações interpessoais. Essas marcas 

instauram de modo intrínseco a presença, no discurso, dos interlocutores.  

Talvez seja por isso que Givón (1983) afirma que a codificação tópica tem a ver 

com uma organização discreta do discurso, no sentido de ser o sujeito mais tópico que 

os objetos, no sentido de que o ator/iniciador [+animado] e [+ humano] possui mais 

representatividade no discurso.  
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A marca subjetiva você (heterocentrada) presente na PP do entrevistador 

autoriza o ouvinte a continuar o turno e este o faz por meio de um encadeamento da 

marca autocentrada eu, que se distribui em forma de tópicos, de modo recorrente na 

resposta. Essas marcas que indicam a presença dos interlocutores parecem ser uma 

característica das PP, já que esta é formulada para ser respondida, o que exige a 

participação direta do interlocutor.  

Outro modo de se identificar marcas subjetivas é por meio de expressões 

modalizadoras que exprimem o ponto de vista dos interlocutores, como pode ser visto 

em (76): 

 

(76)   Ent: então assim... quando você fez vestibular... você... era o curso que você queria? 

Ros: bem na verdade eu eu tinha dúvida sobre o que eu queria né? o curso que eu queria 

eu acho que eu num tinha condições de fazer que eu tinha vontade de fazer Pediatria... 

mas como as condições não permitia aí eu resolvi fazer física pelo mercado de trabalho... 

eu disse “eu vou fazer Física porque o mercado de trabalho tá precisando e eu num vou 

ficar desempregada depois” e deu certo... comecei a gostar da área... achei interessante... 

e tou aí... gostei... gosto do que faço... defendo a Física até ((RISOS)) acho que ela muito 

importante pra vida da de todo mundo e o pessoal às vezes não... num percebe isso 

Ent: em relação à su- à sua visão antes de física e à visão que você tem agora... da física? 

o que que você acha? 

Ros: é como muita gente acha né? que a Física é só baseada no Cálculo é Cálculo é 

Cálculo mas num é bem assim... qualquer fenômeno no nosso dia a dia tem a Física seja 

na sua casa... seja na na rua... seja numa oficina... seja quando você tá indo pra Aracaju 

andando de carro... em tudo em tudo tem o a física no seu dia a dia ... no funcionamento 

do corpo humano tem a física ... seja numa numa num num acidente num crime... pra 

desvendar aquele crime você tem... que... (hes) com várias... (hes) várias... teorias da 

Física você consegue desvendar...várias coisas (ENTREVISTA SOCIOLINGUÍSTICA, 

ITABAIANA, #cab, 2010, F, 24, 1, S, Ros #cab, 2010, F, 24,1, S, Ros). 

 

 Em (76), o entrevistador após formular a PP que busca uma resposta sobre a 

visão que interlocutor tem sobre a física, considerando o antes e o depois, elabora outra: 

o que que você acha?, que é construída, tendo por base verbo de valor cognitivo acha. 

Para Traugott e Dasher (2005), há marcadores que explicitam a atitude do falante em 

relação ao discurso. Nesse sentido, a pergunta visa a elicitar a resposta subjetiva do 

ouvinte de um modo mais acentuado, uma vez que o entrevistador instaura uma 

instância que requer a opinião pessoal do interlocutor. Segundo Galembeck (2002), esse 

tipo de verbo tanto favorece o desenvolvimento do tópico discursivo, por possuir valor 

coesivo quanto favorece a manutenção com os interlocutores.  

A presença da dêixis social, no caso dos pronomes, ressalta o papel social do 

ouvinte, o que direciona o enunciado para o polo mais intersubjetivo. 
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As perguntas classificadas, aqui, como PRMD, de acordo do Galembeck (2002), 

funcionam como marcadores que buscam a aprovação discursiva, o que vai ao encontro 

do que foi exposto na seção anterior, conforme o exemplo:  

 

(77)    OTÁVIO: bom vamos lá né?   Mariane? Mariana né? Mariane Mariane tô brincando 

durante a menstruação 

MARIÁ: repare que 

OTÁVIO: dias antes da menstruação descer as mulheres é elas passam por um período 

chamado de tensão pré mens- menstrual  né?certo? 

MARIÁ: hum hum 

OTÁVIO: devido á várias alterações hormonais é como é que é esse impacto um tanto 

né?   esse impacto que ocorre na vida das mulheres e a quem está ao seu redor? 

MARIÁ: como é né?   deixo vê 

OTÁVIO: eu não tenho só você que tem 

MARIÁ: ah vá 

OTÁVIO: eu respondo 

MARIÁ: rapaz eu num acho nenhum que teve impacto não né?   só é chato 

OTÁVIO: afeta todas as pessoas que tão assim? (INTERAÇÕES CONDUZIDAS, 

ATHENEU, #CAB, 2015, MF, M, U). 

 

 

Os marcadores destacados, no excerto (77), funcionam como marcas de 

subjetividade por não apresentarem uma avaliação do falante em relação à proposição, 

mas indica a atenção do falante em relação ao ouvinte. 

Os dados a seguir demonstram a representação das marcas (inter)subjetivas 

codificadas nas perguntas e nas respostas dos interlocutores em termos estatísticos: 

   

               Tabela 2 - Marcas (inter) subjetivas- Entrevistas – Itabaiana 

 

 Perguntas - nº de 

ocorrências/% 

Resposta - nº de 

ocorrências/% 

Total 

Subjetivas     275   (20.00)    209   (7.64)   484 

Intersubjetivas   1100   (80.00)   2530  (92.36) 3630 

Total   1375    100%   2739   100% 4114 

               Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  

 

  

 

 Na tabela (2), os dados permitem constatar que, nas entrevistas sociolinguísticas 

de Itabaiana, as marcas intersubjetivas codificadas nas perguntas do entrevistador são 

mais frequentes que as subjetivas. Isso demonstra que, nesse contexto de produção de 

perguntas, a atenção do entrevistador está voltada para o ouvinte, já que aquele tem por 

objetivo principal elicitar respostas por meio de PPs.  
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 É imperioso lembrar que as marcas de subjetividade e intersubjetividade não são 

tomadas como fenômenos dicotômicos, já que um tipo pressupõe o outro, como atestam 

Galembeck (2002) e Traugott e Dasher (2005). No entanto, estes autores defendem que 

existem marcas que são voltadas para avalição da proposição, como os verbos de valor 

cognitivo (saber, achar, poder etc.) e as que são direcionadas para a atenção do ouvinte 

(né?, certo?, você, tu etc.).  

 Do mesmo modo, os dados analisados, na resposta do ouvinte, são 

caracterizados pela alta frequência de uso das marcas intersubjetivas, 2530. Como se 

trata de respostas a tópicos codificados em PPs, as marcas intersubjetivas instauram a 

presença do ouvinte (entrevistador), que é obrigatória, nesse tipo de contexto 

interrogativo. Essas marcas, ao indicarem de modo direto a presença do interlocutor, 

contribuem para os movimentos de retomada e de projeção tópica, já que responder a 

uma pergunta plena significar retomar o(s) tópico(s) codificado(s) em tal pergunta, 

como sinaliza Sorjonen (2001) e Heritage (2012).  

 No caso da amostra Interações Conduzidas, em que as interações são mais 

fluídas, as marcas de intersubjetividade são menos frequentes que as entrevistas 

sociolinguísticas, já que não existe uma única pessoa responsável por conduzir o turno, 

isto é, os participantes possuem mais liberdade para desenvolver os tópicos codificados 

nas perguntas, sendo que a maior parte das marcas usadas é centrada no ouvinte. Os 

usos marcas intersubjetivas estão relacionadas a quem mais produz PP, observe-se: 

 

             
            Tabela 3 - Marcas (inter) subjetivas - Interações - Itabaiana 

 

Marcas Perguntas - nº de 

ocorrências/% 

Resposta - n º de 

ocorrências/% 

Total 

Subjetivas     72   (12.00)       72  (13.04) 144 

Intersubjetivas   528   (88.00)     480  (86.95) 1008 

Total   600     100%     552   100% 1152 

           Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  

 

  

 Com apenas 528 ocorrências de marcas intersubjetivas nas perguntas, se 

comparado a 1100 nas entrevistas, a tabela (3) evidencia que, nas entrevistas 

sociolinguísticas, há maior frequência de marcas relacionadas ao fenômeno da 

intersubjetividade, 80%. Mesmo que, no contexto das interações conduzidas, não haja 
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uma única pessoa direcionando o turno, existe uma quantidade significativa de PPs que 

favorecem a implementação desse tipo de marca que têm por função focalizar a 

presença do outro.  

 As marcas de subjetividade apresentam, na tabela (3), uma nível de igualdade, 

no que diz respeito à recorrência dessas marcas. Nesse caso, tal fato ocorre em virtude 

de os participantes focarem mais a presença do outro do que avaliar o discurso que estão 

desenvolvendo. 

