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SINOPSE

Análise das orações complexas de conformidade em
Língua Portuguesa e em Língua Inglesa na modali-
dade escrita jornalística e suas relações com os
constituintes extra-oracionais. Análise destes ele-
mentos através de alguns dos pressupostos da
Teoria da Variação.
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INTRODUÇÃO:

Neste trabalho investigo as orações complexas de conformidade e suas relações

com os constituintes extra-oracionais (doravante CEO’s), realizando um trabalho

comparativo destas construções em Língua Portuguesa e em Língua Inglesa. O conceito

de oração complexa é extraído de Halliday (1994), para quem oração complexa refere-

se à relação que sucessivas orações estabelecem entre si, podendo ser analisada segundo

dois sistemas: o sistema de relações táticas e o sistema de relações lógico-semânticas.

Restrinjo-me à análise da oração complexa de conformidade, isto é, à oração

complexa formada pela combinação entre uma oração hipotática de conformidade e sua

oração nuclear. Neste processo, a oração núcleo é expandida através do traço

circunstancial de conformidade. Os exemplos abaixo ilustram estas orações:

Ex 1: A história da revistinha “Sinal verde” começa com um “bi-bi”,
anunciando a chegada do tio Valdemar. A partir daí, o que se vê é um
festival de barbeiragens: excesso de velocidade, avanço de sinal,
desrespeito à faixa de pedestres (...)

Como diz Ziraldo, o personagem “fica na maior falação” quando
vê alguma coisa errada. E fica mesmo: de tanto ouvir o sobrinho e seu
amigo Junim reclamar, Valdemar acaba se emendando. Nada muito
diferente do que acontece quando meninos maluquinhos estão no carro. A
idéia é essa.
(Maluquinho mas não no trânsito – O Extra – Julho 6, 2005)

Ex2: O planejamento militar e logístico da Guerra do Iraque só foi
possível com a colaboração dos regimes ditatoriais da área, que
reprimiram os protestos das suas populações majoritariamente contrárias
à guerra. Na Turquia, o país muçulmano mais democrático, o Parlamento
negou a autorização para a entrada das tropas americanas que iriam atacar
o Iraque pelo norte, conforme já tinha sido negociado com o governo.
(Tortura e morte – O Globo – Abril 11, 2005)

Exemplos como os de cima, especificamente os similares a 1, levaram-me a

analisar também as construções constituídas por prep + SN, que na literatura em

lingüística recebem as seguintes denominações: constituintes extra-oracionais — por
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Dik (1997) — e elementos circunstanciais — por Halliday (1994). Adoto a primeira

denominação, constituintes extra-oracionais. O exemplo abaixo ilustra estes elementos:

“O presidente destacou que os compromissos assumidos com os
trabalhadores familiares, desde a campanha eleitoral, estão sendo
cumpridos. Segundo Lula, em quase 35 meses, o governo conseguiu
aumentar significativamente o valor do crédito rural, por meio do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).”

(Presidente Lula fala sobre a importância da agricultura – JB – Novembro
22, 2005)

A modalidade escolhida para a análise é a escrita, devido à maior facilidade de

acesso aos dados. Os textos pertencem à esfera jornalística, sendo extraídos dos

seguintes jornais: O Globo, Jornal do Brasil, O Extra e O Povo — para a Língua

Portuguesa — e The New York Times e USA Today — para a Língua Inglesa. Após ter

obtido os dados para a análise, analisei-os qualitativa e quantitativamente, guiando-me

por alguns dos pressupostos da Teoria da Variação, particularmente pela utilização de

categorias analíticas concebidas como variáveis independentes.

Este estudo justifica-se devido à pouca atenção que as orações conformativas e

os constituintes extra-oracionais têm recebido por gramáticas de língua materna e por

estudos em Lingüística. Sucintamente, meu objetivo principal é verificar as

convergências e divergências entre os dois tipos de construção nas duas línguas. Viso

alcançá-las através:

— da identificação e análise dos itens que encabeçam a oração hipotática conformativa

e os constituintes extra-oracionais nas duas línguas, a fim de identificar o item não-

marcado;

— da identificação e análise da posição não-marcada para as orações e para os

constituintes;
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— do exame da relação entre orações complexas de conformidade e constituintes extra-

oracionais;

— do estudo do predicado verbal das orações hipotáticas de conformidade com vistas a

verificar em que medida ele é capaz de caracterizar as orações de conformidade;

— da análise da relação que as orações complexas de conformidade apresentam com o

discurso e com os tipos textuais;

Este trabalho está organizado em seis capítulos. No primeiro e no segundo,

apresento o quadro teórico-metodológico que fundamenta a análise a ser feita,

focalizando a caracterização da abordagem funcionalista em Lingüística, discorrendo

sobre o tratamento concedido à noção de conformidade na literatura sobre o assunto e

caracterizando o corpus utilizado.

O terceiro e o quarto capítulos referem-se ao tratamento das orações. No

terceiro, detalho as variáveis utilizadas no exame das orações conformativas1 e, no

quarto, dedico-me à análise destas orações.

O quinto e o sexto capítulos também estão organizados de maneira análoga aos

dois anteriores. No quinto dedico-me à caracterização dos constituintes extra-oracionais

bem como apresentação das variáveis analíticas específicas dessa construção. No sexto,

dedico-me à análise.

1 Vale lembrar que algumas destas variáveis são pertinentes também para os constituintes extra-
oracionais.
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

1.1 QUADRO DE REFERÊNCIA TEÓRICA:

Buscar explicações sobre o universo sempre fez parte da atividade humana. Ao

longo dos séculos, o homem tem feito uso de muitas explicações para decifrá-lo, dentre

elas a explicação mítica. Sabe-se hoje que o mito faz parte da cultura de todos os povos.

Mas à medida que a sociedade foi se desenvolvendo, o mito passou para um segundo

plano, pois o homem encontrou um outro tipo de explicação para os fenômenos do

mundo: a explicação baseada na ciência.

Ao contrário do que se costuma pensar, o pensamento científico não é estático,

mas antes dotado de uma dinâmica interna. Segundo Kuhn (1971), o êxito em uma

ciência é calcado no tempo em que uma comunidade científica consegue defender suas

suposições acerca do seu objeto de estudo: elementos que o constituem, a relação entre

estes elementos, técnicas empregadas para a análise destes elementos, por exemplo.

Haverá um momento em que surgirão as “inovações”. Elas acabarão por

implicar em uma mudança subversiva nos compromissos básicos da ciência. Como

conseqüência, tenderão a ser suprimidas, mas não por muito tempo. Quando estas

mudanças acontecem, acabam por modificar aqueles compromissos, bem como leis e

teorias daquela ciência, trazendo à tona “episódios extraordinários”, que mudarão o

fluxo de investigação.

Nesta seção, apresento as questões que nortearam o pensamento lingüístico no

início do século passado e que foram responsáveis por subversivas que contribuíram

para o advento de uma nova corrente teórica na ciência lingüística: o Funcionalismo.
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1.1.1 Da Lingüística estrutural às concepções funcionais da linguagem:

A lingüística moderna surge com Ferdinand de Saussure, através da publicação

do “Curso de Lingüística Geral” (1916). Com ele, três noções passam a caracterizar a

evolução do pensamento lingüístico: sistema, estrutura e função.

Saussure inova os estudos da linguagem ao afirmar, pela primeira vez, que a

língua é um sistema. Este sistema é constituído por elementos dotados de um valor e

não-autônomos, já que mantém uma relação de interdependência. Assim, língua é um

conjunto de elementos que se agrupam em um todo organizado, em que cada elemento

desempenha uma função específica e essencial para o funcionamento do todo.

As repercussões das idéias de Saussure, particularmente a dicotomia

sistema/não-sistema (Carvalho, 2000), trouxeram uma nova forma de analisar a língua:

de forma estrutural. O responsável por esta nova forma de análise, Hjelmslev, afirmava

que a língua é uma entidade autônoma de dependências internas (Hjelmslev, apud

Carvalho, 2000). Ou seja, a língua é uma estrutura independente de outros fenômenos

que possam talvez ter relação com a linguagem e que, desta forma, deve ser estudada

observando-se a sua própria dinâmica interna, pois é sui generis.

Antes de passar ao último elemento caracterizador do pensamento lingüístico, a

função, é importante analisar outras duas dicotomias de Saussure: forma/substância e

langue (língua)/ parole (fala). Embora pareçam duas dicotomias distintas, apresentam

relação. Para Saussure, langue remete ao sistema de signos, ao que é social e

homogêneo. Ao passo que parole se refere ao que é multifacetado e heterogêneo.

Através da dicotomia langue e parole, Saussure quer diferenciar o social (langue) do

individual (parole).

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Forma diz respeito às relações entre os elementos lingüísticos, isto é, ao sistema

lingüístico em si (estrutura sintática e interpretação semântica), ao passo que substância

se refere às propriedades físicas da forma (às idiossincrasias dos falantes, enquanto

forma particular de produção de cada indivíduo). Destarte, pode-se dizer que para

Saussure, langue corresponde à forma e parole à substância. Para Saussure, a

Lingüística deve ter como objeto de estudo a langue.

Através do trabalho desenvolvido por Hjelmslev surge o termo estruturalismo,

que se refere ao elenco de escolas que se baseavam nos conceitos de Saussure. Estas

escolas não formavam um bloco unificado, devido às variações no tratamento da

linguagem, dependendo dos teóricos envolvidos. Dirven e Fried (1987, apud Martelotta

et alii 2003) propõem que estas abordagens da lingüística estrutural sejam divididas em

dois grandes pólos, de acordo com a ênfase que davam à significância do termo função:

o pólo formalista e o pólo funcionalista.

O pólo formalista via língua como uma entidade autônoma. Isto é, a língua é

dotada de uma lógica interna, sem apresentar qualquer relação com os fatores externos.

Fazem parte deste pólo a Escola de Copenhague e os lingüistas representantes do

descritivismo americano (que culminarão com os modelos gerativos da linguagem).

O pólo funcionalista compreende a língua como veículo de comunicação e

acentua a importância da função para a sua compreensão. É através deste pólo que

surgirá o que se conhece hoje em Lingüística como Funcionalismo.
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1.1.2 O Funcionalismo

O pólo funcionalista compreende não só a escola de Praga, como também a

escola de Genebra, de Londres, a escola holandesa e a escola norte-americana. À escola

de Genebra pertencem: Charles Bally, Albert Sechehaye e Henri Frei. Destes três

pesquisadores, destaca-se Charles Bally. Foi ele o responsável pela criação da

Estilística Estrutural, ramo da Lingüística que, segundo ele, deveria estudar os recursos

expressivos da língua que se manifestam espontaneamente na fala dos indivíduos de

uma comunidade de fala.

Halliday é o membro exponencial da Escola de Londres. Trouxe consigo a

lingüística sistêmica de Firth, do qual foi orientando, posteriormente desenvolveu sua

própria noção de sistema lingüístico. Entende-se por Lingüística sistêmica aquela que

considera a língua como um processo social. Esta concepção sociocultural de língua se

deve a Malinowski, antropólogo polonês que estudou os nativos das Ilhas Trobriand

(Austrália). A fim de compreender os nativos, Malinowski precisava entender o

significado do que era dito através do contexto em que os vocábulos ocorriam (níveis

concêntricos de contexto). Embora não tivesse interesse lingüístico, no sentido de

construir uma teoria de linguagem, o método de descrição lingüística acidentalmente

desenvolvido por Malinowski foi de extrema relevância para Firth. Com esse aparato,

Firth desenvolve uma concepção de língua baseada socioculturalmente. Halliday

também se valerá desta caracterização, explicando que a língua é de natureza social por

ser um sistema semiótico, que por sua vez serve de base a outros sistemas semióticos.

Destaca-se ainda, no pólo funcionalista, o Círculo Lingüístico de Praga (com

surgimento em 1928) que se valeu de alguns dos conceitos de Saussure. Recebeu

também influências do filósofo Husserl e da psicologia da Gestalt, esta última influência
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por meio do psicólogo alemão Karl Bühler. Estas duas últimas influências fizeram com

que a escola adotasse um estruturalismo diferente do de outras escolas estruturalistas da

Europa, pois imprimia às suas análises a noção de função. Não função no âmbito da

sintaxe apenas, como também buscando uma ligação entre o estrutural (sistêmico) e o

funcional. Sobressai-se também, nesta escola, a visão teleológica de função, vale dizer,

a concepção de que a língua é utilizada pelo falante para atingir um determinado

objetivo, a língua é um instrumento para o falante atingir seus propósitos

comunicacionais. Outro aspecto que liga o Círculo Lingüístico de Praga ao

funcionalismo é a noção de dinamismo das línguas. Ou seja, as línguas humanas são

instáveis, passíveis de modificações.

A lingüística norte-americana, embora tenha recebido forte influência formalista,

desenvolveu paralelamente o pólo funcionalista. Segundo Martelotta et alii (2003), o

termo funcionalista passa a ser usado significativamente nos trabalhos de lingüistas

como Sandra Thompson, Paul Hopper e Talmy Givón. Segundo esses autores, a

estrutura sintática é determinada pela função comunicativa e depende do modo como

esta estrutura se relaciona com o contexto do discurso. Assume-se a postura de uma

língua não-abstrata e autônoma.

Do ponto de vista metodológico, a lingüística funcional norte-americana se

caracteriza por três aspectos fundamentais: a defesa do princípio da iconicidade, a

relevância de análises baseadas na fala e a valorização de uma análise pancrônica. O

princípio da iconicidade estipula que os fatos lingüísticos são motivados pelo uso e,

portanto, certos fenômenos podem reproduzir diagramaticamente os eventos que

acontecem na realidade. Privilegia-se o estudo da fala, e não da língua, desta forma,

assumindo uma postura oposta à tradição estruturalista. Por fim, esta escola analisa a

estrutura lingüística do aspecto pancrônico, isto é, não dicotomizando sincronia e
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diacronia, mas verificando o que há de universal de aspectos cognitivos e

comunicacionais que forçam a estrutura lingüística a ter a forma que tem.

Para Nichols (1984), as abordagens funcionalistas divergem muito entre si.

Esta diferença entre as abordagens funcionalistas se deve ao grau de importância que

dão à noção de função para explicar a linguagem/língua. Para a autora, a palavra função

é um termo polissêmico e não uma coleção de homônimos. Ela, então, atribui cinco

acepções para o termo função: função/interdependência, função/propósito,

função/contexto, função/relação e função/significado.

A função/interdependência diz respeito ao fato de um elemento lingüístico estar

em uma relação de dependência com outros elementos estruturais ou não-estruturais. A

função/propósito se refere ao fato de a língua ser utilizada para atingir um propósito do

falante. A função/contexto é subdividida em outros dois tipos: função/evento e

função/texto. A primeira se refere ao fato de, no ato discursivo, ser possível identificar o

contexto extralingüístico dos participantes. A função/texto se refere ao fato de a língua

refletir a organização discursiva (estrutura da narração, figura e fundo, etc.). A

função/relação é a relação de um elemento lingüístico com um elemento de ordem mais

elevada. Por fim, chega-se à função/significado que se refere ao fato de o termo função

ser equivalente a significado. É comum o uso do termo função/significado para se

referir ao conjunto das “funções” acima citadas. Geralmente, diz Nichols, os trabalhos

funcionalistas utilizam o termo função no sentido de propósito e contexto, não

distinguindo os dois.

De acordo com Nichols as abordagens funcionalistas podem ser consideradas

conservadoras, moderadas e extremadas. Entende por abordagens conservadoras aquelas

que reconhecem as limitações das explicações formalistas ou estruturalistas, mas não

propõem uma re-análise da estrutura em termos funcionalistas. As abordagens
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moderadas são as que reconhecem a inadequação das explicações formalistas e

estruturalistas, e propõem uma nova análise da estrutura. Por fim, as abordagens

extremadas no funcionalismo englobam aquelas que negam o fato de a língua ser uma

estrutura, ao afirmar que as regras são puramente calcadas na função.

Butler (2003) afirma que funcionalismo é, na verdade, um espectro de

abordagens que podem ser compreendidas levando-se em consideração sete critérios:

- Ênfase na língua como meio de comunicação humana em contextos
sociais e psicológicos;

- Rejeição, total ou parcial à afirmação de que o sistema da língua (a
“gramática”) é arbitrário e autônomo, em favor de uma explicação
funcional em termos de fatores cognitivos, sócio-culturais, fisiológicos e
diacrônicos;

- Rejeição, total ou parcial, da afirmação de que a sintaxe é um sistema
auto-contido, em favor de uma abordagem segundo a qual padrões
semânticos e pragmáticos são centrais, e que a sintaxe, se reconhecida
como um sistema estrutural, é um meio para a expressão de sentidos,
sendo no mínimo parcialmente motivada por aqueles significados;

- Reconhecimento da importância de elementos não-discretos na
classificação lingüística e, mais amplamente, da importância dada à
dimensão cognitiva;

- Referência à análise de textos e seus contextos de uso;

- Um forte interesse em padrões tipológicos;

- Visão construcionista e não adaptativa de aquisição de linguagem;

(BUTLER 2003: 29, tradução própria)

Dentre os critérios acima, vale ressaltar que o primeiro diz respeito ao fato de as

abordagens funcionalistas da linguagem privilegiarem o fato de as línguas servirem à

comunicação entre as pessoas, isto é, a língua é o que é porque há a necessidade de

haver comunicação entre os seres. Ora, este fato contrapõe-se às afirmações formalistas,

segundo as quais a língua: “é um sistema para a livre expressão do pensamento,

essencialmente independente de controle de estímulo, necessidade de satisfação ou de

propósito instrumental” (Chomsky 1980, apud Butler 2003).
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Para Croft (1995, apud Butler), o termo autonomia tem sido utilizado para

veicular três acepções distintas, nem sempre bem compreendidas: autonomia da

sintaxe, autonomia da gramática e autonomia da faculdade lingüística. A autonomia da

sintaxe se refere à concepção de que o fenômeno sintático é independente das questões

semânticas, pragmáticas ou discursivas relacionadas a ele. A autonomia da gramática se

refere ao fato de a gramática da língua, em seu sentido mais amplo (isto é, englobando

semântica, pragmática e padrões discursivos), ser independente de fatores externos

relacionados ao seu uso enquanto meio de comunicação. Autonomia da faculdade

lingüística é a afirmação de que a capacidade da linguagem é um módulo no cérebro

independente de outras capacidades cognitivas.