 A seguir, passo a análise da amostra coletada no colégio Atheneu, tendo por 

objetivo fazer um cotejamento com os dados coletados na mostra de Itabaiana, e para 

verificar padrões de recorrência no que diz respeito ao uso das marcas (inter)subjetivas 

codificadas nas perguntas. Na tabela (4), podemos notar que, a exemplo da análise 

anterior, existe maior frequência de marcas intersubjetivas: 

 
             
            Tabela 4 - Marcas (inter) subjetivas - Entrevistas – Atheneu 

 

Marcas Perguntas - nº de 

ocorrências/% 

Respostas - nº de 

ocorrências/% 

Total 

Subjetivas 187 (16.66)   33   (20.00) 220 

Intersubjetivas   935  (83.33)   132  (80.00) 1067 

Total  1122   100%   165    100% 1287 

             Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  

 

 Com 935 ocorrências de perguntas com marcas intersubjetivas e 187 subjetivas, 

esses dados confirmam, mais uma vez, que as primeiras marcas são mais frequentes no 

funcionamento do par P-R. As respostas subjetivas continuam com frequência mais 

baixa. Os dois tipos (subjetivo e intersubjetivo) apresentam taxa de ocorrência maior 

nas perguntas. Isso ocorre porque, nas respostas, o falante se preocupa mais em 

desenvolver o tópico perguntado pelo intrevistador, realizando, com isso, menos 

perguntas. Em (5), são mostradas as marcas analisadas na amostra Interações 

Conduzidas de Itabaiana: 

          
        Tabela 5 - Marcas (inter) subjetivas – Interações – Atheneu 

 

Marcas Perguntas - nº de 

ocorrências/% 

Resposta- nº de 

ocorrências/% 

Total 

Subjetivas     72   (16.66)     36   (9.67) 108 
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Intersubjetivas   360   (83.33)    336  (90.32) 696 

Total   432    100%    372   100% 804 

             Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 Nas interações analisadas na tabela (5), há maior equilíbrio no que se refere ao 

uso de marcas intersubjetivas tanto pelo falante quanto para o ouvinte. No geral, a 

quantidade de marcas (inter)subjetivas é menor nas interações conduzidas, o que 

demonstra o fato de que, nesse contexto, a presença do outro é menos marcada 

linguisticamente.    

 Por fim, evidencio, na tabela (6), as ocorrências das marcas (intersubjetivas) na 

amostra Interações Conduzidas e no Colégio Atheneu: 

 

Tabela 6 - Distribuição das marcas (inter) subjetivas nas duas amostras analisadas 

 

Marcas Itabaiana/ 

Entrevistas 

Itabaiana/ 

interações 

Atheneu/ 

entrevistas 

Atheneu/  

interações 

 P     (%)   R    (%) P    (%) R     (%) P     (%) R    (%) P     (%)   R  (%) 

Subjetivas 275   (20) 209   (8) 72   (12) 72   (13) 187   (16) 33   (20) 72   (16)  36   (9) 

Intersubjetivas 1100  (80) 2530 (92) 528 (88) 480 (87) 935   (84) 132 (80) 360 (84) 336 (94) 

Total 1375  100 2739  100 600 100 552 100 1122  100 165 100 432 100 372 100 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

 O que podemos afirmar, a partir dos dados analisados, é que há menos marcas 

(intersubjetivas) codificadas no contexto das interações conduzidas nas duas amostras 

analisadas em relação às entrevistas. No caso das respostas, o número dessas marcas 

apresenta-se com mais produtividade nas entrevistas de Itabaiana, já que essas respostas 

geralmente configuram estratégias de retomadas de tópicos. 

 Nesses termos, o processo de negociação de tópicos é mais saliente nas 

entrevistas sociolinguísticas, mais especificamente nas perguntas do entrevistador. 

Apenas as repostas das entrevistas da amostra Itabaiana apresentaram a maior 

frequência de ocorrência de marcas intersubjetivas. Talvez isso ocorra que devido ao 

perfil de informantes: nas entrevistas de Itabaiana, os informantes são universitários; 

nas do Atheneu, são de nível médio. Nesse caso, o perfil social dos informantes pode ter 

influenciado na frequência de uso dessas marcas.  

 Segundo Santos (2014), ao investigar a influência do modelo de polidez na 

variação de referência à 1ª pessoa do plural, nós/a gente, o contexto de rede de interação 
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social favorece um ambiente mais espontâneo (menos marcado) para os interlocutores 

em relação às entrevistas sociolinguísticas, já que favorece o uso de formas inovadoras, 

como a gente  em vez de nós, pois o uso da primeira forma  possui relação direta com o 

contexto de polidez, que é caracterizado por fatores de ordem pragmática.  

 No contexto de perguntas e respostas, as marcas intersubjetivas são mais 

produtivas que as subjetivas. Estas últimas apresentaram mais produtividade no 

contexto de entrevista. Isso corre devido ao fato de que, nas entrevistas, a marcação da 

presença do outro (ouvinte), é constante. As ocorrências de marcas de subjetividades 

apresentam comportamento semelhante  no contexto de interação, principalmente, no de 

Itabaiana. 

 Já na acepção de Mendonça (2016), ao analisar o uso da marca de 1ª pessoa do 

plural com referência genérica, tendo por objetivo identificar como os 

condicionamentos de ordem estrutural, social e pragmática influenciam na variação de  

nós e a gente  como estratégia de indeterminação do sujeito, o item a gente, no nível 

sintático-semântico, apresenta mais probabilidade de uso na presença de referentes 

nominais definidos e de especificadores de natureza dêitica. No que se refere à 

dimensão pragmática, a marca  a gente é mais produtiva, no contexto das interações, 

nas situações  em que os interlocutores apresentam grau distante de familiaridade.  

 Se o contexto das interações apresenta mais propensão às ocorrências das formas 

inovadoras, o contexto das entrevistas, por ser mais marcado, favorece o uso de formas 

canônicas.  No caso das formas subjetivas e intersubjetivas codificadas nas perguntas, 

as últimas demonstraram ser mais produtivas nas duas amostras analisadas (interação e 

entrevistas), sendo que o contexto de interação apresentou menos ocorrências.  

 A presença constatante do ouvinte, nos dois contextos, evidencia o caráter 

pragmático-discursivo do par P-R, pois, mesmo que esta presença não ocorra na 

materialidade do texto por meio de busca de resposta, é situada contextuamente, como 

nos casos das PRs. 

 Araújo (2014) chama a atenção para o fato de que o contexto de comunidades de 

práticas apresenta variação, uma vez que os informantes  tratam de forma mais polida as 

pessoas mais próximas e menos polida as pessoas distantes. O contexto de interação da 

amostra de Itabaiana apresentou comportamento semelhante de ocorrências, no que se 

refere às marcas de subjetividade, tanto nas perguntas quanto nas respostas. Ja na 

amostra do Colégio Atheneu, houve um total de ocorrência de 50%, nas respostas, em 

relação à quantidade de perguntas. Logo, de acordo com o que Araújo (2014) pontua, 
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essa variação de contexto de interação, nas duas amostras, está relacionada à forma de 

interagir do interlocutores, já que as pessoas mais próximas são tratadas de forma mais 

polida.  

 Nesse caso, pode-se pensar o processo de marcação em termos de gradiência, 

uma vez que há variação de forma linguísticas, dentro um contexto de interação, de 

acordo com o grau de relação estabelecido pelos participantes envolvidos. No caso desta 

pesquisa, a variação maior, no que diz respeito às marcas (inter)subjetivas, foi na 

amostra do Colégio Atheneu.  

 O fato importante é que a alta frequência de marcas de intersubjetividades 

garante o estatuto do par P-R como mecanismo de junção, como defende Neves (2014), 

já que esse processo possibilita o desenvolvimento do tópico por meio de processos de 

retomada e projeção.  

 Na seção que segue, disserto sobre os contextos que favorecem o aparecimento 

do par P-R. 

6.4. CONTEXTOS DE OCORRÊNCIA DO PAR P-R 

 Nesta seção, investigo os contextos de ocorrência das perguntas nas amostras de 

Itabaiana e na do Colégio Atheneu. Para tanto, valho-me dos argumentos de Givón 

(1995), segundo o qual a marcação é totalmente dependente do contexto. Por esse viés, 

uma forma linguística pode ser marcada em um contexto e não-marcada em outro.  

 Nesse contexto, assumo a hipótese de que a frequência de perguntas tende a 

variar nas amostras selecionadas para análise, já que estas apresentam características 

diferentes: i) as interações conduzidas fazem parte de um contexto mais fluido, devido à 

liberdade que os participantes possuem para tomar e desenvolver o turno, sendo, 

portanto, um contexto como menos marcado; e ii) as entrevistas sociolinguísticas, por 

ter alguém que dirige o turno tende a ser mais marcada. Os dados analisados, na tabela 

(7), fazem parte das entrevistas sociolinguísticas de Itabaiana, os quais apontam maior 

recorrência das PPS: 
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            Tabela 7 - Frequência do par P-R: entrevistas de Itabaiana 

 

   Pergunta –  

nº ocorrências/% 

Resposta –  

nº ocorrências/% 

Total 

Plena  1430   (94.20)      11   (3.57) 1683 

Semirretóric

a 

     22    (1.44)      55  (17.85) 77 

Pergunta 

retórica 

     66   (4.38)     242  (78.57) 308 

Total 1518    100% 308    100% 2068 

          Fonte: Elaborado pelo autor, (2017). 

 

 A finalidade das entrevistas sociolinguísticas é elicitar o vernáculo do 

informante. Para atingir esse objetivo, o entrevistador se vale de estratégias tópicas no 

que se refere ao desenvolvimento de turnos.  Em (7), vemos que as perguntas plenas 

ocorrem em larga maioria dos casos. Isso deixa claro que o papel do entrevistador é 

fazer perguntas; o do informante, responder, o que é feito por meio de PSRs e PRs.  

 Os dados ainda permitem constatar que o entrevistador faz uso das PPs como 

estratégia de articulação de tópicos, ou seja, usa esse tipo de perguntas como meio de 

elicitar as informações do interlocutor. Já o informante faz uso das PSRs e PRs como 

estratégias para desenvolvimento do discurso, retomando conhecimento codificado na 

pergunta do entrevistador para desenvolver seu discurso. É por isso que Herring (1991) 

afirma que o processo de gramaticalização das PRs é de base discursiva.  

 A tabela (8) permite fazer uma melhor comparação de frequência entre as 

modalidades entrevista e interação conduzida:  

 
            

            Tabela 8 - Frequência do par P-R: interações - Itabaiana 

 

Perguntas Pergunta –  

nº ocorrências/% 

Resposta –  

nº de ocorrências 

Total 

Plena  1452   (77.56)    122  (20.00) 1574 

Semirretórica     34     (1.92)      16   (2.00) 50 

Pergunta retórica    390   (20.51)    468   (78.00) 858 

Total   1876    100%    606      100% 2482 

            Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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 No caso das interações conduzidas, as PPs continuam a apresentarem maior 

frequência, mas com um diferencial: o entrevistador faz mais uso de  PRs. O que 

permite tal uso é a natureza da amostra, já que, nas interações conduzidas, o contexto 

mais fluido se aproxima mais de uma conversa do cotidiano, apresentando 

características menos marcadas que as entrevistas sociolinguísticas, que configuram um 

instrumento metodológico padrão usado, na Sociolinguística, para verificar a fala das 

pessoas que fazem parte de uma comunidade, quando não estão sendo observadas. No 

caso da amostra do Colégio Atheneu, existe a mesma tendência de uso de PPs nas 

perguntas do entrevistador: 

 

              Tabela 9 - Frequência do par P-R: entrevistas - Atheneu 

 

Perguntas      Perguntas –  

nº ocorrências/% 

     Resposta –  

nº ocorrências/% 

Total 

Plena     1375  (96.89)      13     (6.66) 1388 

Semirretórica         35   (2.32)      24   (13.33)     59 

Pergunta retórica         15   (0.77)    146   (80.00)   161 

Total     1425    100% 183     100% 1608 

              Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

 Os dados demonstram que a tendência em se fazer uso de PPs se mantém na 

amostra de entrevistas sociolinguísticas do Atheneu, e indica um padrão de 

direcionamento tópico que se configura por meio de retomadas e projeções, o que 

contribui para a coerência do discurso. As estratégias de construção discursiva do 

informante se dão por meio das PRs, o que favorece o desenvolvimento do turno por 

meio do movimento de retomada e projeção. 

 Na tabela (10), apresento os dados referentes à amostra Interações Conduzidas 

em Itabaiana, observe-se:  

 
Tabela 10 - Frequência do par P-R: interações - Atheneu 

 

Perguntas Pergunta 

nº ocorrências/% 

Respostas 

nº ocorrências/% 

Total 

Plena        441  (57.00)      122   (27.00)     453 

Semirretórica         25   (2.00)        34    (6.00)       28 

Pergunta retórica        341  (41.00)       336   (67.00)      667 
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Total        807    100% 492100%      850 

              Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 A proporção de uso em relação aos tipos de perguntas formuladas pelo 

entrevistador é menor, 40% de PPs e 31% de PRs. Essa diferença, mais vez, pode estar 

relacionada ao perfil social dos informantes: escolaridade, idade etc. Em todo caso, 

podemos declarar que a natureza contextual das entrevistas sociolinguísticas é mais 

favorável, nas perguntas do entrevistador, a uma maior ocorrência de PPs.   

 Outro dado relevante é que o número de PRs se mantém relativamente estável, 

quando se compara à amostra de Itabaiana. Nesse contexto de uso, o entrevistador não 

se preocupa apenas em elicitar a resposta do ouvinte, mas participa de modo menos 

assimétrico do desenvolvimento do discurso, chegando, até mesmo, a emitir uma 

opinião antes de fazer a pergunta. Isso explica o aumento de PRs, as quais apresentam 

marcas heterocentradas no ouvinte. Além disso, o fato de o informante possuir mais 

liberdade de formular PPs, já que estas ocorrem em quantidade muito reduzida: 3.57% 

nas entrevistas de Itabaiana; e 6.25% nas do Atheneu. Os dados relacionados à 

frequência de perguntas podem ser comparados na tabela (11):  

 

   Tabela 11 - Distribuição geral de perguntas nas amostras 

 

Pergunt

as 

Itabaiana/ 

Entrevistas 

Itabaiana/ 

Interações 

Atheneu/ 

entrevistas 

Atheneu/  

interações 

 P     (%)   R    (%)  P       (%) R      (%) P     (%) R   (%) P    (%) R    (%) 

PP 1430   (94)  11     (4)   1452   (77) 122   (20) 1375 (97) 14   (6 ) 441 (58) 453 (28) 

PSR 25        (2) 54    (18)     34    (2)   16     (2) 35    (2) 24   (14) 25    (2 )  28   (7) 

PR 66        (4) 242   (78) 390    (21) 468   (78)  15   (1) 146 (80) 341 (40) 28  (65) 

Total 1518  100 308  100 1876    100 606  100 1425  100 183 100 807 100 492 100 

  Fonte: Elaborado pelo autor, (2017). 

 

 O confronto dos dados na tabela (11) permite evidenciar os contextos de 

ocorrência das perguntas em termos de tendência. O exemplo mais prototípico das 

perguntas, as plenas, apresentara maior produtividade no contexto de entrevista. O que 

nos permite afirmar que o processo de articulação de tópicos por meio PPS, nas 

entrevistas, é mais padronizado. Mesmo que o entrevistador utilize diversas estratégias a 

fim de que o informante monitore o mínimo possível a fala, trata-se de um instrumento 

metodológico de coleta de dados que exige certos procedimentos (estratégias) para que 
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se atinja o objetivo pretendido. Nesse sentido, é correto afirmar que o contexto em que 

ocorrem as entrevistas sociolinguísticas é mais marcado que o das interações 

conduzidas.  

 O discurso marcado pelas PPs tende a ser mais assimétrico já que o foco é a 

busca de reposta do falante e pelo fato de o processo de distribuição de turno ser mais 

demarcado:  o falante pergunta e o ouvinte responde por meio dos movimentos de 

retomada, uma vez que a resposta retoma o que foi codificado na pergunta 

(SOROJONEN, 2001; HERITAGE, 2012), sendo que o processo de retomada serve de 

base para a continuidade do discurso.  

 O discurso pautado nas PPs é bastante delimitado pelas relações de adjacências, 

carcterística  inerente às perguntas prototípicas. O que confirma essa assertiva é o fato 

de quase não haver perguntas PPs nas respostas que fazem parte das entrevistas.  

 As perguntas que são mais frequentes nas respostas são as PRs, principalmente 

as que funcionam como marcador dsicursivo, que tem por função buscar a provação do 

ouvinte para o tópico que está em  desenvolvimento. A menor frequência, nas 

entrevistas, foi a das PSRs. Talvez isso ocorra devido ao fato de que o contexto é 

caracterizado pela relação pergunta <> resposta, o que justifica a alta ocorrência de PPs. 

 No que se refere às interações conduzidas, as PPs  apresentaram maior 

frequência na amostra de Itabaiana, 77%. O contexto das interações, no que se refere à 

ocorrência de PPs, não pode ser igualado ao das entrevistas, no sentido de que foram 

identificadas 21% de ocorrências de PRs na fala do entrevistador, o que demonstra ser 

esse contexto menos marcado que o das entrevistas.  A codificação de PRs na fala do 

entrevistador garante um contexto menos assimétrico, já que essas marcas estão relacio-

nadas à aprovação do ouvinte e a construção discursiva. É corrente, nas interações, o 

entrevistador ativar um tópico e comentar um pouco (às vezes muito) sobre ele antes de 

fazer a pergunta. Como também é normal o informante responder a uma pergunta e, em 

seguida formular outra para o entrevistador responder. Isso justifica a presença de PPs 

nas respostas do informante. Essas observações permitem afirmar que o contexto em 

que ocorrem as interações é menos marcado que o das entrevistas, que favorece uso das 

perguntas de forma mais fluída.   