Duas noções ainda podem ser identificadas em relação às duas primeiras

acepções de autonomia: arbitrariedade e auto-continência.

Arbitrariedade no âmbito da sintaxe significa dizer que as regras sintáticas não

apresentam relação com a semântica ou a pragmática; no âmbito da autonomia da

gramática, autonomia quer dizer que as propriedades da gramática não se originam das

funções externas à que serve a língua.

A auto-continência no âmbito da autonomia da sintaxe significa dizer que o

sistema sintático das línguas possui elementos que não se relacionam com a semântica

ou a pragmática; no âmbito da gramática, significa dizer que a gramática é independente

de fatores sociais e comunicativos.

Croft distingue quatro tipos de modelos funcionalistas de acordo com a aceitação

ou rejeição da arbitrariedade e autonomia. Funcionalismo autônomo (a sintaxe é

arbitrária e auto-contida), funcionalismo-formal e funcionalismo tipológico (a sintaxe é

arbitrária mas não auto-contida) e funcionalismo extremo (a sintaxe é não-arbitrária ou

não auto-contida).
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Uma outra questão que divide as abordagens funcionalistas é a importância

atribuída à dimensão cognitiva no tratamento dos fenômenos da linguagem, ou seja,

fenômenos relacionados ao armazenamento de informação, princípios cognitivos de

categorização e de organização do léxico, retenção de informação etc.

Butler, após ter enumerado os sete parâmetros, elenca seis abordagens

funcionalistas-estruturais, conforme enfatizem um ou outro parâmetro: Funcionalismo

Gerativo (Prince e Kuno), Gramática Funcional (Dik), Gramática do Papel e da

Referência (Van Valin e seus associados), Gramática Funcional Sistêmica (Halliday),

Funcionalismo da Costa Oeste (Givón, Hopper, Thompson e outros) e Gramática

Cognitiva (Langacker).

Tendo me referido sinteticamente à concepção de funcionalismo em Lingüística,

passo, na seção seguinte, a considerar a noção de conformidade.
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1.2 A CONFORMIDADE:

O conceito de conformidade na gramática tradicional é abordado pela

morfologia e na sintaxe. Na parte destinada à morfologia, a palavra “conforme” é

classificada como preposição acidental e como conjunção subordinativa conformativa.

Segundo Bechara (2003:294):

São acidentais as palavras que, perdendo seu valor e emprego
primitivos, passaram a funcionar como preposições: durante, como,
conforme, feito, exceto, salvo, visto, segundo, mediante, tirante, afora,
fora, etc.

Em uma gramática escolar destinada ao ensino no nível fundamental e no médio

Mesquita (1999), contempla-se o fato de as preposições conformativas — as

preposições acidentais no dizer de outras gramáticas tradicionais — serem fruto de um

processo de evolução etimológica. O autor afirma que esta transformação consiste em

um processo de formação de palavras: ‘conforme’ aparece como preposição, depois se

transforma em um substantivo e em um adjetivo para, posteriormente, tornar-se uma

conjunção:

As preposições acidentais são resultantes de uma derivação
imprópria. Por exemplo, as preposições acidentais segundo, conforme,
exceto, salvo, tirante são formas nominais que se converteram em
preposições.

Mesquita (1999:362)

Na parte destinada à Sintaxe, a idéia de conformidade está associada às orações

subordinadas adverbiais conformativas e aos adjuntos adverbiais. A existência de uma

oração conformativa, como subordinada adverbial é bem recente; a postura tradicional

como se pode verificar em Maximino Maciel (1931:364), não reconhece uma oração

subordinada adverbial conformativa:
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... comparativa, isto é, ligada por conjuncção comparativa, ex: “A
sociedade nos trabalhos aligeira o peso delles, como a singularidade os
aggrava.” A conjunção modal como equivale exactamente a segundo,
conforme, consoante, do modo que; mas, tornando-se comparativa
equivale a do mesmo modo que.

Maximino Maciel usa o termo proposição por oração. Para ele, a proposição

subordinada é o resultado de uma expansão dos termos da proposição simples através de

conectivos subordinativos. Entende por conectivos subordinativos pronomes relativos,

conjunções subordinativas e, diz o gramático, às vezes adjetivos ou pronomes

indefinidos. Chama de principal a proposição cujos termos estão desenvolvidos por uma

ou mais proposições subordinadas. Classifica as orações subordinadas de acordo com

três critérios: a) o conectivo (conjuncional, relativa e indefinida); b) a natureza

(substantiva, adjectiva e adverbial); c) segundo a função (subjetiva, objetiva, atributiva,

predicativa e circunstancial.

Para ele, a proposição adverbial apresenta as seguintes funções: temporal,

concessiva, modal, condicional, causal, comparativas, proporcional e intencional ou

final. Maximino Maciel ao definir oração modal, não deixa clara a diferença entre ela e

a oração comparativa, além de não diferenciar as conjunções que veiculam a noção de

conformidade.

Said Ali (1969:101) não chega a utilizar o termo preposições acidentais ao se

referir aos elementos capazes de sinalizar a noção de conformidade. Chama os itens

conformativos de preposições conformativas:

Preposições denotadoras de conformidade são: segundo (do latim
secundum, que filia a sequi, “seguir”), conforme (outrora conforme a) e
consoante, sendo estas duas adaptações de adjetivos à função
preposicional. Locuções de sentido análogo: em conformidade de (ou
com), de acordo com, em harmonia com, etc: “Segundo o costume
daquele gentio da Índia, os sobrinhos filhos das irmãs são os herdeiros
(Barros)”
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Said Ali (1969:144), diferentemente de Maciel, aloca as conformativas entre as

orações subordinadas adverbiais comparativas, como pode ser observado no fragmento

abaixo:

A oração comparativa serve para esclarecer um pensamento ou um
conceito mostrando a semelhança, a igualdade (ou desigualdade), ou
aquilo com que outra cousa está ou deixa de estar de acôrdo.... A partícula
como pode denotar acôrdo ou conformidade com um fato anterior, sendo
neste caso substituível por segundo, conforme: “Esta questão, como
mostramos, é uma das mais difíceis”.

Ao definir oração comparativa como “aquilo com que outra cousa está ou deixa

de estar de acordo” acaba por inseri-las, inevitavelmente, entre as atuais orações

conformativas. Todos os gramáticos vistos até agora não reconhecem a oração

conformativa como um tipo de oração subordinada adverbial particular. Ao lado destes

gramáticos, há também os que reconhecem o tipo conformativo, isto é, reconhecem a

existência de uma oração subordinada adverbial conformativa, e separam-nas de outros

tipos oracionais. Cito como exemplo Cunha e Cintra (2001:586), que embora

reconheçam a existência de uma oração subordinada adverbial conformativa, parecem

não se sentir confortáveis, pois ao falar dos tipos de conjunção, salientam:

As conjunções subordinativas classificam-se em causais,
concessivas, condicionais, finais, temporais, comparativas, consecutivas e
integrantes... a Nomenclatura Gramatical Brasileira inclui ainda as
conjunções conformativas e proporcionais, que a Nomenclatura
Gramatical Portuguesa não distingue das comparativas....

Além disso, ao discorrerem sobre a estrutura do período composto por

subordinação adverbial, inserem outro “alerta”:
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Como na classificação das conjunções subordinativas a
Nomenclatura Gramatical Brasileira inclui as conformativas e as
proporcionais, conseqüentemente admite ela a existência de orações
subordinadas adverbiais: conformativas.... e proporcionais...
(CUNHA & CINTRA, 2001, p. 608)

Para Mira Mateus et alii (2003), são características das orações subordinadas

adverbiais: “ser a primeira oração da seqüência coordenada; poder ser retirada da frase

sem prejuízo semântico da oração e se a oração vier antes da principal, o sujeito pode

ser omitido”.

Como as orações comparativas, consecutivas, conformativas e proporcionais

destoam em relação a estes critérios, são denominadas pelas autoras “construções de

graduação e comparação”. Pois para elas, todas estas orações expressam algum grau de

comparação ou graduação. As autoras afirmam que há nas orações conformativas uma

comparação implícita, acarretando entre as duas orações (a núcleo e a hipotática) uma

relação de semelhança ou de conformidade.

Em Língua Inglesa, Quirk (1997, 1985), assim como alguns gramáticos citados

acima, insere as orações de conformidade entre as orações de comparação, similaridade

e comentário. Leech (1998) também inclui as orações conformativas entre as orações de

comentário, mas as separa das orações comparativas.

As orações de conformidade têm sido tratadas, portanto, de duas formas. De um

lado, há os gramáticos que não reconhecem a oração conformativa como um tipo

independente de oração subordinada adverbial, acabando por agrupá-la juntamente com

outros tipos de oração. A segunda forma de tratamento é reconhecer um tipo

conformativo de oração.

Uma vez apresentados os tratamentos atribuídos à noção de conformidade e à

classificação da oração introduzida por itens “como, conforme, segundo, consoante e

as”, passo a considerar os processos de vinculação de orações.
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1.3 PROCESSOS DE VINCULAÇÃO DE ORAÇÕES:

Sob a perspectiva da Lingüística, o quadro de estratégias de vinculação de

orações é bem mais complexo do que aquele que se vê nas gramáticas tradicionais. Por

esta razão, faz-se necessária uma exposição acerca deste fenômeno à luz de autores

diversos para uma compreensão mais crítica sobre as orações de conformidade. Vale

observar, nesta seção, que praticamente todos os autores consultados adotam um

enfoque tipológico para a realização das orações complexas (à exceção de Halliday).

1.3.1 A proposta de Thompson e Longacre:

Thompson e Longacre (1985, apud Shopen 1985) investigam especificamente as

orações adverbiais, isto é, não consideram outros processos de vinculação de orações

além da subordinação. Primeiramente propõem uma classificação das orações

adverbiais entre as línguas do mundo; em um segundo momento, analisam as orações

adverbiais em uma perspectiva discursiva.

As orações adverbiais são incluídas entre as estratégias de subordinação, de

acordo com a função sintática que assumem no período; desta forma, chega-se aos

seguintes tipos de orações subordinadas:

1) Orações de complemento (ou completivas)

2) Orações relativas

3) Orações adverbiais
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Entende-se por oração completiva aquela que funciona como um sintagma

nominal na oração matriz. É interessante notar que, ao definirem as orações relativas e

adverbiais, os autores aproximam estes dois tipos oracionais, já que ambas funcionam

como modificadoras da oração. Elas são diferenciadas em relação à natureza do

elemento a ser modificado. Na oração adjetiva, há a modificação de substantivos e no

caso da oração adverbial, a modificação de um sintagma verbal ou de proposições

inteiras.

Genericamente as orações subordinadas são marcadas entre as línguas do mundo

através de três dispositivos. Todos estes dispositivos são encontrados nas orações

subordinadas adverbiais. São eles:

1) Morfemas subordinativos

2) Formas verbais especiais

3) Ordem de palavra

Os morfemas subordinativos podem se apresentar sem significado lexical —

como o to do Inglês, em frases como He went there to study German — ou com

conteúdo lexical — before e when. O segundo dispositivo diz respeito ao fato de

algumas línguas apresentarem formas verbais especiais para marcar a subordinação. Em

orações adverbiais do latim, por exemplo, o verbo apresenta desinências que,

diferentemente de asserções independentes, “não dizem nada” sobre o número ou a

pessoa do sujeito. Outras línguas utilizam ainda a ordem das palavras para marcar

subordinação. Os autores remetem ao alemão para ilustrar este fato, língua em que o

verbo ocupa a posição final sempre que está em uma oração subordinada.
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Além desses três recursos, há de se observar a posição da oração subordinada na

oração complexa, já que muitas línguas exigem que a oração subordinada adverbial siga

a oração principal ou a preceda (como o mandarim, línguas semíticas e o turco).

É interessante notar que, assim como Croft (que será apresentado na seção

seguinte), Thompson e Longacre atentam para o fato de as línguas poderem veicular

uma mesma relação semântica através de estruturas formais diferentes. Croft,

Thompson e Longacre afirmam que a preferência por uma ou outra estrutura não é

arbitrária, sua motivação pode ser encontrada ao se observarem as características da

estrutura da oração. É preciso que a estrutura se mostre relevante ou não para a

transmissão de uma ou outra função comunicativa. Como exemplo, cito a dupla

interpretação que as orações temporais indicadoras de sucessão de eventos podem ter.

Isto é, uma oração temporal pode admitir uma leitura causativa em muitas línguas. Isto

se justifica na medida em que dois eventos adjacentes e consecutivos possam acarretar

uma relação causal entre si. Sirvo-me do mesmo exemplo utilizado pelos autores:

“When he told me how much money he lost, I had a fit”. Infere-se que o fato de contar

causou o ataque. Em virtude desse fato, outras línguas possuem conectivos neutros

nesse aspecto, isto é, possuem conectivos que admitem uma dupla interpretação:

temporal e causal, como a língua Wappo.

Uma outra ilustração pode ser feita se observarmos orações que indicam

anterioridade. Orações de anterioridade são negativas, pois o evento situado na oração

não se realiza até que o evento da oração principal aconteça. Logo, embora algumas

línguas não tenham um marcador de negação, outras o terão presente na oração

subordinada, como o turco. Em outras línguas, o marcador de negação pode ser

opcional, como acontece no Mandarim:
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Ta (mei) lai yiqian, women yijing hui jia le
Be NEG come before we already return home ASP
‘Before he arrived we had already gone home’
‘Antes que ele tivesse chegado, nós já tínhamos ido para casa’
(THOMPSON & LONGACRE 1985, p. 182)

As orações adverbiais são divididas em dois grandes blocos, de acordo com as

suas características monomorfêmicas. Em geral, as línguas dispõem de advérbios não-

anafóricos monomorfêmicos que expressam as relações de tempo, lugar e modo, mas

não dispõem de itens que sinalizem outras relações tais como propósito, razão, etc. O

primeiro grupo, portanto, englobará orações que são substituíveis por uma única palavra

e o segundo, as que não o são. Fazem parte do segundo grupo as orações que

expressam:

a) propósito

b) razão

c) circunstância

d) simultaneidade

e) condição

f) concessividade

g) substitutividade

h) absolutividade

i) adição

Para os autores, as orações conformativas se inserem entre as orações que não se

relacionam com a oração principal, mas ao ato de fala. Ilustro com um exemplo do

inglês retirado dos próprios autores Thompson & Longacre (1985:203):
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As I´m sure you´re aware, bananas have doubled in price since last year

Como eu estou certo de que você sabe, bananas dobraram o preço desde o
ano passado.

Para os autores, essas orações não constituem outros tipos oracionais, a diferença

entre elas reside no fato de modificarem ou qualificarem um ato de fala, não uma oração

principal.

Passo agora a esboçar o enfoque discursivo atribuído às orações complexas por

Longacre. Segundo este autor, as orações adverbiais visam à organização dos parágrafos

e do discurso. Quando promovem a coesão entre sucessivos parágrafos do discurso,

diz-se que as orações estão em sua função específica. Ao mesmo tempo, podem ser

utilizadas para promover a perspectiva do discurso e articular as seções do discurso.

Estas duas propriedades são consideradas as funções gerais. Promovem a perspectiva

do discurso sempre que servem de base para a manutenção do tipo textual2 envolvido. É

interessante observar que Thompson afirma que as orações adverbiais de margem

adverbiais constituem o fundo (informação velha, o que é dado), ao passo que as

orações núcleos são empregadas para introduzir um novo evento ou estado que se

segue.

A proposta de Thompson & Longacre, da mesma forma que a dos outros

estudiosos, privilegia tanto o aspecto sintático quanto o semântico, fornecendo-nos um

panorama geral do comportamento das orações complexas entre as línguas do mundo.

Passo agora, às considerações de Halliday sobre as orações complexas.

2 Utilizo-me da terminologia de Marcuschi (2002) sobre gêneros textuais.
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1.3.2 A proposta de Halliday:

Da mesma forma que Lehmann (1988), Halliday (1994) parte de unidades

menores para chegar à configuração das orações complexas. Assim como a palavra

complexa3, a oração complexa é formada por uma oração núcleo seguida de orações que

a modificam. Ou seja, a oração complexa é compreendida como uma oração que se

expandiu. Vale observar que posteriormente o autor relativiza a noção de modificação,

pois segundo ele “há numerosos tipos de modificação, bem como outras relações

similares.”

A análise das relações entre as orações não deve ser feita apenas sob a

perspectiva da estrutura. Assim como os outros autores analisados, Halliday ressalta a

relevância de se analisar a estrutura levando-se em conta o componente lógico-

semântico da língua: as relações semântico-funcionais. Chegam-se, assim, a duas

dimensões sistêmicas: o sistema de interdependência ou táxis e o sistema lógico-

semântico. Estes dois sistemas, de acordo com o autor, fornecerão o arcabouço

funcional para a descrição das orações complexas.