 Depois de analisados os dados quantitativos desta pesquisa, realizo uma 

sunmarização dos resultados alcançados e, em seguida, apresento asconclusões finais 

desta tese. 
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6.5   SUMARIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Esta seção é dedicada a uma sumarização dos dados obtidos nesta pesquisa, em 

que retomo as questões e hipóteses levantadas no início da investigação e as respondo a 

partir dos dados investigados. 

 Na questão1, foi pergutado sobre as funções textuais-interativas que o par P-R 

desempenha na implementação e no desenvolvimento do TD. A hipótese levantada foi a 

de que, a partir das pesquisas que defendem que o par P-R atua como estratégia de arti-

culação de tópicos (VUCHINICH,1977); (GIVÓN, 1979, 1983, 1992, 1995, 2001, 

2002); (RODRÍGUEZ, 1988); (MANN E THOMPSON,1988); (HERRING, 1991); 

(SORJONEN, 2001) e (MARTELOTTA, 1996), o par pode funcionar, em um nível 

mais alto, como conector de porções textuais-discursivas. 

 Os dados apresentaram evidências de que os tópicos codificados, nas PPs, 

funcionam como um todo relacional, uma vez que: i) um tópico instaurado em PP pode 

ser desenvolvido por meio de outra PP, garantindo a continuidade do tópico ativado 

pelo entrevistador; e ii) um tópico codificado em uma PP é retomado na resposta do 

ouvinte, formando um todo significativo, ou unidade de relação, o que evidencia um 

processo de articulação de informações textuais, em um nível mais alto,e que garante as 

relações de coerência e coesão do texto e do discurso. 

 As PSRs têm por função organizar o discurso do locutor, atuando, no nível to 

texto como articulador de retomada de tópicos, tendo por objetivos fazer progredir o 

discurso em andamento. Já as PRs, por atuarem no nível do discurso, mostram-se mais 

propensas a chamar a atenção do ouvinte para o que está sendo dito. Estas perguntas 

levam o interlocuotor a retomar, de modo implícito, os tópicos desenvolvidos 

anteriormente. Esses movimentos de conexão de base discursiva realizados pelo par P-R 

são feitos de modo relacional, uma vez que são encadeados por meio de porções 

textuais-discursivas. 

 Foi indagado, na questão 2, a respeito de como os interlocutores constroem 

estratégias para codificar e distribuir o conhecimento (estratégias de realização tópica) 

por meio do par P-R no processo de desenvolvimento de turnos, tendo por  base as 

afirmações de Sorjonen (2001) e Heritage (2012), segundo os quais as perguntas 
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codificam as pressuposições epistêmicas dos falantes. A hipótese formulada foi a de que 

o falante codifica conhecimento durante o processo de elaboração de perguntas, o qual 

pode ou não, a depender do tipo de pergunta, ser retomado no turno do interlocutor.  A 

confirmação de uma pergunta por meio de um movimento de retomada sinaliza o 

desejo, por parte do ouvinte, de querer que a atividade discursiva prossiga por meio da 

sequência de turnos.  

 Os dados analisados indicam que, nas PPs, o falante ocupa a posição gradiente (-

K), e o ouvinte,  (+K), uma vez que, nessa modalidade, o falante busca sanar uma 

dúvida codificada na pergunta. A posição epistêmica do falante, nas PSRs, é a posição 

(+k), e a do ouvinte, (-K). Neste tipo de pergunta, o falante não espera a resposta do 

ouvinte, pois tem função estruturar o discurso em andamento. Já nas PRs, tanto o falante 

como ouvinte assumem a posição (+K), já que a resposta é recuperada pelo contexto. 

Dos quatro níveis de realização do P-R, a posição do falante é (+K), e em um nível, 

25%, é (-K).  Nesse sentido, 75% das possiblidades de ocorrências do par P-R é relizado 

no nível do discurso, isto é, não se formula pergunta apenas com o intuito de se obter 

uma resposta, mas com outras necessidades pragmático-discusrivas.  

 Na questão 3, buscou-se saber como ocorre a relação existente entre a instauração 

de perguntas e o processo de subjetividade e intersubjetividade no campo da gramática e 

do discurso. Aventou-se a hipótese, a partir dos postulados de Thompson (2014), de 

acordo com os quais as perguntas indicam o direcionamento do discurso por envolver os 

participantes da interação por meio de marcas subjetivas e intersubjetivas, que as 

marcas intersubjetivas codificadas, no par P-R, favorecem o processo de colaboração 

entre os interlocutores. 

 A análise dos dados mostrou que as marcas (intersubjetivas) configuram-se em 

estratégias menos produtivas no contexto de interações conduzidas que no de entrevistas 

sociolinguísticas. Esse fato é motivado pelas relações contextuais que, nas interações, 

são mais fluidas e dão maior liberdade para o entrevistador e o entrevistado 

desenvolverem o turno, já que não existe a preocupação de buscar uma resposta do 

interlocutor, como acontece, de forma tão frequente, nas entrevistas.  O processo de 

negociação de tópicos é mais saliente nas entrevistas sociolinguísticas, principalmente, 

nas perguntas do entrevistador. 

 Por fim, na questão 4, foi indagado a respeito de como o contexto interativo influ-

encia na seleção e na realização da estrutura gramatical das perguntas realizadas em 

contexto de uso. A hipótese, elaborada a partir das informações de Givón (1995), para 
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quem o princípio da marcação é totalmente dependente do contexto de uso da língua, 

uma vez que uma forma tida como marcada em um contexto, pode não ser marcada em 

outro, é a de que pode haver evidencia de um padrão de regularidade no comportamento 

do par P-R, o qual pode ser depreendido por meio de um mapeamento das funções 

discursivas do par em relação ao contexto de uso.  

 Foi constatado, na análise dos dados, que o contexto de entrevista sociolinguística 

favorece o uso de PPs por apresentar-se mais padronizado e por ser mais assimétrico. 

Nesse contexto, as perguntas, principalmente as do entrevistador, têm por função 

elicitar respostas do ouvinte. Em se tratando das respostas, as perguntas mais frequentes 

foram as PRs. A menor tendência de ocorrência de perguntas, nas duas amostras, foi a 

de PRs. Isso corre porque este tipo de pergunta funciona no nível do dicurso. Embora o 

contexto de interações apresente a característica de ser menos marcado, ainda assim 

existe um locutor que faz mais perguntas que outro, e isso talvez dificulte a ocorrrência 

de mais PRS, o que pode ser confirmado por meio do controle de outros contextos de 

uso. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta tese teve por objetivo analisar funcionamento do par P-R como estratégias 

de articulação de tópicos, tomando como ponto de partida a ideia de que esse par 

funciona como articulador (juntor) de porções textual-discursivas, por meio de um 

movimento que Tavares (2010) denomina de retroativo-propulsor, o qual envolve os 

processos de retomar um tópico já devolvido antes e o de progressão textual.  Para 

Givón (1992), esses dois fenômenos (retomada e projeção) são responsáveis pela 

construção da coerência discursiva. A hipótese central foi a de que o par P-R articula 

partes do texto e do discurso em níveis mais altos que o mecanismo de articulação 

frasal, o que foi evidenciado por meio do aporte teórico e dos procedimentos 

metodológicos adotados, os quais são sintetizados a seguir. 

No primeiro capítulo, procedi a uma contextualização do fenômeno em questão, 

sinalizando os pressupostos teóricos que tanto fundamentam a concepção de tópico 

adotada como a do par P-R (gramatical-discursiva). Além disso, discorro sobre como o 

par P-R é abordado na literatura linguística, ora por uma perspectiva formal, ora por 

uma funcional, sendo que, independente da escolha de umas dessas tendências, o par P-

R é explicado por diferentes aportes teóricos. Nesse sentido, mostro como funciona, em 

termos gerais, o par P-R, desde o uso canônico, que concebe o par P-R por meio de 

relações de adjacências: perguntar<>responder, até o funcionamento no nível textual-

discursivo. 

No segundo capítulo, iniciei a apresentação dos postulados teóricos que 

norteiam a pesquisa, mais especificamente o funcionalismo linguístico norte-americano.  

Assumi os pressupostos da gramática funcional, segundo os quais a língua, como 

instrumento de comunicação,  deve ser estudada a partir de um contexto mais amplo, 

em que se consideram as intenções do falante, as ações realizadas na/pela língua, os 

papeis sociopessoais dos interlocutores etc. Estabeleci o estatuto funcional da 

gramática, que tem por função codificar a semântica proposicional e a coerência 

discursiva de forma articulada; do discurso, que  é concebido como uma rede de nós 

tópicos que confere instrução para o processamento e organização da informação; e do 
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texto tem por função estruturar, linguisticamente, as ações tópicas instauradas no 

discurso.  

Ainda nesse capítulo, discuti os princípios do funcionalismo linguístico: i) o da 

iconicidade, que tem a ver com o fato de que a forma da língua reflete a experiência 

cognitiva dos falantes; o da marcação, segundo o qual a forma marcada tende a ser mais 

complexa que a não-marcada; e o princípio da informatividade, que se refere à forma 

que os interlocutores compartilham o conhecimento.  

Fiz, também, menção aos estudos da perspectiva textual-interativa e à literatura 

que trata das relações de coesão e coerência. Por fim, discuti os postulados da Teoria da 

estrutura retórica, que tem por base que as relações de junção na língua ocorrem por 

meio de porções textuais e não só em forma de adjacência.  

No terceiro capítulo, realizei uma revisão da literatura sobre o tópico discursivo. 

No primeiro momento, discorri sobre o tópico no nível sentencial, em que as análises se 

pautam pelo posicionamento sintático que o tópico assume na sentença; no segundo, 

abordei o tópico em uma perspectiva gramatical-discursiva, que o toma por meio da 

relação forma<> função.  

A partir do levantamento teórico realizado, estabeleci o conceito de tópico 

adotado nesta pesquisa: unidade de processamento e de construção do discurso, no 

sentido de que este é construído por meio do processo de topicalização. 

O quarto capítulo foi reservado para dissertar sobre o estatuto gramatical-

discursivo do par P-R. Em primeiro lugar, analisei os estudos realizados no âmbito da 

frase, incluindo os da gramática tradicional (GT). Em seguida, discuti o par P-R em uma 

dimensão textual-discursiva, ou seja, focalizando os estudos que o consideram pelo viés 

da gramática funcional. Nesse contexto, o par P-R foi concebido a partir do continuum: 

plena (PP) > semirretórica (PSR) > retórica (PR), em que a PP é considerada a forma de 

realização canônica [+prototípica] da categoria pergunta. Nesse tipo de uso, o falante 

pergunta e o ouvinte responde, o que configura uma relação de adjacência; na PSR, o 

falante formula e ele próprio responde, o que indica mudança no traço de realização da 

resposta; por fim, na PR, o falante formula uma pergunta para não ser respondida, 

ocorrendo o apagamento do traço resposta no que diz respeito ao processo de 

codificação linguística. Além do mais, considerei dois traços que caracterizam as 

perguntas prototípicas: entonação ascendente e presença de reposta. 

No quinto capítulo, tratei dos procedimentos metodológicos adotados para 

atingir os objetivos desta pesquisa. Defini como unidade para depreensão de tópicos a 
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oração. Segundo Givón (1992), os tópicos são codificados por meio de orações, mesmo 

que a oração codificada linguisticamente não corresponda à proposição mental. Nesse 

sentido, para analisar, descrever e interpretar o funcionamento do par P-R como 

estratégia de articulação de tópicos, elegi o método qualitativo, que tem por 

características realizar em contexto situado. De forma a complementar as análises, fiz 

uso de dados estatísticos, a fim de realizar o controle de recorrência dos dados e, a partir 

disso, depreender as tendências de uso do par P-R em relação aos contextos de 

ocorrência.  

Os dados que utilizei, nas análises, fazem parte de duas amostras que compõem 

o Projeto Falares Sergipanos.  

 Por último, no capítulo seis, passei a observar, nos dados, o 

funcionamento do par P-R como estratégia de articulação de tópicos. Os resultados são 

elencados por seção. 

 Na primeira seção, evidenciei os processos pelos quais as perguntas funcionam 

como articulador de porções discursivas.  Demonstrei que os tópicos codificados nas 

PPs funcionam como um todo significativo: um tópico codificado em PP pode ser 

continuado por meio de outra PP, o que garante a continuidade tópica do entrevistador. 

De modo semelhante, um tópico codificado em uma PP é retomado na resposta do 

ouvinte por meio de um movimento de retomada e preojeção, formando um todo 

significativo, ou unidade de relação, o que evidencia um processo de articulação de 

informações textuais em um nível mais alto que garante as relações de coerência e 

coesão do texto e do discurso.  

 Os tópicos ativados, nas PSRs, apresentam o comportamento textual-discursivo 

de progessão tópica do discurso do locutor, o que é feito por meio do tópico que  está 

em andamento, conectando partes (porções) do texto e projetando o discurso para a 

desenvolvimento do tópico. 

 Já as PRs atuam como estratégias de solicitar, no nível do discurso, a 

atenção/aprovação do ouvinte para o que está sendo dito, apresentando maior grau de 

pressuposição e mais fortalecimento pragmático. Essa estratégia é realizada tendo por 

base os tópicos que estão em desenvolvimento, já que a instauração de uma PR leva o 

ouvinte, implicitamente, a aprovar o que foi dito antes por meio de um movimento de 

retomada. É importante lembrar que esse processo de articulação ocorre de forma 

relacional, isto é, por meio das relações de sentido, diferente dos articuladores que 

ocorrem no nível da frase.  
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 Na análise quantitativa, em que controlei o processo de distribuição tópica em 

um contexto interrogativo, ficou constatado que a anáfora zero, o pronome pessoal e o 

sintagma nominal definido apresentam maior acessibilidade tópica, sendo que 

frequência de pronome pessoal é bem maior que a de sintagma nominal definido, o que 

vai ao encontro do que Givón (1992) defende. Esses dados confirmam as premissas do 

princípio da iconicidade: quanto mais previsível for o referente, menos material fónico é 

necessário para codificá-lo.  

 Análise mostra, também, que o tópico instaurado em uma PP é retomado de 

forma persistente na resposta do informante. Nesses termos, é correto asseverar que o 

par P-R funciona como mecanismo de relações fóricas, retomada e projeção, que 

contribui para o estabelecimento da construção do discurso.  

 Na segunda seção, abordei a codificação de conhecimento no par P-R, tendo por 

objetivo verificar como esse processo está relacionado às estratégias de articulação de 

tópicos, isto é, como ocorre a codificação do conhecimento nos processos de junção 

instaurados pelo P-R.  Isso foi feito com base no modelo de gradiência proposto 

Heritage (2012), que postula que a codificação de conhecimento em perguntas ocorre 

dentro de uma gradiência, que oscila entre alta (+K) e baixa (-K) codificação de 

conhecimento.  

 O controle da distribuição epistêmica codificada nas perguntas, no que se refere 

ao traço [+ presença de resposta] demonstra: i) nas PPs, o falante ocupa a posição 

gradiente (-K), e ouvinte, (+K); nas PSRs, o falante ocupa a posição (+k), e o ouvinte, (-

K); nas PRs, a posição do ouvinte e do falante é (+K). A interpretação desses dados 

permite concluir que, dos quatro níveis de realização do P-R, o falante ocupa a posição 

(+K), e em um nível, 25%. Isso significa dizer que 75% das possiblidades de 

ocorrências do par P-R pode ser realizado com finalidades textual-discursivas, o que 

foge à definição de pergunta apenas como par adjacente. 

 Na terceira seção, ocupei-me em observar como o fenômeno da 

subjetividade/intersubjetividade codificadas no par P-R relaciona-se aos processos de 

negociação de tópico e aos mecanismos de articulação textual. 

 Os dados analisados indicam que as marcas intersubjetivas são menos frequentes 

no contexto de interações conduzidas que no de entrevistas sociolinguísticas, e isso 

ocorre porque, nas interações, as relações contextuais são mais fluidas, o que dá maior 

liberdade para o entrevistador e o entrevistado desenvolverem o turno, já que a 

preocupação em buscar a resposta do interlocutor não é tão frequente como nas 
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entrevistas.  Nesse caso, o processo de negociação de tópicos é mais saliente nas 

entrevistas sociolinguísticas, principalmente, nas perguntas do entrevistador. 

 Por fim, na quarta seção, dediquei-me a investigar os contextos de ocorrência do 

par P-R, tendo por objetivo verificar as tendências de uso das perguntas, a partir da 

definição de contexto marcado e não-marcado proposta por Givón (1995).  

 De acordo com a análise dos dados, o contexto de entrevista sociolinguística 

favorece o uso de PPs, por se apresentar mais padronizado e por ser mais assimétrico. O 

que justifica essa assertiva é o fato de que, nesse contexto, as perguntas, principalmente 

as do entrevistador, têm por função elicitar respostas do ouvinte.  

 No caso das respostas, as perguntas mais frequentes foram as PRs, que têm por 

função desenvolver o tópico e solicitar a aprovação do ouvinte. A menor frequência de 

perguntas, tanto em uma amostra como em outra, foi a de PRs. Talvez a análise de 

outros contextos favoreça o aparecimento desse tipo de pergunta.  

 No caso das interações, houve maior frequência PPs na mostra de Itabaiana. Nas 

interações, também em Itabaiana, foi constatado 77% de ocorrências de PPs, e 21% de 

PRs nas perguntas do entrevistador, o que indica que o contexto das interações é menos 

marcado que o das entrevistas.  

Diante do exposto, fica evidente que os objetivos desta tese foram atingidos de 

forma satisfatória, sem, contudo, esgotar as possiblidades de se fazer outras análises.