O sistema tático compreende a hipotaxe e a parataxe. A hipotaxe é a junção de

orações de estatuto desigual, uma vez que há um elemento dominante (a oração núcleo)

e um elemento dependente (a oração hipotática). A parataxe engloba as orações que

possuem o mesmo estatuto. Ou seja, não há dependência ou encaixamento entre as

orações do complexo. Há uma oração que inicia a oração complexa e outra que a

continua. Chama-se oração primária a primeira oração de uma seqüência paratática ou a

oração dominante de uma oração em hipotaxe, a segunda oração paratática e a oração

dependente da hipotaxe são as orações consideradas secundárias.Vale dizer que, na

3 Para Halliday (1994), a palavra complexa é uma palavra núcleo seguida de palavras que a modificam. O
autor quer demonstrar que a relação de “palavra complexa” se assemelha a de “oração complexa”,
retirando-se as complexidades desta última entidade lingüística.
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oração complexa, podem-se combinar todos estes tipos de orações: uma oração

hipotática e uma coordenada, uma subordinada e uma coordenada, etc.

O outro sistema é o lógico-semântico. Ele inclui duas relações fundamentais: a

expansão e a projeção. Expansão é o tipo de relação em que a oração secundária

desenvolve a oração primária. Isto pode ser feito de três formas: por elaboração,

extensão e realce. Na elaboração, uma oração expande o significado de uma outra

através da reafirmação do seu conteúdo semântico por uso de outros vocábulos,

especificação de um detalhe, comentário ou exemplificação. Na expansão por

extensão, uma oração expande a outra através de acréscimo de algum elemento novo,

apresentando alguma exceção ou até mesmo oferecendo alternativa. Já no realce, uma

oração expande a outra através de ornamentação: ou seja, qualifica a oração através de

algum traço circunstancial de tempo, lugar, modo e causa-condição. A projeção pode

ocorrer por locução ou idéia. Na projeção por locução, uma oração é projetada através

de uma outra, a qual a apresenta como uma locução, ou uma construção fraseada. Na

projeção por idéia, uma oração é projetada através de outra, a qual a apresenta como

uma idéia ou uma construção de significado. Desta forma, Halliday não dissocia sintaxe

de semântica, já que uma relação lógica não elimina a possibilidade de haver parataxe,

hipotaxe ou encaixamento.

Desta forma, para o autor, as orações analisadas neste trabalho estão inseridas no

sistema tático de hipotaxe, já que as orações complexas conformativas são formadas por

orações de estatuto desigual. A relação lógico-semântica que elas apresentam é de

expansão por realce. Para ele, o conectivo que introduz a noção de conformidade as

atribui o traço circunstancial de causa-condição.
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1.3.3 A proposta de Croft:

Croft (2001) procura investigar como a estrutura sintática serve à semântica.

Este mapeamento de uma estrutura sobre a outra pode ser simples em alguns casos,

como nas construções de voz, ou complexo, como no caso das orações complexas. Estas

últimas, segundo ele, estão dispostas em um contínuo. Entretanto, mesmo sendo

complexo, o contínuo de orações pode ser organizado em um espaço conceptual por

meio de princípios gestálticos, a saber, as noções de figura-complexa, figura-fundo e

elaboração e-site.

Croft vale-se de conceitos tradicionais inicialmente para depois avançar em sua

descrição do contínuo das orações complexas. Isto é observado através da distinção

primária entre as orações complexas no que se refere à hierarquia de uma oração em

relação à outra. Ou seja, se as orações são sintaticamente iguais, tem-se a coordenação,

mas se são sintaticamente diferentes, tem-se a subordinação.

Feito isto, analisa-se em que medida a oração subordinada difere da principal.

Segundo Croft, esta diferenciação é importante translingüisticamente já que se percebe

que as orações subordinadas se distinguem da principal de três formas:

1) Eliminação de tempo, modo, e marcações de aspecto, ou uso de formas
especiais distintas das usadas em verbos das orações principais simples;

2) Eliminação de marcas de concordância usadas nos verbos das orações
principais simples ou uso de formas especiais distintas daquelas usadas
em verbos de orações principais;

3) Morfema explícito atrelado à forma verbal;

(CROFT 2001, p. 321 – tradução própria)

Os itens listados acima caracterizam o fenômeno de dessentencialização. Desta

forma, distinguem-se as orações “equilibradas” das “dessentencializadas”. Isto é, se a

oração subordinada apresenta os elementos canônicos de uma oração principal ela é
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equilibrada, em caso negativo, dessentencializada. Esta distinção também será relevante

para Lehmann.

Diferentemente do que tradicionalmente se acreditava, as orações complexas

são de natureza contínua. Este contínuo é composto de seis tipos oracionais:

1)cosubordinação

2)orações complexas que envolvem verbos seriais, orações

paratáticas e completivas de discurso

3)orações relativas nucleadas internamente

4)orações relativas adjungidas

5)orações relativas correlativas

6) orações de propósito

A análise gestáltica para as orações complexas visa a suprir as limitações de uma

análise semântica mais tradicional. De acordo com essa proposta, a diferença entre

coordenação e subordinação não pode ser estabelecidas por relações semânticas como

seqüência temporal, simultaneidade temporal, etc, pois estas noções podem ser

transmitidas tanto por orações coordenadas como por subordinadas, conforme ilustram

os exemplos abaixo:

Fred ate his lunch and went to the hardware store.
Fred almoçou e foi à loja de ferragens.

After Fred ate his lunch, he went to the hardware store.
Depois que Fred almoçou, foi à loja de ferragens.

(CROFT 2001, p. 328 – tradução própria)
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Há, entretanto, duas propriedades válidas translingüisticamente que servem à distinção

de coordenação e subordinação: iconicidade-temporal e mobilidade conjuncional.

Orações coordenadas temporais aparecem dispostas na oração complexa na ordem dos

acontecimentos no mundo real. Logo, a mudança na posição das orações acarreta

mudança de significado: “Fui para casa e almocei”  “Almocei e fui para casa”.

Mobilidade conjuncional se refere ao fato de a conjunção subordinativa, em caso de

inversão de ordem das orações subordinadas, ter de acompanhar a oração subordinada.

Este fato não ocorre com as conjunções coordenativas de orações coordenadas que

funcionam mais como elemento de ligação. A conjunção subordinativa, entretanto, está

ligada à oração subordinada, não assumindo a função de elemento sintático de ligação.

A essas propriedades, se junta a distinção gestáltica.

Croft menciona Talmy (1972, apud Croft 2001) para quem que há assimetria

sintática entre os elementos sintáticos de orações que envolvem construções locativas.

Esta assimetria é decorrente de relações conceptuais assimétricas.

a) The bike is near the house.
(A bicicleta está próxima à casa)

b) ???The house is near the bike.
(???A casa está próxima à bicicleta)

a) The bike is in front of the house.
(A bicicleta está em frente à casa)

b) ??? The house is behind the bike.
(???A casa está atrás da bicicleta.)

(Talmy 1978:628, apud Croft (2001) – tradução própria)

Talmy argumenta que a posição de sujeito de uma predicação locativa é ocupada

pela figura, enquanto o objeto da preposição pelo fundo. Ou seja, temos preferência

perceptual por conceptualizar relações espaciais de acordo com as propriedades dos
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objetos a serem relacionados: os sujeitos nos exemplos de letra “a” representam a

entidade menor e mais móvel, o que conceitualmente está determinado a ser a figura.

Talmy também aplica os conceitos da Gestalt às orações temporais e conclui que

a oração subordinada temporal é sempre fundo. Ou seja, o evento da oração subordinada

temporal é o primeiro evento a acontecer, fazendo com que a oração principal ocorra.

Desta forma, Croft assume os postulados de Talmy e denomina as orações subordinadas

adverbiais de “construções de figura-complexa”. O autor ressalta também a importância

de não se confundirem estes termos com os de “foreground” e “background”. Pois a

figura não corresponde à “informação importante” ou o “foco de atenção”. Embora elas

freqüentemente coincidam, revelam situações opostas cognitivamente. Figura e fundo

são uma assimetria de contrastes baseada em princípios perceptuais naturais;

importância se refere a foco de atenção. Figura e fundo também não equivalem à

proposição dada ou pressuposta. Até este momento, os termos “figure” e “ground”

foram utilizados para se referir a “figura” e “fundo” respectivamente. Por não haver

formas equivalentes em língua portuguesa, manterei os termos “foreground” e

“background”. Por fim, Croft afirma que as noções de “figura” e “fundo” nos ajudam a

desfazer possíveis ambigüidades a respeito do que seja informação “foreground” e

“background”.

Feitas as considerações acerca das noções de figura e fundo, entende-se o porquê

de Croft atribuir às orações coordenadas o rótulo de “construções de figura complexa”.

Na coordenação, os dois elementos formam um todo unitário. Pois para que possa haver

coordenação, as duas orações precisam formar um denominador comum, fato este que

coopera para que as duas seqüências oracionais sejam interpretadas como figura.

Um último termo a ser explanado é o de “elaboração e-site”. O termo se refere

ao fato de algumas orações especificarem um referente. Estruturas mais dependentes e
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mais argumentais são mais elaboradas. Razão pela qual, em muitas línguas, construções

relativas e completivas são codificadas por estruturas idênticas, dispondo de um só

elemento que funciona como complementizador e relativizador.

Por fim, o autor faz algumas considerações acerca da “hierarquia de

dessentencialização”. Esta hierarquia nos permite ajustar os universais de marcação

tipológica ao mesmo tempo em que nos permite reduzir o espaço sintático a uma única

dimensão.

1.3.4 A proposta de Lehmann:

Lehmann (1988) tem por objetivo identificar parâmetros gerais que possam dar

conta dos processos de vinculação de orações entre Nas línguas do mundo. Após a

identificação desses parâmetros, verificará qual a relação entre um e outro, mas

diferentemente de outros autores, não faz alusão aos aspectos discursivos das orações

complexas.

Para Lehmann, toda relação de dependência envolve subordinação. Hipotaxe e

encaixamento seriam tipos de subordinação: “a primeira delimitada em relação ao tipo

do sintagma subordinado, e a última em relação ao tipo da relação de subordinação.”

O autor sugere diversos parâmetros sintáticos relevantes para a compreensão do

processo de vinculação entre orações. Considera três grandes macropropriedades:

autonomia/integração, expansão/redução e isolação/vinculação. Cada macropropriedade

comporta dois parâmetros. É interessante notar que, para Lehmann, essas entidades não

são dicotômicas, mas constituem um contínuo. Considero tal postura relevante na

medida em que “dará conta” dos processos de mudança das línguas. O fato de um

sintagma preposicionado, por exemplo, se tornar um elemento conectivo através da
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gramaticalização de uma oração subordinada adverbial pode ser explicado através de

uma mudança na posição desse constituinte num contínuo. Listo abaixo os seis

parâmetros para o processo de vinculação de orações:

1) A degradação hierárquica da oração subordinada;

2) O nível sintático do constituinte da oração principal ao qual

se vincula a oração subordinada;

3) A dessentencialização da oração subordinada;

4) A gramaticalização do verbo principal;

5) O entrelaçamento das duas orações;

6) A explicitude da ligação;

(LEHMANN 1988, p. 183 – tradução própria)

Os dois primeiros parâmetros estão incluídos na macropropriedade de autonomia

e integração, pois são responsáveis pelo quanto a oração subordinada está contida na

oração principal. A degradação hierárquica da oração subordinada, como todos os

parâmetros para a tipologia de vinculação de orações, forma um contínuo. Nesse caso,

inicia-se na parataxe (baixa degradação) e se estende até orações encaixadas (alta

degradação). O segundo parâmetro, nível sintático da oração, nos diz se a oração

subordinada está vinculada a outra oração, ou a um constituinte da oração principal.

Este fato influirá na hierarquia da oração subordinada, pois orações subordinadas mais

degradadas implicam vinculação a constituinte de nível sintático baixo.

Uma segunda macropropriedade para a análise da vinculação de orações é a

expansão/redução da oração subordinada, englobando os parâmetros de números 3 e 4.

Entende-se por dessentencialização da oração subordinada a perda das propriedades que

caracterizam uma oração prototípica: força ilocucionária, modo, tempo, aspecto, etc. O

segundo parâmetro a ser considerado neste aspecto é a gramaticalização do verbo
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principal: quando verbos plenos se transformariam em auxiliares. A oração em que se

encontram muda seu estatuto sintático e o que era originalmente um verbo principal

passa a funcionar como um verbo auxiliar.

Passo à terceira macropropriedade, que compreende dois parâmetros: o

entrelaçamento e a explicitude do elo. O entrelaçamento se refere às entidades que são

compartilhadas pelas duas orações. As línguas podem ter orações subordinadas que

compartilham predicados inteiros da oração principal ou apenas parte deles: como

agentes. Nesse caso, pode-se encontrar até flexões específicas para compartilhamento de

mesmo sujeito da oração principal ou sujeito distinto (Quéchua). A explicitude do elo

corresponde à presença ou ausência de conector. Desta forma, assim como os outros

autores analisados neste trabalho, Lehman também acopla a sintaxe e a semântica

translingüisticamente.

Feitas todas estas considerações, podemos dizer que até mesmo dentro das

análises feitas pela Lingüística, as orações conformativas recebem tratamentos variados.

Thompson & Longacre (1985) ressaltam o fato de estas orações não apresentarem

relação com uma oração principal, mas com um ato de fala. Diferentemente, Halliday

(1994) acredita que as orações introduzidas pelo conectivo as inserem-se entre as

orações que veiculam a relação lógico-semântica de causa-condição com a oração

núcleo.

Devido às limitações de uma dissertação de mestrado, faz-se necessário um

recorte epistemológico diante do grande número de propostas para a análise das orações

complexas, conforme apresentado até aqui. Desta forma, adoto para este trabalho apenas

o quadro teórico de Halliday para a caracterização das orações complexas de

conformidade. Passo agora à caracterização da noção de polifonia, importante tanto para

a análise das orações complexas de conformidade como para os CEO’s.
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1.4 A POLIFONIA:

Maingueneau (2005) afirma que na tradição lingüística geralmente se diz que o

indivíduo que se manifesta como eu no enunciado é também aquele que se

responsabiliza por esse enunciado. A noção de responsabilidade envolve dois tipos de

operação: situar-se como fonte de referências enunciativas e como responsável pelo ato

de fala realizado.

Situar-se como fonte de referências enunciativas significa ser responsável pelos

embreantes envolvidos. Embreante é o termo que o autor se utiliza para se referir aos

elementos responsáveis pela embreagem. A embreagem compreende o conjunto de

operações que ancoram o enunciado na situação de enunciação. Fala-se então em

embreantes de pessoas (pronomes pessoais, possessivos, etc), embreantes temporais

(advérbios de tempo, morfemas de tempo) e embreantes espaciais (advérbios de lugar,

pronomes demonstrativos).

Situar-se como responsável pelo ato de fala significa ser responsável pela

asserção, pergunta ou ordem que se faz ao enunciar. Pode-se, entretanto, relativizar

estes conceitos. Observe-se, a título de exemplo, o trecho abaixo:

Enquanto a solução não vem, pais e alunos sofrem com a
sensação de que o ensino está sendo prejudicado:

– É difícil recuperar as aulas perdidas – diz Euclídia Maria
Dionísio, mãe de um aluno do Ciep Marechal Henrique Teixeira Lott, no
Jardim Primavera.

Naquela unidade, para que sete turmas da 1a à 4a série não
ficassem sem aulas, a direção contratou 12 estagiárias. Ainda assim, os
alunos são dispensados duas horas antes, devido à falta de professores de
atividades extras.

(Ano letivo em câmera lenta – O Extra – Junho 5, 2003).

O trecho acima refere-se a uma reportagem sobre a falta de professores na rede

estadual de ensino no estado do Rio de Janeiro. Neste caso, podem-se distinguir duas
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situações de enunciação: uma situação de enunciação 1 e uma situação de enunciação 2.

A situação de enunciação 1 tem como enunciador o próprio jornalista, o co-enunciador é

o leitor do jornal e o momento desta enunciação pode ser delimitado pela data do jornal.

A situação de enunciação 2 tem como enunciador a mãe do estudante, o co-enunciador é

o repórter e o momento da enunciação pode ser recuperado através dos embreantes

presentes ao longo da matéria. Nesta matéria, o jornalista não se responsabiliza pelo

enunciado de Euclídia Maria, mãe de um estudante de uma das escolas do estado.

Em outras palavras, no discurso relatado, quando o enunciador cita no discurso

direto a fala de alguém, não assume a responsabilidade mencionada anteriormente. Não

se mostra responsável pelo ato de fala nem como fonte de referência, “em contrapartida,

ele é o responsável pela enunciação 1 que afirma ter havido uma enunciação 2”

(MAINGUENEAU 2005, p. 138). A este fenômeno, o de se perceberem em um mesmo

discurso várias vozes, dá-se o nome de polifonia. Ao longo deste trabalho, mostrarei

que as orações complexas de conformidade contribuem para a polifonia nas porções

discursivas.
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1.5 O CONCEITO DE MARCAÇÃO:

Givón (1995) afirma que o conceito de marcação aparece implícito em vários

momentos dos estudos da linguagem: ao se priorizar, por exemplo, o estudo orações

principais em detrimento das subordinadas e as sentenças afirmativas em detrimento das

negativas, está-se priorizando o estudo da categoria não-marcada em detrimento da

categoria marcada. Não obstante, o conceito de marcação só é explicitamente

incorporado aos estudos lingüísticos através da Lingüística Estrutural, na Escola de

Praga, tendo como origem o conceito Saussureano de “valor lingüístico”, presente nas

distinções binárias.

Givón afirma que o fenômeno de marcação é dependente do contexto. Uma

mesma estrutura que é marcada em um contexto pode não o ser em outro. A título de

exemplo, o autor cita o caso do sintagma nominal. Quando ele ocupa a posição de

sujeito, é predominantemente definido, referencial e altamente topicalizado. Já o

sintagma nominal que funciona como instrumento é predominantemente indefinido,

não-referencial e não-topicalizado. Desta forma, diz-se que no contexto sintagma

nominal-sujeito, a forma indefinida é a marcada e no contexto sintagma nominal-

instrumento, é a forma definida. O autor salienta o fato de que o conceito de marcação,

além de ser aplicado a categorias lingüísticas, pode ser também aplicado a contextos

lingüísticos.

Givón estipula três critérios principais para distinguir se uma categoria é

marcada ou não: o critério da complexidade estrutural, o da distribuição da freqüência e

o da complexidade cognitiva. O critério da complexidade estrutural postula que a

estrutura marcada tende a ser mais complexa (ou maior) que a estrutura não-marcada

correspondente. No critério da distribuição da freqüência, a categoria marcada tende a
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ser menos freqüente do que a categoria não-marcada correspondente. O terceiro e

último critério, o da complexidade cognitiva, postula que a categoria marcada tende a

ser cognitivamente mais complexa, já que demanda maior esforço mental, atenção e

tempo de processamento. O autor ressalta que há uma tendência nas línguas para que

estes três critérios coincidam. Para este trabalho, utilizarei apenas o critério da

distribuição da freqüência.
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2. METODOLOGIA:

2.1 AS CONCEPÇÕES SOCIAIS DA LINGUAGEM E A SOCIOLINGÜÍSTICA:

Os estudos lingüísticos, nos seus momentos iniciais, não priorizavam os aspectos

sociais, fato comprovado, por exemplo, na dicotomia básica4 de Saussure: língua x fala.

Ele definia como língua (langue) o conjunto de regularidades e hábitos lingüísticos

presentes em todos os indivíduos de uma determinada comunidade de fala e como fala

(parole), os atos individuais. De acordo com Saussure, estes atos são de natureza

múltipla, imprevisível e heterogênea. Língua e fala eram para Saussure facetas opostas

da língua, portanto, constituíam uma dicotomia, mas apenas a langue poderia ser objeto

de estudo da Lingüística, por ser homogênea e sistemática, e conseqüentemente,

passível de análise.

Conforme afirma Monteiro (2000), Saussure pressupôs ser a homogeneidade um

requisito básico para a análise. Estes princípios serão desenvolvidos posteriormente pelo

Estruturalismo, pelos estudiosos da Glossemática e pelo Gerativismo. Labov (1972,

apud Monteiro) defende haver um paradoxo no pensamento Saussureano: se a langue é

uma entidade social e presente de maneira uniforme na mente de cada indivíduo, seria

possível estudá-la através da análise de um único falante e, de maneira oposta, o aspecto

individual da linguagem só poderia ser observado na interação entre os indivíduos.

Os estudos que tentavam incorporar os aspectos sociais à linguagem eram feitos

por sociólogos e antropólogos, embora de maneira diferente. Pode-se dizer que as

primeiras tentativas de delimitação do campo da sociolingüística foram de William

Bright. Embora não tenha conseguido definir, na época, de maneira precisa o escopo da

4 Para Saussure, a língua é essencialmente dicotômica. Sua primeira dicotomia é a de “langue/parole”,
seguida de duas outras: sincronia/diacronia e sintagma/paradigma.
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sociolingüística, sua proposta representou grandes avanços. Entendia que a língua

apresentava relações complexas com os eventos sociais, logo a visão de língua como

um sistema homogêneo era insuficiente para explicá-la. Romaine (1994, apud Carvalho

2000) defende que o termo “Sociolingüística” foi cunhado em 1950. Acreditava que o

seu objeto era estudar a diversidade lingüística. Naquele momento, o termo referia-se

aos objetos comuns compartilhados por lingüistas e sociólogos que procuravam definir

as relações entre linguagem e sociedade. Definido desta forma, o termo era muito amplo

e a Sociolingüística confundia-se, muita das vezes, com outras ciências, como a

Sociologia da Linguagem. Isso se devia também ao fato de muitas áreas do

conhecimento humano terem também como objeto de estudo a língua. Dentre estas

áreas cito: a sociologia da linguagem, a etnografia da comunicação, a dialetologia, a

geografia lingüística e a pragmática. A fim de delimitar o escopo da Sociolingüística,

costuma-se dividi-la em duas grandes áreas de estudo: a macro-sociolingüística e a

micro-sociolingüística.

A primeira apresenta um caráter mais sociológico e político, pois interessam-lhe

questões como: normativização lingüística, as questões que envolvem sociedades

bilíngües, etc. Já a segunda área procura descrever quais fatores sociais moldam a

estrutura lingüística ou um determinado fenômeno lingüístico variável.

A sociolingüística diferencia-se da sociologia da linguagem devido ao fato de

esta última ciência utilizar os fatos da língua como meio de compreender os fenômenos

sociais. A sociolingüística percorre o caminho inverso, isto é, partindo dos fenômenos

sociais procura compreender a língua.

A etnografia da comunicação ou etnografia da fala dedica-se ao estudo da língua

enquanto conduta para agir no meio social. Interessa-se, além da interação verbal, por
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outros elementos da comunicação, como tom de voz, gesticulação e canal de

comunicação.

A dialetologia dedica-se ao estudo da língua no que concerne às variações

diatópicas (geográficas) e diastráticas (de status social). Caberia à sociolingüística,

entretanto, analisar as possibilidades de realização da língua em cada dialeto. A

geografia lingüística ou geolingüística tem como finalidade delimitar geograficamente

as fronteiras entre os dialetos, construindo atlas lingüísticos. Para este tipo de

demarcação, são utilizados os critérios fonéticos, gramaticais e léxicos.

Por fim, a pragmática ocupa-se especificamente dos significados dos eventos

lingüísticos relacionados ao contexto comunicativo. Ou seja, das coerções sofridas pelo

significado no momento da troca comunicativa.
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2.2 A TEORIA DA VARIAÇÃO:

Segundo Labov (1972, apud Carvalho 2000), a variação lingüística é constitutiva

língua, sendo passível de análise, diferentemente do que outras linhas da Lingüística

advogam. Estas variações decorrem do fato de as sociedades humanas organizarem-se

de maneira complexa, isto é, haver diferenças no que diz respeito a status social

(variação diastrática), gênero, grau de formalidade (variação diafásica), área geográfica

(variação diatópica), etc.

Na Teoria da Variação, deve-se fazer distinção entre: regras invariantes e regras

variáveis. As primeiras referem-se às regras próprias de uma língua, corresponde às

regularidades da língua que, caso violadas, acarretam agramaticalidade nas sentenças.

Essas regras categóricas não são em número maior do que as regras variáveis. Estas

últimas, como o próprio nome deixa entrever, correspondem à variabilidade permitida

na língua. Esta variabilidade ocorre quando duas ou mais formas estão em concorrência,

ocorrem no mesmo contexto, exprimindo o mesmo significado ou valor de verdade e a

escolha de uma pela outra está associada a uma série de fatores. A variabilidade pode

ser motivada por fatores internos (ou estruturais) e por fatores externos (ou sociais).

Nesta dissertação, valho-me de alguns pressupostos da Teoria da Variação: utilizo o

construto grupo de fatores, o que garante que todos os meus dados são analisados à luz

das mesmas categorias lingüísticas e pragmáticas bem como procuro estimar

percentagens para os variados fatores que integram uma dada variável. Observe-se,

porém, que não investigo as construções de conformidade ou os constituintes extra-

oracionais como variantes que integram uma variável dependente. Observe, também,

que não uso o construto peso relativo.
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2.4 O CORPUS:

Meu corpus é constituído de textos jornalísticos em Língua Portuguesa e em

Língua Inglesa. Para o Português, utilizei-me de textos extraídos de jornais de grande

circulação no Rio de Janeiro: O Globo, Jornal do Brasil (JB), O Extra e O Povo e para o

inglês, os jornais The New York Times e USA Today, pois os textos jornalísticos

encontravam-se disponíveis na internet5.

Os textos em português são formados por duas sub-amostras: a primeira

constitui o corpus do PEUL e a segunda uma amostra organizada por mim. A primeira

amostra é resultado do projeto de pesquisa do PEUL liderado pela professora Maria

Luiza Braga intitulado: “Estratégias de Vinculação de Orações na Fala e na Escrita:

convergências e divergências”. Esta amostra é constituída de 407 textos, distribuídos

segundo quatro tipos textuais: argumentação, narração, exposição e descrição. Este

corpus totaliza 127.304 palavras e a distribuição de textos por tipo textual é similar:

argumentação (108 textos), narração (99 textos), exposição (100 textos) e descrição

(100 textos), totalizando 407 textos. Neste corpus foram encontradas 53 orações

complexas de conformidade e 204 constituintes extra-oracionais.

A segunda amostra também foi extraída dos mesmos jornais, teve como

objetivo apenas ampliar a primeira amostra, dado o número reduzido de orações

complexas conformativas que encontrei. Mesmo com esta segunda amostra, não

consegui ampliar de maneira significativa a quantidade de dados para as orações: foram

encontradas apenas 11 orações e 50 constituintes extra-oracionais. Esta última amostra

apresenta o total de 60 textos e 24.770 palavras. Nela a distribuição de textos por tipo

textual não é tão similar: há 47 textos expositivos, 10 textos argumentativos e 3 textos

5 As matérias do jornal The New York Times podem ser encontradas no site www.nytimes.com e as do
USA Today no site www.usatoday.com.
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descritivos, mas não há textos narrativos. Logo, há para a língua portuguesa, somando-

se as duas amostras, um total de 467 textos e 152.074 palavras.

O corpus para o inglês é um pouco reduzido: há apenas 165 textos. Isto se

justifica devido ao fato de as matérias jornalísticas em língua inglesa serem maiores.

Esta amostra totaliza 123.082 palavras, cuja distribuição de textos por tipo textual é:

exposição (91 textos), argumentação (50 textos), descrição (22 textos) e narração (2

textos). Nesta amostra foram encontrados 72 constituintes extra-oracionais e 37 orações

complexas de conformidade.

Para a análise dos dados, utilizei-me dos pressupostos da teoria da variação em

sentido latus sensu, uma vez que o fenômeno que estudo não se caracteriza como um

fenômeno clássico de variação. Favoreci-me, desta forma, da noção de grupo de fatores

desta teoria.
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3. AS ORAÇÕES CONFORMATIVAS:

Nesta seção, discuto alguns conceitos que serão importantes para a

caracterização das orações conformativas, a saber: introdutores da noção de

conformidade nas duas línguas (preposições, conjunções e suas locuções), a

transitividade verbal segundo Halliday (1994), a posição das orações hipotáticas, o

tempo verbal e o tipo textual.

3.1 ELEMENTOS INTRODUTORES DE CONFORMIDADE:

Nesta seção apresento o tratamento que tem sido dado aos elementos que podem

encabeçar as orações e os constituintes extra-oracionais que veiculam as relações

semânticas de conformidade, ou seja, preposições, conjunções e suas locuções.

O estudo das conjunções e das preposições deve ser feito à luz da discussão

sobre as classes de palavras. Embora esta discussão tenha uma longa história, houve

pouca concordância (e ainda há) acerca da classificação dos vocábulos em classes e da

caracterização dos elementos supracitados.

Segundo Barreto (1999), as classes de palavras foram inicialmente elaboradas

por Platão e Aristóteles. O primeiro, em Crátilo, propõe a distinção entre o elemento

nominal e o elemento verbal. O segundo, por sua vez, acrescenta à classificação de

Platão a classe das conjunções. Incluía, nessa classe, não somente as conjunções (nos

termos como as entendemos hoje) mas também pronomes, artigos e preposições.

É provável que Aristóteles tenha incluído, entre as conjunções, os pronomes e os

artigos, devido ao fato de estas duas classes apresentarem caráter referencial. Para
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Halliday & Hasan (1976), por exemplo, os pronomes pessoais constituem um

mecanismo de coesão (coesão referencial), isto é, servem para estabelecer relações de

sentido entre os enunciados ou partes dos enunciados, fenômeno que se assemelha às

funções exercidas pelas conjunções. Quanto às preposições, assim como as conjunções,

promovem a conexão de elementos.

Após Aristóteles e Platão, as conjunções interessarão aos estóicos, que também

incluem, nesta classe, a preposição. Desta forma têm-se quatro classes de palavras: a

classe dos nomes (envolvendo substantivo e adjetivo), verbo, conjunção (conjunção e

preposição) e artigo. No período dos Alexandrinos, Dionísio da Trácia não mais inclui

as preposições entre a classe das conjunções, uma vez que preposições, artigos e

pronomes formam classes independentes. É interessante notar que Dionísio da Trácia é

o primeiro a classificar as conjunções em subtipos (para ele há oito tipos de

conjunções).

Segundo Barreto (1999), no período medieval estabelecem-se distinções

importantes para os estudos das classes de palavras, em virtude da preocupação por

funções sintáticas. A partir daí, firma-se a diferença entre substantivos e adjetivos ao

mesmo tempo em que a preposição passa a ser caracterizada com base na função de

relacionar termos.

A partir do Renascimento, então, no século XVI, surgem as primeiras gramáticas

em Língua Portuguesa: Fernão de Oliveira (1536), João de Barros (1540), Pêro de

Magalhães de Gândavo (1574) e Duarte Nunes Leão (1576). Destes autores, o que mais

dissertou sobre classes de palavras foi João de Barros. Ele afirma a existência de nove

classes de palavras distribuídas em dois níveis hierárquicos. No primeiro nível estão o

nome e o verbo, pois para o autor são as classes principais. Para João de Barros, a

classe dos nomes compreende, além de substantivos, os adjetivos. As preposições e as
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conjunções integram o segundo nível, juntamente com o artigo, o particípio e a

interjeição.

É interessante observar que o gramático distingue as preposições das

conjunções. Classifica as preposições de acordo com o caso que regem e quanto às

conjunções, apenas dois tipos são importantes: as copulativas (“e”) e as disjuntivas

(“ou”), ambas coordenadas.

O século XVII se caracterizou por uma tentativa de associar a linguagem à

organização geral e lógica do pensamento. Esta corrente de pensamento surge com os

gramáticos de Port-Royal, a partir de 1660, já influenciados pelas idéias do Iluminismo.

Esse período da história da lingüística é denominado por Chomsky de Lingüística

Cartesiana. No que diz respeito ao tratamento dado às preposições e às conjunções,

estes gramáticos defendem que elas constituem classes de palavras isoladas,

caracterização que não sofrerá mudanças nos séculos seguintes.

Atualmente, na Lingüística de cunho funcionalista, sobressaem-se as análises

que focalizam o papel coesivo das conjunções e das preposições, como pode ser

verificado em Halliday & Hasan (1976). Eles afirmam, por exemplo, que a coesão por

conjunção apresenta natureza bem distinta de outros tipos de relações coesivas (como a

referência, a substituição e a elipse). A coesão por conjunção, além de servir a uma

função anafórica, pressupõe a existência de outros componentes no discurso. Porque em

se tratando de coesão por conjunção há uma especificação no modo como o que se

segue (ou precede) está sistematicamente conectado com o que veio antes (ou depois).

Vale salientar que, diferentemente do que o rótulo possa sugerir, o mecanismo

coesivo de conjunção não abarca apenas a classe das conjunções (nos termos

tradicionais), pois para os autores (Halliday & Hasan 1976:227):
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As relações conjuntivas constituem um componente altamente
generalizado dentro do sistema semântico da língua, realizando-se através
de diferentes formas; e seu potencial coesivo deriva desta fonte. Porque
elas representam relações muito gerais que podem ser associadas a
diferentes feixes de significado em locais diferentes na fábrica da língua,
resulta que quando elas são expressadas isoladamente, não sendo
acompanhadas de outros fatores conectantes, elas possuem, ainda assim,
efeito altamente coesivo.6

Desta forma, pelo fato de o mecanismo de conjunção ser altamente

semântico, pode se expressar concretamente de formas diversas. Vale ressaltar, no

entanto, que aqui vamos nos restringir às conjunções que introduzem orações

hipotáticas de conformidade.

6 Tradução própria.
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3.1.1 CONECTIVOS INICIADORES DE ORAÇÃO CONFORMATIVA EM

LÍNGUA PORTUGUESA:

3.1.1.1 O item COMO

Segundo Barreto (1999), o conectivo como origina-se da forma apocopada do

advérbio latino quomodo. No Português arcaico expressava as relações de modo, causa,

comparação, finalidade, tempo e ainda como membro de construções comparativas

correlatas (como ....assi e bem como...assi).

A relação de modo foi a primeira das relações, pois conservava o sentido do

advérbio latino, sentido que ainda é encontrado nos dias de hoje. As relações de tempo,

comparação e causa surgem no século XIII, entretanto, a relação de tempo cessa de

ocorrer no século XVII, as outras duas também são encontradas até hoje no Português.

Apenas no século XVI, como passa a expressar a noção de conformidade,

permanecendo até os dias contemporâneos.