195 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, P. B. S. de. Subjetividade e intersubjetividade em construções condicionais 

do português brasileiro. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em 

Linguística. Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ.  2013. 

ALVES, R. G; SILVA , J.  B. da. Propriedades sintáticas das construções de tópico 

marcado. Interdisciplinar • Edição Especial ABRALIN/SE, Itabaiana/SE, Ano VIII, 

v.17, jan./jun. 2013. 

ANDRADE, T.  R.  C. de; FREITAG, R. M. Ko;  SANTANA, C.  C. de. Relações de 

gênero e formas de tratamento em uma comunidade religiosa. In  Mulheres, linguagem 

e poder : estudos de gênero na sociolinguística brasileira [livro eletrônico] / organizado 

por Raquel Meister Ko. Freitag, Cristine Gorski Severo.  São Paulo : Blucher, 2015. 

ARAÚJO, E. As construções de tópico. In: LUCCHESI, D., BAXTER, A., and 

RIBEIRO, I. (orgs). O português afro-brasileiro. Salvador: EDUFBA, 2009, pp. 231-

250. ISBN 978-85-232-0875-2. Available from SciELO Books. 

ARAÚJO, A. S. Você me faria um favor? o futuro do pretérito e a expressão de polidez. 

Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 

SE. 2014.   

ARAÚJO, A. S.; FREITAG, R. M. K. Quem pergunta quer resposta - Perguntas como 

estratégia de interação na escrita. Via Litterae, v. 2, p. 321-335, 2010.  

ARAÚJO, A. S.; SANTOS, K. C. dos; FREITAG, R. M. Ko. Redes sociais, variação 

linguística e polidez: procedimentos de coleta de dados, p. 99-116. In: 

FREITAG, Raquel Meister Ko. (Organizadora). Metodologia de Coleta e Manipulação 

deDados em Sociolinguística. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2014. 

http://dx.doi.org/10.5151/BlucherOA-MCMDS-8cap. 

AULETE, C. Minidicionário contemporâneo da língua portuguesa.  Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2004. 

AUSTIN, J. L.; URMSON, J. O. How to Do Things with Words.The William James 

Lectures Delivered at Harvard University in 1955.[Edited by James O. Urmson.]. 

Clarendon Press, 1962. 

AZEREDO, J.  C. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: 

PUBLIFOLHA, 2008. 

BAKHTIN, M.. Estética da criação verbal. 4ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

BALLY, C. Linguistique générale et linguistique historique. 4.éd. Berne: Éditions 

Francke, 1944. 

BEAUGRANDE, R.  DRESSLER, W. U. Introdution to Text Linguistics. Londres: 

Longman, 1981. 

 

http://dx.doi.org/10.5151/BlucherOA-MCMDS-8cap


196 

 

BECHARA, E.  Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de  Janeiro: Lucerna, 

2001. 

_____, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37 ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lecerna, 

2006. 

BENINCÀ, P. On the functional structure of the left periphery: evidence from medieval 

Romance. 2003. Texto inédito. 

BERLINCK, R. de A.; DUARTE, M. E. L.; OLIVEIRA, M. de. Predicação. In: KATO, 

M.; NASCIMENTO, M. do (Org.). Gramática do português culto falado no Brasil: a 

construção da sentença. v. III. Campinas: Editora da UNICAMP, 2009. 

BOLINGER, D. Meaning and Form. London: Longman, 1977. 

BOPP, F. Sistema de conjugação do sânscrito em comparação com o grego, o latim e o 

germânico. 1816. 

BRITO, A. M.; DUARTE, I.; MATOS, G. Frases com tópicos marcados. In: MIRA, M. 

et alii. Gramática da língua portuguesa. 5.ed. rev. e aum. Lisboa: Caminho, 2003. 

BROWN, G; GEORGE, Y. Discourse analysis. Cambridge University Press, 1983. 

BYBEE, J.; PERKINS, R.; PAGLIUCA, W. The evolution of grammar: tense, 

aspect, and modality in the languages of the world. Chicago: University of Chicago 

Press, 1994. 

CAMACHO, R. G. Gramática, formalização e discurso. Estudos Lingüísticos XXXV, p. 

3-26, 2006. [ 3 / 26 ]. 

CHAFE, W. L.;CHARLES N. Li. Givenness, Contrastiveness, Definiteness, Subjects, 

Topics, and Point of View in Subject and Topic, 1976, p.  25-55. 

_____, W. L. Discourse production and comprehension, v. 1, 1977. 

_____. Meaning, form and use in context: linguistic applications, Georgeton University 

Press, DC, Washington, 1984, p. 95-103. 

CINQUE, G. Types of Ā-dependencies. Linguistic Inquiry Monographs. London, Eng-

land: MIT Press, 1990. 

CORACINI, M. J. Pergunta-resposta na aula de leitura: um jogo de imagens. In: _____. 

(org.) O jogo discursivo na aula de leitura: língua materna e língua estrangeira. Cam-

pinas,Pontes, p. 75-84. 

CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

_____, M. A. Gramaticalização e os processos de variação e mudança linguística. In: 

MOURA, D. (org). Os múltiplos uso da língua. Maceió: EDUFAL, 1999. 

_____. Funcionalismo. In: MARTELOTTA, Mário E. (Org.). Manual de linguística. 

São Paulo: Contexto, 2008. 

DECAT, M. B. N. Relações retóricas e funções textual-discursivas na articulação de 

orações no português brasileiro em uso. Calidoscópio. Vol. 8, n. 3, p. 167-173, set/dez 

2010. 

DeLANCEY, S. On functionalism. Lecture. LSA Summer Institute. Santa Bábara, 2001. 

DIK, C. S. The Theory of Funcional Grammar: Complex and derived constructions. 

Edited by HENGEVELD, k. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1997. 



197 

 

DU BOIS, J. W. Competing Motivations. In: HAIMAN, J. (Ed.). Iconicity in syntax. 

Amsterdam: John Benjamins, 1985. 

_____, J. W. Discurse and the ecology of grammar: strategy, grammaticization, and the 

locus. Santa Barbara, Rice Symposium, MS: University of California, 1993. 

ECKERT, P.; MCCONNELL-GINET, S. Comunidades de práticas: lugar onde 

cohabitam linguagem, gênero e poder (1992). In: OSTERMANN, A. C.; FONTANA, 

B.  F. Linguagem. Gênero. Sexualidade. Clássicos traduzidos. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2010, p. 93-108. 

ENFIELD, N. J; LEVINSON, S.C; STIVERS, T. Question–response sequences in con-

versation across ten languages: An introduction. Journal of Pragmatic, v 42, issue 10, 

October 2010, Pages 2615-2619. 

FAVERO, L. L. Coesão e coerência textual. Editora Ática, São Paulo, 2002. 

FÁVERO, L. L.; ANDRADE, M. L. C. V. O.; AQUINO, Z. G. O. O par dialógico 

pergunta –resposta. In: JUBRAN, Clélia; KOCH, Ingedore (org.). Gramática do 

português culto falado no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 2006, p. 133-166. 

FIRBAS, J. Non-thematic subjects in contemporary English. Travaux linguistiques de 

Prague, v. 2, p. 239-256, 1966. 

FRANK, J. You call that a rhetorical question? Forms and Functions of Rhetorical 

Questions in Conversation. Journal of Pragmatics (14), 1990, p. 723-738. 

FREITAG, R. M. Ko. Estratégias gramaticalizadas de interação: marcadores 

discursivos revisitados. Revista Virtual de Estudos da Linguagem, ReVEL, vol. 7, n. 13, 

2009.  

FREITAG, M. Ko; ARAÚJO, A. S. “Quem pergunta quer resposta!” – perguntas como 

estratégias de interação na escrita. Via Litterae, v.2, n1, 2010. 

FREITAG, R. M. K. É o que?: estratégia de interação ou sequenciação?. Estudos 

Linguísticos, v. 39, p. 157-166, 2010. 

_____. Trajetórias de mudança do passado imperfectivo no português: entre o aspecto e 

a modalidade. Veredas on line – atemática – PPG Linguística/UFJF – Juiz de Fora, 

1/2011, P. 148-163. 

FREITAG, R. M. Ko;  MARTINS, M. A.;  TAVARES, M. A. Bancos de dados socio-

linguísticos do português brasileiro e os estudos de terceira onda: potencialidades e li-

mitações. Alfa, São Paulo, 56 (3): 917-944, 2012. 

FREITAG, R. M. K. Efeitos socioestilísticos em abordagens sociofuncionalistas: 

perguntas na fala, na escrita e na sala de aula. Estudos Linguísticos (São Paulo. 1978), 

v. 41, p. 844-853, 2012. 

FREITAG, R. M. Ko. Banco de dados Falares Sergipanos. Working Papers em 

Linguística, 13(2): 156-164, Florianópolis, abr./jul, 2013. 

http://dx.doi.org/10.5007/1984- 

8420.2013v14n2p156.  