3.1.1.2: O item SEGUNDO

Segundo Barreto (1999), o item segundo é resultado de uma preposição latina

que entrou diretamente no léxico da Língua Portuguesa. Esta preposição tem origem em

um adjetivo secundu-, particípio do verbo sequor que possuía também a forma

“secunus, a, um”. Como preposição significava que segue, que não oferece resistência,

que vem depois. Com este sentido, passou a numeral ordinal. Apenas em um período

posterior adquiriu o sentido de conforme, de acordo com, passando a expressar uma
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relação de conformidade. Inicialmente, ocorria juntamente com que e como, no séc.

XVI porém, passa a ocorrer isoladamente.

3.1.1.3: O item CONFORME

No dicionário de Língua Portuguesa Luft (2001), a definição do vocábulo

conformidade nos remete ao vocábulo conformar e ao vocábulo conforme. Segundo o

dicionário, “conformar” significa:

v.t. 1. Formar; dispor. 2. Harmonizar; adequar. P. 3. Concordar;
harmonizar-se; resignar-se.

De acordo com Barreto (1999), a conjunção conforme é o resultado da junção

da preposição latina cum com o verbo formare. Este verbo por sua vez, deriva do

substantivo forma, ae. Segundo o dicionário Houaiss:

lat. Forma,ae: aparência, semelhança, maneira, aspecto, retrato,
imagem, estátua, desenho, beleza, formosura, forma /ô/, molde, caixilho,
moldura, moeda cunhada.

A preposição latina cum possuía a variante com indicando ‘companhia’, em sentido

próprio ou figurado. A junção da preposição com o verbo origina o verbo conformare,

do qual deriva o adjetivo conformis, e. Este adjetivo significava exatamente, que tem

uma mesma forma. A locução prepositiva conforme a começa a aparecer em textos do

séc. XVI, apresentando as variantes gráficas: cõforme, confforme a e comforme a. O uso

do vocábulo conforme como uma preposição plena (ou seja, isolado, sem formar uma

locução prepositiva) aparecerá no séc. XVII. A autora afirma que até o séc. XVIII a

locução prepositiva e a preposição plena ocorrem lado a lado, apresentando diversas

acepções, dentre as quais se destaca a de ‘qualidade’ (qualidade enquanto ‘submissão,
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acordo’). O conceito qualidade é abstrato e derivado de tempo. Essa mesma propriedade

permanece quando a palavra é empregada como adjetivo ou substantivo.

A autora afirma que o fato de a preposição ou a locução prepositiva indicarem

uma submissão ou um acordo com o que vai ser dito na oração seguinte, fará com que

na maioria dos casos elas introduzam o tópico discursivo.

A partir do século XVII, este item passou por um processo metafórico, passando

a significar de acordo com, segundo. Por fim, no século XX, o vocábulo passa a ser

empregado como conjunção, possuindo as relações de tempo (concomitância) e

proporção (à medida que).

3.1.2 CONECTIVO INICIADOR DE ORAÇÃO CONFORMATIVA EM LÍNGUA

INGLESA: O ITEM AS

Etimologicamente, o conectivo as se origina da palavra alswa do Inglês Arcaico

(Old English). Significava como se (as if, quite so), ou seja, era um item comparativo,

por volta do século XII. Esta mesma palavra irá originar as partículas de comparação do

inglês, como pode ser observado em: she is as good as her mother. (Ela é tão boa como

sua mãe).

As é o conectivo que porta o valor conformativo no inglês. Assim como no

Português, o item as possui os valores de causa e de comparação. Para Traugott

(conversa pessoal), esta polissemia deriva do fato de ter tido no passado valor

comparativo e, com o passar dos anos, ter ganhado valor pragmático. Irei tecer, a partir

de agora, breves considerações a respeito da gramaticalização, pois acredito serem

profícuas para a análise das orações hipotáticas que são introduzidas por locuções.
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3.2 O CONCEITO DE TRANSITIVIDADE VERBAL7 SEGUNDO HALLIDAY

Para Halliday (1994), a oração é um modo de representar padrões da

experiência, uma vez que a língua capacita os seres-humanos a construir uma imagem

mental da realidade, servindo para organizar o mundo mentalmente. Para o autor, a

realidade é constituída de sucessivos acontecimentos, de sucessivos processos.

Este fluxo de processos (ou eventos) é marcado na gramática através do sistema

gramatical de transitividade. Halliday parece cuidadoso ao falar dos tipos de processo

existentes, afirmando que sua divisão é baseada no inglês. Adotarei neste trabalho a

mesma proposta do autor, pois verifiquei que ela também pode ser aplicada ao

português sem grandes complicações, além do fato de a língua inglesa ser também meu

objeto de estudo.

Há dois tipos básicos de processo com os quais o ser humano lida nos primeiros

meses de vida (mais especificamente no terceiro ou quarto mês). Consistem na

separação entre a experiência externa e interna, isto é, uma separação entre os

acontecimentos internos (o mundo da consciência) e os acontecimentos externos. Na

gramática, os eventos do mundo externo correspondem aos processos materiais e os

eventos do mundo interno correspondem aos processos mentais.

Após esta separação básica entre o mundo interno e o mundo externo, surge no

ser humano a capacidade de relacionar um fragmento da experiência a outro: são os

processos relacionais. Afirma Halliday ser este o terceiro principal tipo de processo no

sistema gramatical de transitividade. Embora os processos materiais, mentais e

relacionais sejam os principais tipos de processo, não são os únicos. Halliday afirma que

7 Para Hopper e Thompson (1980), a transitividade envolve um conjunto de componentes, tais como: a
telicidade do verbo, a atividade consciente do agente, a referencialidade e nível de afetamento do objeto, a
presença do objeto etc. Halliday entende o sistema de transitividade diferentemente destes autores, uma
vez que para ele a transitividade reduz-se ao conteúdo semântico expresso pelo verbo.
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as fronteiras entre estes processos não são sempre muito nítidas. Por conta disso,

podem-se perceber outros processos nas fronteiras entre estes três processos básicos.

Estes “novos” processos compartilham traços de um e outro processo, constituindo um

tipo único.

Na fronteira entre os processos materiais e mentais estão os processos

comportamentais. São processos que representam as manifestações externas de

processos internos. Estão relacionados aos estados fisiológicos. Na fronteira entre os

processos mentais e relacionais estão os processo verbais. São processos que envolvem

troca simbólica de significado. Por último, na fronteira entre os processos relacionais e

materiais estão os existenciais, que envolvem fenômenos que são reconhecidos como

existir ou acontecer. Segundo Halliday, estes processos formam um círculo, não uma

linha, que pode ser ilustrado como:

Halliday afirma que os fenômenos do mundo real são representados nas

estruturas lingüísticas através de três categorias semânticas, cada uma possuindo relação
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com um grupo de classe de palavras, são elas: processo, participante e circunstância. O

processo é indicado por verbos, os grupos nominais indicam os participantes e os

grupos adverbiais ou preposicionais indicam a circunstância. Observe-se a sentença

extraída de Halliday (1994: 109): o leão perseguiu o turista pela mata. Nesta sentença, o

leão é o grupo nominal e representa o participante. O verbo perseguir indica que se trata

de um processo material e o sintagma preposicional pela mata indica a circunstância em

que o evento acontece. Estas categorias, no entanto, por serem muito gerais, recebem

outros rótulos, de acordo com o tipo de processo envolvido. Isto é, em um processo

verbal, o participante é considerado um locutor, já em um processo material é

considerado ator, por exemplo. Para este trabalho serão importantes duas categorias

semânticas: processo e circunstância. Neste capítulo, falarei apenas sobre os tipos de

processo, uma vez que trato aqui de orações, ao analisar os constituintes extra-

oracionais, dissertarei sobre os participantes.

Halliday denomina elementos lógicos os elementos que ocupam uma função no

sistema de transitividade. Desta forma, no processo material haverá sempre um ator. O

ator é aquele que faz um feito. Por exemplo, na sentença anteriormente considerada O

leão perseguiu o turista pela mata, há um processo material, pois se trata de um

processo de fazer. Em outras palavras, a sentença expressa a noção de que alguma

entidade faz alguma coisa. Neste caso, o leão é o “feitor” e, portanto, o ator. A função

de ator sempre estará presente no processo material.

A ação do processo material pode ou não se estender a uma outra entidade. Na

sentença considerada, o turista é o alvo. Ou seja, é a entidade “a quem” o leão “faz

alguma coisa”. Este conceito de extensão de ação é o mesmo que subjaz à divisão

tradicional de verbos transitivos e intransitivos. Considera-se tradicionalmente um

verbo intransitivo quando não há transferência de ação, ou seja, quando não há um alvo,
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e transitivo, no caso oposto. Estes processos podem ser testados através de perguntas

do tipo: O que X fez? O que X fez a Y? ou até mesmo O que aconteceu a Y? É

interessante notar que quando há um alvo presente, a frase pode vir de duas formas: na

voz ativa ou na voz passiva.

Há casos em que o ator e o alvo não são simples de serem distinguidos. Este fato

ocorre quando os processos materiais são mais abstratos, como em Halliday (1994:

111):

O prefeito se demitiu.

O prefeito dissolveu o comitê.

Há ainda um processo material, pois as perguntas a serem feitas ao verbo são do

tipo: O que o prefeito fez? O que aconteceu ao comitê?

Já os processos mentais envolvem a noção de sentir, pensar e perceber. A fim

de caracterizar estes processos, Halliday lança mão de cinco critérios.

O primeiro critério diz respeito ao fato de, no processo mental, haver sempre um

participante com características humanas (o perceptor8), isto é, é necessário haver um

ser que apresente as propriedades necessárias para sentir, pensar ou perceber. O ser

precisa ser dotado de consciência. Desta forma, animais e objetos também podem ser

dotados de consciência dependendo da decisão do falante de representá-los como tal,

como em: O gato gosta de leite. O segundo critério refere-se ao fato de o elemento

que é sentido, pensado ou percebido não sofrer restrições gramaticais ou semânticas,

como ocorre, por exemplo, com os processos materiais. Nos processos materiais, todo

participante (seja ator, seja alvo) é coisa, isto é, uma entidade (pessoa, objeto,

instituição ou abstração) ou um processo (ação, evento, qualidade, estado ou relação).

Nos processos mentais, o elemento sentido ou percebido pode ser também um fato,

8 Tradução própria para “senser”.
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como em: A Maria percebeu que ela estava em uma grande cidade. Percebe-se

claramente que o que Maria percebeu foi um fato, um acontecimento.

O terceiro critério refere-se ao tempo verbal9 não-marcado no processo mental

em oposição ao processo material. No processo mental o tempo não-marcado é o

Presente do Indicativo ao passo que no processo material o “tempo” não-marcado é o

gerúndio. É importante notar que esta distinção é válida apenas para o inglês, não para o

português, conforme mostram os exemplos abaixo, obtidos de Halliday (1994: 116):

INGLÊS PORTUGUÊS

She likes gift Ela gosta do presente

She is liking the gift Ela está gostando do

presente

They build a house Eles constróem a

casa.

They are building a

house

Eles estão

construindo a casa

O quarto critério para a identificação do processo mental é a bidirecionalidade.

Diferentemente do processo material, o processo mental pode ser representado na língua

de maneira dupla. Por exemplo, uma frase como Maria gostou do presente pode ser

parafraseada por O presente agradou à Maria. Dito de outra forma, no processo mental

tanto o experienciador10 como o fenômeno (o que é sentido, pensado ou percebido)

podem ser o sujeito da oração.

9 Para o autor, o “gerúndio” (forma nominal) constitui um tempo verbal específico: o presente no
presente. Por essa razão, mantive a palavra original “tempo” (tense).
10 Tradução própria para “senser”.
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O quinto e último critério referem-se ao fato de os verbos de processo mental

não admitirem perguntas com o verbo fazer, como ocorre com os verbos de processo

material. Isto acontece porque os verbos processo mental não representam um processo

de fazer.

Um outro subtipo de processo inclui os relacionais. São os processos de ser ou

estar, como em: João é inteligente, Joana está em casa; referem-se a uma relação que é

estabelecida entre duas entidades separadas. Nestes processos, o primeiro elemento

antes do verbo é denominado x e o segundo elemento a. Halliday afirma haver três tipos

de processos relacionais: o intensivo, o circunstancial e o possessivo. Cada tipo, por sua

vez, pode vir em dois modos distintos: atributivo e identificador. Desta forma, chegam-

se a seis categorias de processos relacionais. São eles:

1) verbos relacionais intensivos atributivos;

2) verbos relacionais intensivos identificadores;

3) verbos relacionais circunstanciais atributivos;

4) verbos relacionais circunstanciais identificadores;

5) verbos relacionais possessivos atributivos;

6) verbos relacionais possessivos identificadores;

Entretanto, não cabe aqui discutir cada subtipo de verbo relacional, sendo

relevante para a análise das orações apenas a discussão acerca da distinção do modo

atributivo e do modo identificador. O modo atributivo diferencia-se do identificador

basicamente levando-se em consideração a reversibilidade dos elementos x e a. Se há

mobilidade entre estes dois elementos, pode-se dizer, a grosso modo, que se trata do
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modo identificador (Tom é o líder, O líder é o Tom); caso contrário, trata-se do modo

atributivo.

Entre os processos materiais e mentais estão os comportamentais. Os processos

comportamentais referem-se aos comportamentos fisiológicos e psicológicos típicos de

seres humanos, ou seja, há um ser dotado de consciência, à semelhança dos processos

mentais. Entretanto, o processo assemelha-se a um processo material, pois alguém faz

alguma coisa. Desta forma, estes processos podem também aplicar-se a seres

inanimados, à semelhança do perceptor. O participante que se comporta é denominado

behaver. Como exemplos de verbos comportamentais, cito: rir, tossir, dançar, dormir,

respirar e desmaiar.

Os processos verbais estão entre os processos mentais e relacionais e envolvem

os processos de dizer, como por exemplo: dizer, responder e afirmar. Halliday estende

como processo de dizer (isto é, como processo verbal) qualquer processo que envolva

troca simbólica de significado, desta forma, verbos como: alegar e advertir em frases

como o ministério da saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde são considerados

também verbos de processos verbais. O participante de um processo verbal é

denominado locutor, que também pode ser constituído por seres inanimados. A fim de

evitar redundâncias, denominarei os verbos de processos verbais de verbos dicendi ao

longo da pesquisa.

O último subtipo de processo inclui os existenciais. Envolvem os verbos que

indicam que algo existe ou ocorre no mundo extralingüístico: haver, ocorrer e suceder,

por exemplo. O objeto ou evento que é dito existir é denominado existente. Estes

processos incluem também os processos típicos de fenômenos da natureza, como:

chover, trovejar e ventar. Alguns verbos existenciais exigem a presença de elementos

circunstanciais, como o verbo haver. Na seção 3, sobre a análise da orações,
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apresentarei exemplos para cada um destes processos verbais, ao mesmo tempo,

demonstrando a aplicabilidade e relevância destes processos para a análise das orações

complexas de conformidade.
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3.3 POSIÇÃO LINEAR NA SENTENÇA:

Perini (1994) cita a posição dos constituintes como um dos elementos que

devem ser levados em consideração ao se descrever a forma “final” da sentença,

argumentando que as unidades lingüísticas (referindo-se aqui especificamente às

palavras) possuem posição mais ou menos previsíveis de ocorrência, mas que “muitas

vezes admitem diversas posições, sem necessariamente haver diferença de função.”

Entretanto, Bates e Macwhinney (1987, apud Braga 1999) salientam a

importância da posição dos constituintes (oracionais e não-oracionais) na sentença. De

acordo com os autores, a possibilidade de articulação na posição dos constituintes de

uma sentença amplia a quantidade de funções que podem ser transmitidas na língua.

Através deste dispositivo, o falante disporá de um outro recurso estrutural para

diferenciar suas sentenças, não se limitando somente ao conteúdo referencial dos itens

lexicais.

Braga (1999), ao estudar as orações de tempo na modalidade oral, verifica que

há uma correspondência entre a ordenação destas orações e papéis pragmáticos

distintos. Segundo a autora, as orações de tempo em posição inicial criam quadros de

referência para a informação que irá se seguir, funcionando de maneira semelhante aos

“tópicos chineses”. Podem também nesta posição, servir para marcar uma mudança na

orientação do discurso, modificando o seu tema. Já a posição final destas orações está

associada a necessidades de construção tópica (ou seja, ocupam esta posição para não

alterar a organização própria do discurso) ou a necessidades de acréscimo de

informação (funcionando como adendos).

Neves (1999) afirma que a posição das orações causais apresenta alto grau de

complexidade, levando-se em consideração os conectivos que podem ocorrer neste tipo
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de oração: orações iniciadas por “como” são sempre antepostas, as iniciadas por “que”

pospostas e das duas ocorrências de “já que” houve um caso de anteposição e outro de

posposição e as orações introduzidas por “porque” são pospostas, houve apenas um caso

de anteposição no corpus considerado pela autora.

Assim como nas orações temporais, a autora encontrou motivações funcionais

para a posição destas orações. As orações iniciadas por “como” funcionam como tópico

(é uma informação compartilhada ¯ ou apresentada como tal ¯ entre falante e

ouvinte) para a declaração seguinte (porção nova no discurso, não-compartilhada), à

semelhança do que ocorre com as orações condicionais. Nestes casos, há a possibilidade

de se postularem miniconversações na origem destes enunciados, como se observa no

exemplo abaixo:

agora nesse mês, como a UPC não aumentou e como diminuiu o número
de UPC’s, o que vai acontecer é que eu vou pagar um pouquinho menos.
(D2-RJ-355: 197-199)

A: A UPC não aumentou e o número de UPC’s diminuiu, não é?
B: (É)
A: Então/ por isso eu vou pagar um pouquinho menos.

(NEVES 1999, p. 466)

As orações introduzidas por “porque” apresentam semelhança com as orações

“como”, uma vez que também podem ser compreendidas em termos de

miniconversações, entretanto, nestas orações, as orações causais correspondem à

informação não-compartilhada entre falante e ouvinte.

Feitas estas breves considerações à respeito da posição das orações e suas

funções, passo agora a falar sobre o tempo verbal.
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3.4 TEMPO VERBAL

Vários trabalhos têm ressaltado a importância do tempo verbal para a análise das

orações complexas, como o de Gryner (apud Paiva & Duarte, 2003), para quem a

diferença entre as orações condicionais potenciais e reais se dá através de diferentes

tempos verbais ou da predominância de um determinado tempo (tanto nas condicionais

potenciais como nas reais pode ocorrer o tempo futuro do indicativo na apódose,

entretanto, nas condicionais reais tem-se notado a tendência em se usar o presente do

indicativo).

Nesta seção, considero algumas propostas teóricas a respeito do conceito de

tempo verbal. Saliento a importância que os autores a serem referidos dão à noção de

ponto de referência como elemento importante para o estudo dos tempos verbais. Em

particular, à referência que muitas vezes é feita ao próprio contexto comunicativo.

Para Maingueneau (2005), o enunciado não se encontra em um vácuo, mas

permeado por contextos que delimitam a sua interpretação. Compreender um enunciado

não é somente um processo em que o co-enunciador (a 2ª pessoa do discurso, aquela

com quem se fala), munido de ferramentas lingüísticas, como o conhecimento do léxico

e das regras sintáticas de uma língua, presta-se apenas ao trabalho de decodificar

sentenças. É verdade que o sujeito que interpreta o enunciado reconstrói seu sentido

tendo como base o enunciado produzido, mas isso não garante que a interpretação

produzida por esse sujeito coincida com o sentido pretendido pelo enunciador (a 1ª

pessoa, que detém a fala naquele momento). Ao interpretar um enunciado, formulam-se

hipóteses, tomam-se decisões a respeito de uma ou outra interpretação, construindo

representações que antes não existiam. O enunciado sofre, portanto, coerções de ordem
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pragmático-discursiva, isto é, está sempre ancorado em uma situação contextual, a que

Maingueneau denomina “situação de enunciação”.

Mas como o enunciador se fixa em uma situação de enunciação específica?

Através do mecanismo de “embreagem”. Maingueneau define embreagem como o

conjunto de operações pelas quais um enunciado se ancora na situação de enunciação.

Aos elementos que possibilitam estas operações denomina “embreantes”11. Para

Maingueneau, há três tipos de embreantes: os embreantes de pessoa, os de tempo e os

de espaço. Como exemplo de embreantes de pessoa, o autor cita os pronomes pessoais

(eu, você, nós) e alguns determinantes, como (meu, teu). Como exemplo de pronomes

espaciais, cita os advérbios de lugar (aqui, lá) e os pronomes demonstrativos (isso, este).

Como exemplo de embreantes temporais, o autor cita as formas acrescentadas ao radical

do verbo e as palavras ou grupos de palavras com valor temporal (como os advérbios de

tempo: ontem, amanhã e hoje). Note-se que Maingueneau se refere tanto a adjuntos

como a formas verbais ao falar de embreantes temporais.

Este último fato é argumento para Ilari (1997) criar uma proposta para o estudo

das expressões lingüísticas de tempo em português. Para o autor, o tratamento que tem

sido dado à relação de tempo em português não é satisfatório. Em primeiro lugar,

porque em português não há sistematização de maneira a capturar a falta de

correspondência entre os recursos expressivos e os conteúdos expressos. Ilari cita como

exemplo o “presente do indicativo”, que pode fazer referência a fatos presentes (Rita

chega hoje de Brasília), a fatos passados (No século XVI, a arte se volta para a

realidade, valorizando o homem) ou a fatos futuros (Em dezembro completo 24 anos).

Percebe-se que não há correspondência um para um entre o recurso gramatical utilizado

(marcas gramaticais de presente de indicativo) e os conteúdos semânticos expressos

11 Maingueneau afirma que a literatura sobre o assunto tem também se referido a estes elementos como
“elementos dêiticos”, “dêiticos” ou, às vezes, “elementos indiciais”.
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(passado, presente ou futuro). Em segundo lugar, uma mesma circunstância temporal

pode ser expressa por várias formas. Cito abaixo alguns exemplos adaptados do autor12:

João vai fazer anos o mês que vem (perífrase verbal)
João fará anos o mês que vem (forma verbal plena)

Em terceiro lugar, muitas construções utilizáveis para expressar tempo

exprimem também outros conteúdos, como modo e aspecto. E em quarto lugar, a

palavra “tempo” tem sido utilizada para fazer referência a dois planos: o lingüístico (ao

uso dos morfemas, palavras e construções gramaticais) e o do mundo (em que se

registram fatos com determinadas relações cronológicas).

Para Ilari, estas questões podem ser amenizadas se um arcabouço teórico for

criado a fim de dar conta da relação que há entre as expressões e construções que

indicam tempo e a interpretação das sentenças. Deve-se também desenvolver uma

metalinguagem adequada para a descrição das expressões e construções gramaticais que

indicam tempo.

Por essas razões, o autor se utiliza da proposta de Reichenbach. Reichenbach, ao

descrever as propriedades lógicas das línguas naturais (baseando-se no inglês), acredita

haver três tempos ou momentos que incidem sobre a interpretação dos morfemas

designativos de tempos verbais. Estes momentos são: momento de fala (MF), momento

de realização da ação expressa pelo verbo ou momento de evento (ME) e momento da

referência (MR). O primeiro momento, o momento de fala se refere ao instante em que

o enunciado é produzido. O segundo momento se refere ao instante em que a ação do

verbo acontece e o terceiro momento é um instante tomado como ponto de referência

para a compreensão das enunciações que se seguirão no decorrer do discurso. Desta

forma, o pretérito mais-que-perfeito obedeceria à fórmula:

12 Esta adaptação foi feita porque o autor apenas citou um único exemplo para ilustrar este caso.
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ME è MR è MF

Isto é, o pretérito mais-que-perfeito é o tempo que situa o momento do evento

antes do momento de referência, que por sua vez se situa antes do momento de fala.

Entretanto, para alguns tempos verbais a aplicação destas noções não fica muito clara.

Ilari, então, propõe que a interpretação dos tempos verbais deva levar em consideração a

ocorrência dos adjuntos nas sentenças.

Diante destas considerações, ao analisar o tempo verbal das orações hipotáticas

conformativas, levarei em conta também, no caso de exemplos que possam oferecer

ambigüidade, os adjuntos que ocorrem na sentença.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


3.5 TIPO TEXTUAL

Além da competência lingüística, os falantes utilizam também a competência

textual. Entende-se por competência textual a capacidade de reconhecer se em um texto

há a predominância de seqüências argumentativas, narrativas, expositivas, etc.

Como afirma Bakhtin (1979, apud Koch e Vilela 2001) “todas as esferas da

atividade humana, por mais variadas que sejam, estão relacionadas com a utilização da

língua”. Ora, se isto é verdade, então a estruturação da língua é tão variada quanto as

várias esferas da atividade humana. Esta associação entre o social e a língua origina os

gêneros e tipos textuais. Koch e Vilela (2001), citando Adam, Schneuwly e Bronckart,

afirmam que os tipos textuais constituem esquemas lingüísticos básicos que entram na

constituição dos diversos gêneros, variando menos em função das circunstâncias

sociais. Passo agora a listar os tipos textuais e suas principais características.

Koch e Vilela não falam de texto expositivo, mas de explicativo. Devido às

considerações dadas pelos autores, acredito que a denominação não acarrete muitos

problemas, além de ter sido este o nome utilizado no projeto PEUL já referido. Para que

haja um texto expositivo, pressupõe-se uma situação existente a fim de ser exposta.

Comunicativamente, o texto expositivo origina-se de perguntas que se põem a um

determinado problema: qual é o problema? Como e por que acontecem? Seguem-se

então as explicações e a compreensão. Gramaticalmente, o tempo não-marcado é o

presente do indicativo, há o uso também de adjetivos descritivos ou qualificativos e de

advérbios, pois são usados para precisar, identificar e situar os fatos. O uso de

conectores é também muito importante, pois ajudam a condicionar a direção que o texto

irá tomar.
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Como afirmam os autores, o texto descritivo “apresenta as propriedades, as

qualidades e as características de objetos, de ambientes, de ações ou estados.” A

descrição inicia-se com um título ou tema, que pode vir no início ou no final do texto,

ao qual se segue uma progressão enumerativa das suas partes, isto é, das partes que

compõem o elemento descrito, podendo eventualmente estabelecer-se alguma relação

com o lugar e o tempo, embora neste tipo de texto seja comum seqüências desprovidas

de tempo (texto descritivo puro). Quando o tempo é relevante para a descrição, caso que

ocorre toda vez que a descrição incide sobre ações, o texto é denominado descritivo

dinâmico. É comum encontrarmos metáfora e comparação. O texto descritivo se

encerra com um resumo de tudo o que foi descrito. É marcado gramaticalmente pelo uso

de verbos relacionais, adjetivos e de advérbios.

Caracterizo o texto narrativo com base em Labov (1972). Para o autor, uma

narrativa completa é formada de: resumo, orientação, clímax, avaliação, resultado e

coda. Uma narrativa é geralmente iniciada com um resumo feito pelo narrador a respeito

do fato a ser narrado. Em seguida, orienta-se a narrativa em termos de tempo, lugar e

participantes. O clímax corresponde ao momento em que a narrativa atinge o seu

máximo de intensidade. Em seguida, o narrador realiza uma avaliação, isto é, o motivo

para narrar o fato. O resultado diz respeito às conseqüências do feito e, por fim, a

narrativa encerra-se com algum tipo de enunciado ou palavra que sinalize o fim da

narrativa, é a coda. Gramaticalmente é marcado por verbos no passado, cujo tempo não-

marcado é o pretérito perfeito.

O último texto que caracterizo é o argumentativo. Baseia-se no fato de que a

todo momento as pessoas tentam convencer umas às outras. Para isso, lançam mão de

razões, evidências ou apelos. São elementos básicos de uma argumentação a premissa e

a conclusão. Segundo Koch e Vilela, a argumentação parte de alguma informação aceita
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por todos, sobre a qual recai uma nova proposição. Gramaticalmente, é marcada pela

presença de verbos que estabelecem uma relação de causa e efeito (causar, originar,

ocasionar, suscitar) e certos verbos dicendi (afirmar, declarar, considerar). O tempo

verbal não-marcado é o presente do indicativo, dado o seu valor universalizante. Há a

presença significativa de asserções e de frases interrogativas. Além da presença

significativa de marcadores específicos de coesão e coerência, tais como: em primeiro

lugar, finalmente, considerando que, de modo que.

Acredito ter exposto até aqui as considerações teóricas relevantes para as

orações complexas de conformidade. Passo na seção seguinte a analisá-las com base

nestas considerações.
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4. A ANÁLISE DAS ORAÇÕES COMPLEXAS DE CONFORMIDADE:

Nesta seção procedo à análise das orações complexas de conformidade. Usarei o

termo oração complexa para me referir à construção formada pela oração núcleo e pela

oração hipotática conformativa. O termo oração núcleo será usado para me referir à

oração modificada pela oração conformativa. Já a oração que expressa o sentido de

conformidade será denominada oração conformativa, oração hipotática ou oração

hipotática conformativa.

A fim de identificar as principais características destas orações, utilizei-me dos

seguintes grupos de fatores: tipo de conectivo que introduz a oração hipotática

conformativa, transitividade verbal da oração núcleo e da oração hipotática, posição da

oração conformativa em relação à oração núcleo, tempo verbal da oração conformativa

e tipologia da seqüência textual em que ocorria a oração complexa.

A análise dos dados demonstrou que há, nas duas línguas, baixa ocorrência de

orações conformativas: no português encontrei 64 orações e no inglês 37. Isto parece ser

uma tendência destas orações, já que em análise anterior13, envolvendo também orações

causais, comparativas e condicionais, as orações conformativas ocorreram em menor

número.

13 Este estudo foi realizado utilizando-se os textos do PEUL. Foram usados apenas textos narrativos,
argumentativos e descritivos, totalizando 51.842 palavras.
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Fala Escrita
Narração Argum. Descr Narracao Argum Descri

Antep. 6 1
Popos 74 82 46 31 28 12Causa
Interc
Antep. 1 4 6
Popos 3 8 4 4 9 19Compara
Interc
Antep. 2 1 7 2 20 10
PoposConform
Interc
Antep. 20 59 21 6 35 12
Popos 4 1 19 3Condic
Interc

Tabela n.1 : Distribuição de orações causais, comparativas, condicionais e conformativas em
textos narrativos, argumentativos e descritivos da amostra PEUL.

Da tabela acima, obtém-se a seguinte distribuição de orações: causa 295,

condição 180, comparação 58 e conformidade 42.

Para classificar uma oração como conformativa, utilizei principalmente o critério

da substitutibilidade. Isto é, ao identificar uma possível oração conformativa, substituía

o conectivo encontrado por um outro conectivo conformativo. Os casos em que ocorria

o conectivo “como” demandaram um pouco mais de cuidado, já que este conectivo é

muito polissêmico.

Entretanto, o conectivo “como” não se deixava confundir com as comparativas

correlativas, uma vez que neste tipo de oração, há sempre um elemento intensificador

ou quantificador (Neves, 2000). Por outro lado, podiam se deixar confundir com as

orações comparativas não-correlativas. A fim de verificar se a oração com que me

deparava era comparativa não-correlativa, observei se havia idéia de igualdade e se

algum elemento da oração principal era retomado na oração hipotática.

Para distinguir as orações conformativas das orações modais, utilizei o critério

semântico, verificando se a oração hipotática com o conectivo “como” respondia à

pergunta “de que modo?” da oração principal.
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4.1 POR QUE USAR UMA ORAÇÃO CONFORMATIVA?

Como já foi demonstrado neste trabalho, a oração conformativa,

tradicionalmente, não “escapa” da definição de: oração que traduz uma idéia de

conformidade com algo dito na oração principal. A abordagem tradicional assume que

uma oração hipotática se vincula apenas a uma oração núcleo, expressando a idéia de

conformidade, ignorando a análise da construção conformativa como um todo.

Acredito que esta concepção possa ser modificada em alguns aspectos, pois a

análise dos dados revelou que a oração hipotática conformativa parece apresentar outras

funções que vão além daquela apresentada pelo enfoque tradicional. Demonstrarei que,

muitas vezes, a oração hipotática conformativa refere-se a unidades outras, que vão

além de sua oração núcleo.

A conformidade pode ser compreendida segundo três funções: uma função

anafórica, uma função explicativa e uma função polifônica. A primeira função refere-se

ao fato de a oração complexa de conformidade servir, muitas vezes, para promover a

coesão textual, recapitulando algo mencionado no texto. Observe-se o trecho abaixo:

Ex 1:
Nesse meio tempo, o Brasil passou por um período sem

democracia, e quando ela volta, em 1985, é com o mesmo caráter
conservador e egoísta que caracteriza nossa sociedade desde sua
fundação. Democracia com exclusão. O governo Lula se propôs a ser a
primeira democracia progressista do Brasil, mas frustrou as expectativas.
É um governo democrático e conservador: não se propõe a mudar a
realidade social, quebrar a apartação. Diferentemente da democracia sul-
africana, que é progressista, porque se constituiu para abolir o sistema de
apartheid racial e mudou sua estrutura legal.

O Bolsa Escola era um programa de democracia progressista: ao
investir na educação, faria uma revolução social. O Bolsa Família é
democrático e conservador, porque não muda a estrutura social. Embora
um bom programa do ponto de vista da generosidade, não carrega vigor
transformador. O governo Lula tem a qualidade positiva de ser uma
democracia generosa, mas, ainda assim, conservadora. E sem futuro: a
generosidade esgotará seus recursos, como aconteceu na Europa e nos
Estados Unidos.

(As duas democracias – O Globo – Janeiro 6, 2007)
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O trecho acima foi retirado de um texto argumentativo que falava sobre os tipos

de democracia ao longo da história da humanidade, desde a Grécia até os dias atuais.

Segundo o texto, há dois tipos de democracia: uma conservadora e uma progressista. O

trecho acima corresponde ao sétimo e ao oitavo parágrafo do texto. Estes parágrafos

apresentam uma ruptura no fluxo da argumentação, já que anteriormente o autor falava

a respeito da democracia em outros países. No momento em que o autor apresenta estes

parágrafos, passa a analisar a democracia no Brasil.

Ao final do oitavo parágrafo, a oração conformativa é usada para relembrar o

leitor dos fatos ocorridos na Europa e nos Estados Unidos, fatos mencionados nos

parágrafos anteriores aos trechos acima. Ainda neste caso, pode-se falar em

conformidade com uma oração núcleo, pois o fato de a generosidade vir a esgotar

recursos brasileiros está em relação lógica com o fato que ocorreu na Europa e nos

Estados Unidos. Esta função também pode ser observada em:

Ex2:
A história do Ocidente tem sido a da tensão permanente entre os

poderosos e os oprimidos. Nessa disputa, o jornalismo vem sendo
exercido dos dois lados. Tem servido para a apologia do poder e para a
resistência contra o poder.