FREITAG, R. M. Ko; GORSKI, E; SEVERO, C. G. Sociolinguística e política 

linguística: olhares contemporâneos. São Paulo: Blucher, 2016. 

FURTADO DA CUNHA, M. A. F. da; COSTA, M. A.; CEZARIO, M. M. Pressupostos 

teóricos fundamentais. In: FURTADO DA CUNHA, M. A. F. da; OLIVEIRA, M. R. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216610000974
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216610000974
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378216610000974
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03782166
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03782166/42/10


198 

 

de; MARTELOTTA, M. E. (Org.). Lingüística funcional: teoria e prática. Rio de 

Janeiro: Faperj : DP&A, 2003. 

GABELENTZ, G. von der. Die Sprachwissenschaft: Ihre Aufgaben, Methoden und 

bisherigen Ergebnisse. Leibzig: Weigel Nachfolger, 1891. 

GALEMBECK, P. T. Marcas de subjetividade e intersubjetividade em textos 

conversacionais. In: Dino Preti. (Org.). Interação na Fala e na Escrita. São Paulo: 

Editora Humanitas, 2002, p. 67-90. 

_____O tópico discursivo e temas correlatos: coletânea de textos. Londrina: Mecenas, 

2014, v. 1, 214p . 

GALVES, C. Tópicos, sujeitos, pronomes e concordância no português brasileiro. In: 

Cadernos de Estudos Lingüísticos. Campinas: Editora da UNICAMP, n.34, jan/jun. 

1998. p.19-31. 

GIVÓN, T. On understanding grammar. New York: Academic Press, 1979. 

_____, T. Topic continuity in discourse: a quantitative cross-language study. Amster-

dam, 

Benjamins, 1983. 

______. The grammar of referencial coherence as mental processing instructions. Lin-

guistics, Berlim, 1992. p. 5-55. 

_____, T. Functionalism and grammar. John Benjamins Publishing, 1995. 

_____, T . Syntax: An Introduction I. John Benjamins Publishing, 2001. 

_____ T. Syntax: an introduction II. John Benjamins Publishing, 2001. 

GIVÓN, T.; MALLE, B. F. (Ed.). The evolution of language out of pre-language. John 

Benjamins Publishing, 2002. 

GÖRSKI, E. O tópico semântico-discursivo na narrativa oral e escrita. Tese de 

doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1994. 

_____, E. Topicalidade na fala e na escrita. Rev. de Letras - v. 19 - no 5 . 1/2 - jan/dez 

1997.  

GUILLAUME, G. 1964. Langage et Science du Langage. Paris, Nizet and Quebec: 

Presses de l'Université Laval, 1964. 

GUIMIER, C. On the origin of the suffix -ly. In Fisiak (ed.) 1985:155-170, 1985. 

GUY, G. R.; ZILLES, A. M. S. Sociolinguística quantitativa: instrumental de análise. 

São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 

HALLIDAY, M. A. K. Notes on Transitivity and Theme in English, Parts 1–3, Journal 

of Linguistics 3(1), 37–81; 3(2), 199–244; 4(2), 179–215, 1967–68. 

HALLIDAY, M. A. K.; HASAN, R. Language, context and text: aspects of language in 

a socialsemiotic perspective. Oxford: Oxford University press, 1989. (parte A). 

HARRIS, A., CAMPBELL, L. Historical syntax in cross-linguistic perspective Cam-

bridge . Cambridge University Press, 1995 

HAWKINSON, A. K.; HYMAN, L. M. Natural topic hierarchies in Shona. Studies in 

AfricaLinguistics 5.2, 1974.  



199 

 

HEINE, B.; CLAUDI, U.; HÜNNEMEYER. F. Grammaticalization: A conceptual 

framework. University of Chicago Press, 1991. 

HENGEVELD, K. Functional Discourse Grammar. In Functional/Generative Gram-

mar. Curso de Pós- Graduação. Universidade de Amsterdã, 2004c. 

HERITAGE, J. The Epistemic Engine: Sequence Organization and Territories of 

Knowledge.  Research on Language and Social Interaction 45:30-52, 2012.  

HERRING, S. The grammaticalization of rethorical questions in Tamil. In: 

TRAUGOTT, E. C.; HEINE, B (eds.) Approaches to grammaticalization. Philadelphia: 

John Benjamins, 1991, p. 253-285. 

HOPPER, P. J. Emergent grammar. Berkeley Linguistic Society , v.13, 139-57, 1987. 

HOPPER, P.; Thompson, S. A. Transitivity in Grammar and Discourse. Language 56. 

251-299, 1980. 

HOPPER, P. J. On some principles of grammaticization. In: TRAUGOTT, E. C. e 

HEINE, B. (eds.). Approaches to grammaticalization. Volume I, Philadelphia, John 

Benjamins Company, 1991.  

HOPPER, P. TRAUGOTT, E. C. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 1993 

HOUAISS, A. "Mini Houaiss." Dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2008. 

HUMBOLDT, W.  von. Über das Entstehen der grammatischen Formen und ihren Ein-

fluß auf die Ideenentwicklung. Abhandlungen der Königlichen Akademieder Wissen-

schaften zu Berlin, 1825:401-430.  

JUBRAN, C. A. S. Tópico discursivo. In: _____; KOCH, Ingedore (orgs.).Gramática 

do português culto falado no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 2006,p.89-132. 

KATO, M. A. Tópico e sujeito: duas categorias na sintaxe? In: Cadernos de Estudos 

Linguísticos. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, n. 17, 1989.  

KERBRAT-ORECCHIONI, C. Os atos de linguagem no discurso: teoria e 

funcionamento.Tradução de Fernando Afonso de Almeida e Irene Ernest Dias. Niterói: 

Ed. da UFF, 2005. 

KOCH, I. G.V; TRAVAGLIA, L. C. Texto e Coerência. 5 ed. São Paulo: Cortez, 1997 

KOCH, I. G. V.; PENHA, M. A. de O. Construção de objetos-de-discurso: manutenção 

tópica e progressão textual. Cadernos de Estudos Linguísticos, v. 48, n. 1, p. 23-31, 

2006. 

KURYLOWICZ, J. The Inflectional Categories of Indo-European. Heidelberg: Carl 

Winter, 1964. 

LABOV, W. Padrões sociolinguísticos. São Paulo: Parábola Editorial, 2008 [1972]. 

LAMBRECHT, K. Information structure and sentence form: Topic, focus, and the men-

tal representations of discourse referents. Cambridge university press, 1996. 

LANGACKER, R. W. Syntactic reanalysis. In Li (ed.) 1977:57-139. 

LEHMANN, C. Thoughts on Grammaticalization: A Programmatic Sketch. Vol.1. 

Köln: Universität zu Köln, Institut für Sprachwissenschaft [Arbeiten des Kölner Uni-

versalien-Projekt s 48], 1982. 



200 

 

LEVINSON, Stephen. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 

LONGHIN-THOMAZI , S.  R. Gramaticalizaçao de conjunçoes coordenativas: a 

história de uma conclusive. Niterói, n. 21, p. 59- 72, 2. sem. 2006. 

MANN, W.C.; THOMPSON, S.A. Rhetorical Structure Theory: toward a functional 

theory of text organization. Text, 8(3):243-271, 1988.  

MARCUSCHI, L. A. Do código para a cognição: o processo referencial como atividade 

criativa. Veredas, Juiz de Fora, V.6, n. 1, p. 43-46, 2003. 

_____, L. A. Referenciação e progressão tópica: aspectos cognitivos e textuais. 

Cadernos de Estudos Linguísticos, v. 48, n. 1, p. 7-22, 2006. 

_____, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola, 2008. 

MARTELLOTA, M. E; AREAS. E. K. A visão funcionalista da linguagem no século 

XX. In: FURTADO DA CUNHA, M. A.; OLIVEIRA, M. R.; MARTELLOTA, M. E. 

(Orgs). Linguística Funcional: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: DP & A, 2003. 

MARTELOTTA, M. E. et al. Gramaticalização no português do Brasil. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro/UFRJ, 1996. 

MEILLET, A. L'évolution des formes grammaticales, 1912. 

_____,  W.C.; MATTHIESSEN, C.M.I.M.; THOMPSON, S.A. Rhetorical Structure 

Theory and Text Analysis. In: W.C. MANN; S.A. THOMPSON (eds.), Discourse de-

scription: diverse linguistic analyses of a fund-raising text. Amsterdam, John 

Benjamins, p. 39-78, 1992. 

MENDONÇA, J. de J. Variação na expressão da 1ª pessoa do plural: indeterminação 

do sujeito e polidez. Dissertação (Mestrado em Letras) - Programa de Pós Graduação 

em Letras. Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, SE. 2016. 

MONGUILHOTT, G. L. P. Metodologia de coleta dedados em escolas da rede pública e 

privada de ensino de Florianópolis. In FREITAG, R. M. Ko; GORSKI, E; SEVERO, C. 

G. Sociolinguística e política linguística: olhares contemporâneos. São Paulo: Blucher, 

2016. 

MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira 

Thomson, 2002. 