A imprensa, felizmente, não é a fortaleza da esquerda nem o bastião
dos tiranos de direita, embora receba sempre a influência de cada estação
histórica. Hoje, por exemplo, muitos profissionais se encontram
influenciados pelo pensamento único: contestam o Estado e veneram o
mercado como regedor das sociedades políticas. Alguns são levados a
isso por convicção honrada.

Como qualquer historiador lúcido pode concluir, o saldo ético é
favorável aos comunicadores e jornalistas e escritores, que fizeram
divulgar informações e idéias, a fim de tornar mais democrático o poder e
mais transparentes os atos de interesse público. Costumo dizer aos jovens
jornalistas que, felizmente, os poderosos não nos amam - a não ser nos
casos de amizade pessoal fundada em outras razões - e que devemos nos
dar por satisfeitos quando nos respeitam.

(O poder e a imprensa – Jornal do Brasil – Abril 22, 2007)
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O texto, do qual foi extraído o trecho acima, fala sobre a influência da imprensa

nas sociedades e no modo como ela se constitui como principal meio de influência de

massas. Após ter feito todas as considerações necessárias para sustentar o seu

argumento, o autor faz uso de uma oração hipotática de conformidade para realizar uma

espécie de sinopse do que foi dito em parágrafos anteriores. Desta forma, convida o

leitor a estabelecer uma relação entre o que ele disse e o que vai ser apresentado na

oração núcleo.

Ex 3:
This argument ignores the Saturn Aura, named North American

Car of the Year by auto journalists; the Chrysler 300C, with its head-
turning styling and superb dynamics; the Ford Escape hybrid, the first
SUV hybrid to hit the market; and a host of other excellent cars and
trucks.

Clearly, the Big Three need to do a better job of producing even
more vehicles that Americans want to buy that can be sold at a profit. But
as these success stories show, the Detroit-based automakers have the
talent and know-how to compete in the USA, the toughest automotive
market in the world.

(Opposing view: Detroit performs admirably – USA Today – Abril 13,
2007)

Este argumento ignora a Saturn Aura, nomeado carro norte-
americano do ano pelos jornalistas especializados em automóveis; o
Chrysler 300C, pelo seu estilo e dinâmica magnífica; o híbrido Ford
Escape, o primeiro SUV híbrido a alcançar o mercado; e um conjunto de
outros excelentes carros e caminhões.

Claramente, a Big Three precisa fazer um trabalho melhor para
produzir veículos que os americanos queiram comprar e que possam ser
vendidos lucrativamente. Mas como estas histórias de sucesso
evidenciam, o fabricantes de automóveis que se situam em Detroit têm
talento e conhecimento para competir nos EUA, o mercado automotivo
mais difícil no mundo.

O texto do qual foi extraído o trecho acima refere-se ao fato de a companhia

automotiva Big Three produzir veículos bons, mas de alto custo para ela. O texto

também questiona o fato de as empresas automobilísticas não produzirem carros

competitivos no mercado. No parágrafo anterior ao da ocorrência da oração hipotática,

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


este texto faz menção a alguns veículos que foram produzidos por companhias

americanas e alcançaram o gosto dos consumidores.

No parágrafo seguinte, o autor afirma que estes veículos são uma prova de que

os fabricantes de automotivos possuem condições de competir nos Estados Unidos. A

fim de estabelecer uma relação entre este fato com o do parágrafo anterior, o autor faz

uso da oração conformativa as these successs stories show.

Orações deste tipo ocorreram em menor número em comparação às outras

orações (as de função explicativa e polifônica), tanto no português como no inglês. Na

primeira língua corresponderam a 17,5% dos dados (11/63) e na segunda língua, a 8%

(3/37).

A segunda função é a explicativa. Nesta função, a oração conformativa parece

estar mais vinculada à oração núcleo, pois tende a explicar algum termo da oração

nuclear, elaborando-a (no dizer de Halliday, 1994). Observe-se o exemplo abaixo:

Ex4:
Um funcionário fantasma do IML tem causado dor de cabeça a famílias,
que esperam de seis meses a um ano por um laudo. Quem vai reclamar
ouve a explicação:
- Isso é de responsabilidade do perito da sexta-feira – como foi apelidado
pelos colegas, que segundo dizem, trata-se de indicação do casal
Garotinho.

(Coisas do Rio – Jornal do Brasil – Abril 22, 2007)

O trecho acima, embora curto, corresponde ao texto completo. Foi extraído da

seção de cartas do Jornal do Brasil. Neste trecho, há duas orações complexas de

conformidade. A idéia de comentário ocorre na primeira oração complexa: isso é de

responsabilidade do perito da sexta-feira – como foi apelidado pelos colegas. A oração

núcleo é isso é de responsabilidade do perito da sexta-feira e a oração hipotática, como

foi apelidado pelos colegas. Nesta oração complexa, a oração conformativa explica ao

leitor qual é o referente do SN o perito da sexta-feira, contido na oração núcleo. Pode-
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se, inclusive, retirar todo o segmento sem acarretar prejuízo à interpretação da

seqüência. Esta mesma função pode ser observada em:

Ex 5:
At best, according to the department’s own projections, those

schools will take in a total of 50 English-language learners, as students
entitled to bilingual or E.S.L. classes are officially known, despite the
heavy presence of Haitian and African immigrants in the surrounding
neighborhood. Tilden’s current immigrant students will continue in the
school until its complete shutdown.

(On different pages with bilingual education – The New York Times –
Fevereiro 14, 2007)

Na melhor das hipóteses, de acordo com as próprias projeções do
departamento, aquelas escolas apresentarão um total de 50 aprendizes de
língua inglesa, como os estudantes entitulados bilíngües ou a aulas de
inglês como segunda língua são oficialmente conhecidos, apesar da
presença maciça de imigrantes haitianos e africanos nos arredores da
vizinhança. Os estudantes imigrantes de Tilden continuarão na escola até
seu completo fechamento.

O mesmo caso é observado no trecho acima, retirado de um texto de língua

inglesa, em que a oração as students entitled to bilingual ...known explica o SN 50

English-language learners da oração núcleo.

Por último, a oração hipotática serve também à função de introduzir a voz de

alguém no discurso, sendo responsável pela polifonia da seqüência textual. Quando se

presta a esta função, há a ocorrência de um verbo mental ou dicendi, como pode ser

observado nos exemplos abaixo:

Ex6:
A história da revistinha “Sinal verde” começa com um “bi-bi”,

anunciando a chegada do tio Valdemar. A partir daí, o que se vê é um
festival de barbeiragens: excesso de velocidade, avanço de sinal,
desrespeito à faixa de pedestres... E o Menino Maluquinho, esperto que só
ele, está lá, firme e forte no banco traseiro, devidamente seguro pelo
cinto.

Como diz Ziraldo, o personagem “fica na maior falação” quando
vê alguma coisa errada. E fica mesmo: de tanto ouvir o sobrinho e seu
amigo Junim reclamar, Valdemar acaba se emendando. Nada muito
diferente do que acontece quando meninos maluquinhos estão no carro. A
idéia é essa.

(Maluquinho, mas não no trânsito – O Extra – Julho 6, 2005)
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O fragmento acima é constituído por dois parágrafos. O primeiro constitui a fala

do jornalista da matéria, sendo marcado por sua voz. O segundo parágrafo é iniciado por

uma oração conformativa “como diz Ziraldo”. Esta oração é anteposta e usada pelo

jornalista para introduzir a fala de Ziraldo na matéria. A oração núcleo é apresentada

como sendo formada pelas palavras próprias do autor, fato que é ressaltado pela

presença de aspas no texto. Quanto ao inglês, observe-se o trecho seguinte:

Ex 7:
As Mr. Romney argues in a PowerPoint presentation on the

campaign trail, the main role of government is to allow the free market to
do its work. One of his advisers, R. Glenn Hubbard, helped devise
President Bush’s tax cuts. Another, N. Gregory Mankiw, succeeded Mr.
Hubbard as the chairman of the Council of Economic Advisers under Mr.
Bush.

(2 candidates, 2 fortunes, 2 views of wealth – The New York Times –
Dezembro 23, 2007)

Como o senhor Romney argumenta em uma apresentação de
Power Point na sua caminhada de campanha, o principal papel do
governo é permitir o mercado livre para fazer o seu trabalho. Um de seus
conselheiros, R. Glenn Hubbard, ajudou a elaborar os cortes de taxas do
Presidente Bush. Um outro, N. Gregory Mankiw, sucedeu Hubbard como
presidente do membro do Concelho Econômico durante o governo do
senhor Bush.

O mesmo acontece no fragmento acima extraído de um texto em inglês. Em

resumo, o texto refere-se a dois candidatos à presidência dos Estados Unidos — Mr.

Edwards e Mr. Romney — que se assemelham no que diz respeito à renda, pois ambos

possuem uma das rendas mais altas dos Estados Unidos. Entretanto, diferem quanto à

posição acerca do rumo econômico que o país deve adotar. No trecho acima, mais uma

vez a oração conformativa é utilizada para introduzir o discurso de um enunciador, neste

caso, Mr. Romney. Note-se a presença de um verbo dicendi: argue (argumentar).

Observei em minha análise a ocorrência de um exemplo de oração complexa que

parece mesclar duas funções, conforme se nota do fragmento abaixo:

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Ex: 8
Nas categorias de base, o meia Fellype enfrentou o Fluminense diversas
vezes. Perdeu algumas e venceu outras. Mas hoje, na decisão da Taça
Rio, o camisa 10 da Gávea encara o seu primeiro Fla-Flu entre os
profissionais. Apesar da pouca idade, o apoiador rubro-negro se diz
tranqüilo e pronto para o grande desafio. - O mais importante é ,estar
confiante. E eu estou. Confio em mim e nos meus companheiros. Tenho
certeza de que faremos um bomjogo - disse. (...)

Mesmo tendo apenas 19 anos, Fellype sabe que carrega nas costas a
responsabilidade de comandar o time, principalmente nas ações
ofensivas. – Não me sinto pressionado. Sei que tenho responsabilidades,
mas é como eu disse: estou confiante de que eu e o time estamos
preparados para fazer um grande jogo contra o Fluminense – explicou.

(Felype pronto para seu primeiro Fla-Flu – O Extra – Maio 3, 2005)

Pode-se argumentar que a oração hipotática é polifônica, pois a oração hipotática

presta-se à função de introduzir a fala do jogador Felype. Ao mesmo tempo, a oração

complexa possui função referencial, já que se refere a algo mencionado anteriormente

no texto: o fato de Felype estar confiante no jogo que ocorrerá. Por ser um exemplo

ambíguo, não foi classificado em termos de função.

Considerando-se os aspectos discutidos até aqui, pode-se dizer que a oração

hipotática parece contribuir para a construção do discurso, trazendo novos textos a ele e

não apenas reforçando o valor da oração núcleo. A tabela abaixo na qual é apresentada a

distribuição para a correferencialidade entre sujeitos da oração núcleo e da oração

hipotática reforça esta hipótese.

A fim de verificar a relação entre os sujeitos da oração hipotática e da oração

núcleo, submeti os dados à análise estatística conforme fossem mais correferenciais

(casos em que havia identidade entre os sujeitos da oração complexa conformativa) ou

menos correferenciais (casos em que não havia identidade entre os sujeitos). Foram

computados igualmente os casos em que havia oração sem sujeito que, embora não

houvesse a possibilidade de cotejo com o sujeito da outra oração, foram considerados na

análise sob o rótulo de “a questão não se coloca”.
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PORTUGUÊS INGLÊS

Não há

identidade

Freq. %

35/64 54,5 %

Freq. %

32/37 86,5 %

A questão não

se coloca

24/64 37,5% 2/37 5,5%

Há identidade 5/64 8% 3/37 8%

Tabela n.2 : Identidade entre os sujeitos da oração complexa de conformidade.

A tabela acima comprova que ocorrências de identidade entre os sujeitos da

oração núcleo e oração hipotática são raras, pois são apenas 8% nas duas línguas. Já os

casos de não identidade correspondem a 54,5% dos casos no português e 86,5% dos

casos no inglês. Este fato parece corroborar a interpretação de que a oração

conformativa se distingue das demais hipotáticas que tendem a apresentar taxas mais

altas para correferencialidade entre sujeitos da oração núcleo e hipotática.
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4.2 A POSIÇÃO:

A análise dos dados demonstra que as orações hipotáticas conformativas podem

ocupar qualquer umas das três posições da sentença, conforme se observa através dos

exemplos abaixo:

Ex 9:
Conforme informou Ancelmo Góis em sua coluna no “Globo”, apesar de
a Petrobras ter depositado no Fundo da Infância e da Adolescência o
dinheiro que doou à escola em 2004 e 2005, a última parcela do ano
passado ainda não foi transferida pela prefeitura ao Ceasm.

(Escola de dança está ameaçada de fechar – O Extra – Abril 7, 2005)

Ex 10:
O próximo passo nesta tentativa de “internacionalizar” Salvador,

como explica a prefeitura, já foi dado. Mês que vem, outros cerca de 250
profissionais começam a estudar as línguas de Shakespeare e de
Cervantes.

(Baiana para inglês ver – O Globo – Junho 8, 2005)

Ex 11:
Os vizinhos de João Carlos prestaram depoimento ontem, mas

pouco ajudaram, segundo informou a delegada. O câmera era solteiro, vi-
via sozinho há três anos na casa de Jacarepaguá e mantinha pouco contato
com os moradores da rua. Formado em direito, João estaria fazendo
concurso para delegado da Polícia Federal.

(Câmera de senhora do destino – O Globo – Fevereiro 24, 2005)

Ex 12:
Less a legacy guy than an incurable gym rat, Brown has taken

chances his entire career, signed on with bad teams in big markets, good
teams in small markets. He has followed his coaching muse and, of
course, the scent of a better payday. As Walsh noted, every team he's
worked for got its money's worth.

(Such a senseless choice – The New York Times – Julho 20, 2005)

Antes um homem de legado do que um rato de academia, Brown
obteve chances ao longo de sua carreira, assinando com times ruins em
grandes mercados e com bons times em pequenos mercados. Ele seguiu a
sua musa e, obviamente, o rastro de melhores salários. Como Walsh
notou, todo time pelo qual ele trabalhou teve seu dinheiro honrado.

Ex 13:

If the analysts decide that the gap fillers do pose a threat, he said,
the mission manager may call for a risky spacewalk and repair maneuver
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in which astronauts try to pull the tough material the rest of the way out,
push it in or cut it off.(…)

Gap fillers, as their name implies, fill the gaps that NASA leaves
between some shuttle tiles to allow for expansion and contraction of the
shuttle's body from the extremes of heat and cold that it is exposed to.
The fillers themselves are heat resistant, and are made of alumina-
borosilicate fiber.

(Cloth protrusions on discovery may – The New York Times – Julho 31,
2005)

Se os analistas decidirem que os preenchedores de lacuna
constituem uma ameaça, ele disse, o administrador da missão pode
requerer uma arriscada caminhada espacial a fim de reparar a manobra na
qual os astronautas tentam extrair material sólido do caminho,
empurrando-os para dentro ou eliminando-os. (...)

Os preenchedores de lacuna, como seus nomes implicam,
preenchem as lacunas que a NASA deixa entre algumas telhas de ônibus
espaciais para permitir expansão ou contração da estrutura da nave em
casos de aquecimento e frio extremos ao qual a nave se expõe. Os
preenchedores em si são resistentes ao calor, e são formados por fibras de
boro-silício de alumínio.

Ex 14:
By nature, the underlying technologies of nuclear power can make

electricity or, with more effort, warheads, as nations have demonstrated
over the decades by turning ostensibly civilian programs into sources of
bomb fuel. Iran’s uneasy neighbors, analysts say, may be positioning
themselves to do the same.

(Eye on Iran – The New York Times – Abril 15, 2007)

Por natureza, as tecnologias subjacentes à energia nuclear pode
fornecer energia ou, com esforço maior, ogivas nucleares, conforme as
nações têm demonstrado ao longo de décadas através da transformação de
ostensivos programas civis em fontes de combustível para bomba. Os
vizinhos desconfortáveis com o Irã, dizem os analistas, podem estar se
posicionando a fazer o mesmo.

Os trechos acima mostram exemplos de orações conformativas nas duas línguas

segundo a oração esteja anteposta, intercalada ou posposta respectivamente à oração

nuclear. Os exemplos de 9 a 11 referem-se à Língua Portuguesa e os de 12 a 14 à

Língua Inglesa. Foram consideradas orações intercaladas as que ocorriam entre o sujeito

e o predicado da oração núcleo.

A posição não-marcada no português é a final (53%) e no inglês, a inicial

(46%). Apresento através da tabela abaixo os resultados para a posição da oração

hipotática em relação ao segmento nuclear nas duas línguas:
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POSIÇÃO PORTUGUÊS INGLÊS

Inicial

Freq. %

19/64 30 %

Freq. %

17/37 46 %

Medial 11/64 17% 12/37 32,5%

Final 34/64 53 % 8/37 21,5%

Tabela n.3 : Distribuição da posição da oração hipotática conformativa em relação à oração
núcleo.