MOYA. A. J. Tematización del discurso: de qué estamos hablando?. In ROTHWELL, 

D. A.; GUIJARRO, A . J. M; HERNÁNDEZ, J. I. A. (Orgs).  Patterns in discourse and 

text: Ensayos de Análisis del Discourse  em lengua inglesa. Cuenca: Ediciones de La 

Universidad  de Castilla- La Mancha, 1998.  

NEVES, M. H. de M. A gramática Funcional. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

NEVES, M. H. de M. Intersubjetividade e interlocução nas relações de causalidade. a 

funcionalidade dos juntivos causais na língua portuguesa. Linguística, vol.30 no.2 Mon-

tevideo dic, 2014. 

NOAM, C. Syntactic Structures. The Hague/Paris: Mouton, 1957. 

ORSINI,M. T. ; VASCO, S. L. Português do Brasil: língua de tópico e de sujeito. 

Diadorim (Rio de Janeiro), v. 2, p. 83-98, 2007. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
http://www.google.com/books?id=a6a_b-CXYAkC
http://lattes.cnpq.br/4527709563919315
http://lattes.cnpq.br/4527709563919315
http://lattes.cnpq.br/4527709563919315
http://lattes.cnpq.br/4527709563919315
http://lattes.cnpq.br/0254796341556298


201 

 

PERINI, M.  A. Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 

2010. 

PEZATTI, E.G. Constituintes pragmáticos em posição inicial: distinção entre tema, 

tópico e foco. Alfa, São Paulo, 42: 133-150, 1998. 

PINHEIRO, C.L. Estratégias textuais-interativas: a articulação tópica. Maceió: EDU-

FAL, 2005. 

PONTES, E. O tópico no português do Brasil. Campinas, SP: Pontes, 1987. 

______. Construções de Tópico em Língua Escrita. Cardernos de Linguística e Teoria 

da Literatura, Minas Gerais, v. 5, p. 51-73,1981. 

PRINCE, H. F. Toward a toxonomy of given-new information. In: Code, P. (ed). Radi-

cal pragmatics. New York: Academic Press, p. 223-255, 1981. 

RAMOS, M. A. B. A multifuncionalidade sintática e semântico-discursiva do sem em 

estruturas hipotáticas adverbiais: preposição ou conjunção?. Tese (Doutorado em Lin-

guística). Programa de Pós-Graduação em Linguística - Proling. Universidade Federal 

da Paraíba. João Pessoa -PB.  2016.   

RAPOSO, E. Towards a unification of topic constructions. UCSB. 1996. Texto inédito. 

s/r. 

RIZZI, L. On the Position “Int(errogative) on the Left Periphery of the Clause. Dispo-

nível em: <http://www.ciscl.unisi.it/doc/doc_pub/int.doc> 1999.   

_____, L. The fine structure of the left periphery. In: HAEGEMAN, Liliane. (Org.) El-

ements of grammar: handbook of generative syntax. London: Klwer Academic Publis-

hers, 1997. p. 281-337. 

RODRIGUES, A. T. C. A prototipicidade das orações predicativas. SCRIPTA, Belo 

Horizonte, v. 5, n. 9, p. 197-202, 2º sem. 2001. 

RODRIGUEZ, C. F. La sintaxis de los relacionantes supraoracionales. Madrd: Arco 

Libros, 1996. 

ROSS, J. R. Constraints on variables in syntax. 1967. 

SACKS, H. Lectures on convesation. Malden, MA: Blackwell, 1995. 

SANTOS, J. C. L. dos. Estratégias de interrogação: pergunta-resposta no discurso de 

sala de aula. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação em Letras. 

Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, SE. 2011. 

SANTOS, J. C. L.; FREITAG, R. M. K. Perguntas na sala de aula: relações de poder, 

tópico discursivo e conhecimento. Calidoscópio, v. 10, p. 83-96, 2012. 

SANTOS, J. C. L.; ARAUJO, A. S.; FREITAG, R. M. K. Perguntas na sala de aula: 

uma classificação textual-interativa. Cadernos de Letras da UFF, v. 45, p. 373-397, 

2012. 

SANTOS, J. C. L.; FREITAG, R. M. K. Construção linguística das relações de poder 

em comunidades de práticas: controle do tópico e conhecimento. Forma y Funcion, v. 

26, p. 57-75, 2013. 

SANTOS, J. C. L. dos; SILVA, C. R. Perguntas retóricas: entre a gramaticalização e a 

discursivização. VEREDAS ON-LINE - ATEMÁTICA–2015/2 -P.248-268. 

 



202 

 

SANTOS, K. C. dos. Estratégias de polidez e a variação de nós vs. a gente na falade 

discentes da Universidade Federal de Sergipe. Sergipe, 2014. Dissertação (Mestrado 

em Letras). Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de Sergipe, 

2014. 

SAUSSURE, F. de. Curso de Linguística Geral. Cultrix São Paulo, 1995. 

SCHEGLOFF, E. A.; SACKS, H. Opening up closings. Semiotica, v. 8, n. 4, p. 289-

327, 1973. 

SCHIFFRIN, D. Discourse markers. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 

SEARLE, J. Speech Acts, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.  

SILVA, R. B. da. Marcadores discursivos interacionais na fala de adolescentes escola-

res acomodação linguística e identidade social. Dissertação (Mestrado em Letras) - 

Programa de Pós Graduação em Letras. Universidade Federal de Sergipe. São 

Cristóvão, SE. 2016.  

SORJONEN, M-L. Simple answers to polar questions. In: SELTING, M.;  

COUPERKUHLEN, E. (orgs.). Studies in Interactional Linguistics. Amster-

dam/Philadelphia: John Benjamins, 2001. 

SOUZA, G. G. A. Palatalização de oclusivas alveolares em Sergipe. Dissertação 

(Mestrado em Letras) - Programa de Pós Graduação em Letras. Universidade Federal de 

Sergipe. São Cristóvão, SE. 2016.  

STUBBS, M. Analisis del discurso. Madri: Alianza Editorial, 1987. 

TARALLO, F. et al. Rupturas na ordem de adjacências canônicas no português falado. 

Gramática do Português Falado. Volume I: a ordem. In: CASTILHO, Ataliba Teixeira. 

Campinas/SP: Editora da Unicamp, 2002, p. 25-52. 

TAVARES, M. A.. Conectores sequenciadores E, AÍ e ENTÃO na fala de Natal (RN): 

indícios de especialização funcional. Interdisciplinar: Revista de Estudos em Língua e 

Literatura, v. 12, p. 195-213, 2010. 

_____. Gramática emergente e o recorte de uma construção gramatical. In: Edson Rosa 

e Souza. (Org.). Funcionalismo linguístico: análise e descrição. 1ed.São Paulo: Contex-

to, 2012, v. 2, p. 33-51. 

TAYLOR, J. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory. Oxford: Clar-

endon Press, 1989. 

STOCKWELL, R. Foundations of syntactic theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-

Hall, Inc, 1977. 

TABOADA, M.; MANN, W.C. 2006. Rhetorical Structure Theory: looking back and  

moving ahead.  Discourse Studies, 8(3) : 423-459. Disponível em : 

http://dis.sagepub.com/cgi/content/abstract/8/3/423 .  Acesso em: 19/06/2010.  

THOMPSON, S. A.; LI, C. N. Subject and Topic: A New Typology of Language in Sub-

ject and Topic. 1976. 

TOMASELLO, M. (Ed.). The new psychology of language. New Jersey: Lawrence Erl-

baun, 1999. 

TRAUGOTT, E. On the rise of epistemic meanings in English. Language, v. 65, n. 1, 

1989. 



203 

 

______.; KÖNIG, The semantic-pragmatics of grammaticalization revisited. In: HEI-

NE, B. (Orgs.) Approaches to grammaticalization. Benjamins, v.1, 1991. 

_________. DASHER, R. Regularity in semantic change. New York: Cambridge Uni-

versity Press, 2005.  

_________. (Inter)subjectivity and (inter)subjectification: a reassessment. In: DA-

VIDSE, K.; VANDELANOTTE, L.; CUYKENS, H. (org.). Subjectification, intersub-

jectification and grammaticalization. Berlim/New York: De Gruyter Mouton, 2010.  

URBANO, H.; FÁVERO, L.L; ANDRADE, M.L.C.V.; AQUINO, Z.O. 1996. 

Perguntas e respostas na conversação. In: A.T. CASTILHO (org.), Gramática do 

português falado, vol III. Campinas, UNICAMP, p. 75-97. 

VENTURA, C. S. M.; LIMA-LOPES, R. E. . O Tema: caracterização e realização em 

português. São Paulo/Liverpool 2003 (artigo publicado - DIRECT Papers 47). 

VUCHINICH, S. - Elements of cohesion between turns in ordinary conversation. In: 

Semiótica 20:3-4,1977. 

WHITNEY, W. D.  The life and growth of language.  New York: Appleton, 1897. 

http://lattes.cnpq.br/5017174447204095
http://lattes.cnpq.br/5017174447204095