Ao verificar se havia relação entre a posição destas orações e a utilização das

funções anteriormente arroladas — anafórica, explicativa e polifônica —, percebi que

as duas línguas demonstram preferências distintas. Apresento, primeiramente, a tabela

para a Língua Portuguesa:

POSIÇÃO FUNÇÃO DA ORACAO HIPOTATICA DE

CONFORMIDADE EM PORTUGUÊS

Explicativa

Freq. %

Anafórica

Freq. %

Polifônica

Freq. %

Inicial 3/24 12, 5% 4/11 36,5 % 11/28 39,5%

Medial 4/24 16,5% 1/11 9% 6/28 21%

Final 17/24 71% 6/11 54,5% 11/28 39,5%

TOTAL 24/63 38% 11/63 17,5% 28/63 44,5 %

Tabela n.4 : Distribuição da função da oração hipotática conformativa no Português em relação
a sua posição com a oração núcleo.
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A tabela acima mostra que há uma certa semelhança entre orações de

conformidade com função explicativa e anafórica, no que diz respeito às percentagens:

tendem a ocorrer principalmente na posição final e mais raramente na posição medial.

Distinguem-se daquelas com função polifônica, com sua distribuição igual para as

posições final e inicial. Abaixo, apresento os resultados para a Língua Inglesa.

POSIÇÃO FUNÇÃO DA ORACAO HIPOTATICA DE

CONFORMIDADE EM INGLÊS

Explicativa

Freq. %

Anafórica

Freq. %

Polifônica

Freq. %

Inicial 3/18 16,5% 2/3 66 % 12/16 75%

Medial 8/18 44,5 % 0/3 4/16 25%

Final 7/18 39% 1/3 34 % 0/16

TOTAL 18/37 49% 3/37 8 % 16/37 43%

Tabela n.5: Distribuição da função da oração hipotática conformativa no Inglês em relação a sua
posição com a oração núcleo.

No inglês, a posição anteposta é a não-marcada para a função anafórica e

a polifônica. É interessante notar que a função polifônica no inglês parece seguir o

princípio da iconicidade, segundo o qual a língua tende a representar na gramática a

ordem do mundo real, pois é de se esperar que haja primeiro um enunciador e depois

uma enunciação.
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4.3 OS INTRODUTORES DE ORAÇÃO HIPOTÁTICA CONFORMATIVA:

A análise dos dados mostrou que a Língua Portuguesa dispõe de mais de um

introdutor para veicular a noção de conformidade, pois pode ser introduzida por 3

conjunções ¯ como, segundo e conforme ¯ e por construções ou locuções ¯ pelo

que, ao que ¯ ao passo que a oração conformativa em inglês é introduzida apenas pelo

conectivo as. Apresento abaixo exemplos para cada caso:

Ex 15:

A responsabilidade de um porta-voz é, como se pode ver, muito
grande. O contato com a imprensa é uma função estratégica para
empresas, organizações, entidades etc. e tem papel fundamental na
construção (ou destruição) de imagens públicas. Os exemplos positivos e
negativos são muitos.

(O que faltou ao cardeal – O Globo – Abril 12, 2005)

Ex16:
Dirigindo devagar por não conhecer o Rio, segundo declarou,

Gilberto notou que seu veículo havia sido atingido na traseira. Ele
continuou seguindo, mas, em frente ao Cais do Porto, teve que parar e, ao
descer, viu o Fiat Ducato LOK-9572 – uma na usada para transportar
turistas – preso à traseira da carreta.

(Motorista de van morre na Perimetral – O Povo – sem data)

Ex17:
Querer transformar a desilusão urbana em produção rural

representa uma “utopia regressiva”, conforme a denominou o deputado
Roberto Freire, em recente simpósio realizado no Rio de Janeiro.
Significa olhar no retrovisor da História.

(Imbróglio vermelho – O Globo – Abril 12, 2005)

Ex18:
The six-wheel rovers have been exploring opposite sides of Mars

since landing in early 2004, finding geologic evidence that rocks were
altered by flowing water in its ancient past. They have long outlasted their
planned three-month missions, surpassing or nearing 1,300 "sols," as
Martian days are called.

(Mars rovers back in action after dust storm – USA Today)
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Os carros de seis rodas têm explorado lados opostos de Marte
desde os pousos no início de 2004, encontrando evidências geológicas de
que rochas foram alteradas através do fluxo de água em um passado
remoto. Estes carros ultrapassaram as missões planejadas para três meses,
ultrapassando ou se aproximando de 1,300 sols, como os dias marcianos
são chamados.

Nas duas línguas, o item não-marcado para a expressão da conformidade é um

item polissêmico, pois além de veicular a noção de conformidade, também pode

veicular a noção de comparação, causa e modo.

Este fato intrigou-me muito, razão pela qual decidi fazer uma pesquisa sucinta

para verificar se o item que encabeça as orações hipotáticas de conformidade era

também polissêmico em outras línguas. Desta forma, analisei 7 línguas14, obtendo a

tabela abaixo:

LÍNGUA CONFORMIDADE COMPARAÇÃO CAUSA

Latim ut ut ut

Espanhol como como como

Francês comme comme comme

Russo kak kak kak15

Japonês youni youni kara

Holandês zoals zoals omdat

Alemão wie, nach wie weil, da

Tabela n.6: Distribuição de itens polissêmicos para a expressão de orações conformativas,
comparativas e causais em 7 línguas.

14 Agradeço a alunos e professores da Faculdade de Letras da UFRJ pelo fornecimento dos dados
referentes às línguas que estudam.
15 Nas línguas pesquisadas, não considerei a questão de o item fazer parte de locução ou não, interessei-
me em saber apenas se o item que expressa conformidade aparece ou não em contextos causais ou
comparativos, seja isoladamente seja em uma locução. Das línguas estudadas, apenas o russo e o holandês
possuem o item que expressa conformidade em uma locução para expressar causa e comparação
respectivamente. Em outras palavras, no russo, “kak” ocorre em uma locução para expressar causa e no
holandês “zoals” ocorre com mais freqüência em uma locução para expressar comparação.
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Embora o número de línguas analisadas seja muito baixo, acredito ser um

número interessante, uma vez que há línguas que não são tão próximas (alemão e

holandês pertencem ao tronco de línguas germânicas, ao passo que espanhol e francês,

ao tronco de línguas românicas) ou até mesmo de famílias lingüísticas diferentes (como

no caso do japonês, que não é uma língua indo-européia). A tabela mostra que talvez

esta polissemia seja uma tendência nas línguas, permitindo a postulação de uma

“hierarquia implicacional” nos termos de Hengeveld (2008, no prelo) para estes

elementos.

A tabela abaixo apresenta a distribuição dos conectivos em Língua Portuguesa e

em Língua Inglesa:

PORTUGUÊS INGLÊS

Como

Freq. %

48/64 75% As

Freq. %

37/37 100

Conforme 8/64 12,5%

Segundo 6/64 9,5%

Pelo que 2/64 3%

Tabela n.7 : Distribuição dos conectivos introdutores de orações hipotáticas de conformidade no
português e no inglês

O conectivo não-marcado em Língua Portuguesa é o conectivo polissêmico

como, correspondendo a ¾ das ocorrências. No inglês, o único conectivo que introduz a

noção de conformidade é o as, que por sua vez também é polissêmico.

Diferentemente do que postulam as gramáticas tradicionais de Língua

Portuguesa, não verifiquei a ocorrência do conectivo “consoante”, mas encontrei a
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ocorrência de algumas construções não previstas por aquelas gramáticas, a saber: pelo

que e ao que, cujos exemplares são apresentados a seguir:

Ex 19:
“Festança, pelo que li, mas não vi, foi a do Marcelinho (foto) no Vasco. E
fico daqui a torcer para que este camarada acerte o pezinho na volta ao
clube e realize coisas do arco da velha, como se dizia antigamente.”

(Limpando o ninho – O Extra – Janeiro, 10 de 2004)

No fragmento acima, João Areosa falava sobre o futebol no estado do Rio de

Janeiro, que para ele estava em decadência. A oração conformativa, neste caso,

introduzida pela construção “pelo que”, pode ser facilmente substituída por “como li”,

“conforme li”, “de acordo com o que li”. Pode-se inclusive questionar se a construção

pelo que está em processo de gramaticalização, pois “pelo” é um item formado pela

associação de uma preposição (per) mais um pronome demonstrativo (o). Pode-se dizer

que este pronome funciona como uma espécie de anáfora proposicional (Heine 1991).

Entretanto, não se observa recategorização, erosão fonética (Heine 2003) e outros

fenômenos associados a gramaticalizações completas. Observe-se, agora, o fragmento

abaixo:

Ex 20:
“Mas, ao que parece, isso está incomodando o presidente da Casa, que

aconselha os novos parlamentares a evitarem os repórteres e pretende
desalojá-los. Pelo que vemos, o Poder Legislativo quer afastar-se do povo
o máximo que possa. Há alguns anos, a fim de dificultar as manifestações
populares, o então presidente do Congresso decidiu criar uma laguna
protetora à frente do conjunto arquitetônico.”

(O poder e a imprensa – Jornal do Brasil – Abril 22, 2007)

A construção “pelo que” neste caso também pode ser facilmente parafraseada

por “conforme/segundo/como vemos”. O mesmo ocorre com a construção “ao que”, que
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também pode ser parafraseada por “segundo parece, conforme parece”. A ocorrência de

“ao que” não foi inserida nos dados.

4.4 A TRANSITIVIDADE VERBAL:

Nesta seção considero os resultados para a variável transitividade verbal.

Inicialmente apresento exemplos de usos dos verbos não-marcados enquanto predicados

das orações hipotáticas de conformidade, tanto para a Língua Portuguesa quanto para a

Língua Inglesa e, a seguir, os resultados estatísticos.

Ex 21:
“Mr. Iglesias lost the confidence of Senator Domenici, as I recall, in the
fall of 2005”

“O Senhor Iglesias perdeu a confiança no Senador Domenici, segundo
recordo, no outono de 2005”.
(Gonzáles v. Gonzales – The New York Times – Abril 20, 2007)

Ex 22:
“As Alan Finder reported in The Times recently, several universities,
including Notre Dame, the University of Virginia and Hendrix College,
have been hard at work building memorial walls.”

(Final homecoming – The New York Times – Maio 21, 2007)

“Conforme Alan Finder relatou recentemente no Times, inúmeras
universidades, incluindo a de Notre Dame, a Universidade da Virgínia e a
Faculdade Hendrix, tem feito árduo trabalho na construção de paredes de
memoriais.”

Ex 23:
“A dúvida dos leitores é mais do que compreensível. Como vimos no
texto da semana passada, o verbo “haver” não tem apenas o sentido de
“existir”.”

(Existe houveram – O Globo – Janeiro 30, 2005)
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Ex 24:

“— Tenho que dizer não aos amigos. Não aos amigos da CUT, não ao
pessoal da Contag, do MST. Como diz Paulinho da Viola, é preciso ter
paciência.”
(Sem título – O Globo – Maio 7, 2004)

Tipo de verbo PORTUGUÊS INGLÊS

Mental Freq. %

26/64 40,5%

Freq. %

20/37 54%

Verbal 26/64 40,5% 15/37 40%

Existencial 8/64 12,5% 0

Material 3/64 5% 1/37 3%

Relacional 1/64 1,5% 1/37 3%

Comportamental 0 0

Tabela n.8 : Distribuição dos tipos semânticos de verbos nas orações hipotáticas de
conformidade no português e no inglês.

Os exemplos 21 e 22 referem-se à língua inglesa e os de número 23 e 24 à língua

portuguesa. Os exemplos 21 e 23 ilustram casos de verbos mentais, já 22 e 24 casos de

verbos dicendi.

Percebi que tanto na língua inglesa como na língua portuguesa a ocorrência de

verbos dicendi e mental na oração hipotática é maior, constituindo os predicados não-

marcados nestas duas línguas. É interessante lembrar que verbos dicendi são originários,

para Halliday, de verbos mentais, o que prova a relação entre estas duas classes de

verbos. Em língua inglesa, a percentagem de ocorrência de verbos mentais e dicendi na

oração hipotática é maior que em língua portuguesa. Nas orações hipotáticas do inglês

houve, além de verbos mentais e dicendi, apenas a ocorrência de mais outros dois

verbos (material e relacional).
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A mesma análise foi aplicada aos predicados da oração núcleo, isto é,

classifiquei-o conforme a transitividade do predicado verbal. Exemplos de alguns

processos são oferecidos a seguir:

Ex 25:
Conforme o Extra informou ontem, Fifa recorreu à Justiça pedindo

o reconhecimento e a dissolução de união estável, com direito a receber
metade do prêmio da ex-BBB (R$250 mil), além de indenização de R$50
mil por danos morais por ter sido traído — Cida beijou Thiago no “Big
Brother ”.

(Sem bicicleta e sem cheque –O Extra – Abril 27, 2005)

Ex 26:
Segundo leio de quando em quando e ouço com freqüência, sou

politicamente incorreto. Às vezes até me elogiam por essa razão, mas
acho que se trata de uma opinião injusta. Considero-me politicamente
corretíssimo e faço força para que nada que eu diga ou escreva seja visto
por essa ótica, que, para muita gente, denota insensibilidade e falta de
sintonia com os sentimentos que a evoluidíssima Humanidade conseguiu
aperfeiçoar (...)

(Ainda morro disso – O Globo – Abril 10, 2005)

Ex 27:
The more of these White House psychodramas we get to witness,

the more obvious it is that Mr. Bush’s warm embrace is really a payoff to
yes-men who didn’t challenge his orders or question ideology-driven
policies. It is a cynical way to run the United States government. And, as
Mr. Tenet’s recent book shows, it doesn’t even buy silence.

(Their master’s voice – The New York Times – 19/04/07)

Quanto mais testemunhamos estes psicodramas da Casa Branca,
mais óbvio é que o caloroso abraço do senhor Bush é realmente um
suborno aos homens que não desafiaram as suas ordens ou questionaram
as sua políticas ideológicas. É um modo cético de dirgiir o governo dos
Estados Unidos. E, como o recente livro do Sr. Tenet demonstra, nem
mesmo compra silêncio.

Ex 28:
"I welcome China's announcement today that it is adopting a more

flexible exchange rate regime," Treasury Secretary John Snow said in a
statement. "As we have said, reform of China's currency regime is
important for China and the international financial system."

(China says it will no longer peg its currency to the U.S. dollar – The
New York Times – 21/07/05)

“Dou as boas-vindas ao anúncio da China hoje que está adotando
um regime de taxa cambial mais flexível”, disse o Secretário do Tesouro
John Snow em uma declaração. “Como nós temos dito, a reforma do
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regime monetário da China é importante para a China e para o seu
sistema financeiro internacional.”

Tipo de verbo PORTUGUÊS INGLÊS

Mental Freq. %

4/64 6 %

Freq. %

4/37 11%

Verbal 2/64 3% 1/37 2,5%

Existencial 1/64 1,5% 0

Material 35/64 55% 17/37 46%

Relacional 21/64 33% 14/37 38%

Comportamental 1/64 1,5% 1/37 2,5%

Tabela n.9: Distribuição dos tipos semânticos de verbos nas orações núcleo em língua
portuguesa e em língua inglesa.

Os exemplos 25 e 27 ilustram casos de verbos materiais e 26 e 28, casos de

verbos relacionais. Mais uma vez, os resultados mostraram-se reveladores, pois as duas

línguas apresentaram predominância de verbos materiais e relacionais, com

percentagens bem próximas. Segue-se a distribuição com os verbos mentais, ficando o

inglês com maior número de ocorrências. Os verbos existenciais e comportamentais

possuem o mesmo número de ocorrência em Língua Portuguesa, já em inglês, não

foram encontrados verbos existenciais na oração núcleo.
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4.5 ANÁLISE DE DADOS PARA O TEMPO VERBAL:

Com o propósito de identificar o tempo verbal não-marcado na oração

hipotática, examinei todos os dados, tendo identificado os seguintes tempos: presente do

indicativo, pretérito perfeito, presente perfeito (present perfect), passado perfeito (past

perfect), futuro do pretérito e pretérito imperfeito.

Devido ao fato de o aspecto perfectivo ser bem marcado no inglês, decidi

enquadrá-lo em minha classificação como um item à parte. Aceito aqui, de certa forma,

a postura de gramáticas tradicionais de língua inglesa que englobam o present perfect na

categoria de tempo. Adoto este artifício apenas por razões práticas, uma vez que excede

aos meus objetivos uma análise extensa a respeito das conseqüências de um cotejo entre

o perfect em inglês e os tempos do passado em português.

Outro fato digno de observação refere-se à questão de no inglês o simple past

(passado simples) poder apresentar-se tanto como um passado acabado, tanto como um

fato com nuance aspectual (assemelhando-se ao pretérito imperfeito do português) mas

em português haver divisão morfológica nítida entre o pretérito perfeito e o imperfeito.

Neste caso, o simple past também foi classificado de maneira distinta, tendo sido

rotulado de tempo passado, permanecendo, no português, a distinção entre pretérito

perfeito e imperfeito. Exemplos para estes fatores já foram apresentados em: 3 (Presente

em inglês), 6 (presente em português), 1 (Pretérito Perfeito em português), 12 (Passado

em inglês), 14 (Perfect em inglês). São apresentados a seguir exemplos para o pretérito

imperfeito do português, o past perfect do inglês e o futuro do pretérito do português.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Ex 29:

As decisões de natureza íntima são hoje tomadas em consulta com
as pessoas mais próximas, mais queridas e de maior confiança. As
tradições, religiosas ou não, já não têm a força normativa ou impositiva
que tiveram no passado. Suas injunções estão sujeitas à crítica e à
apreciação e só vigoram quando conseguem convencer. Já não se age
porque tem que ser assim, como acontecia em tempos de hierarquia, mas
sim porque decide-se que assim seja, porque alguém se convenceu, na
discussão com aqueles em quem confia, do acerto de uma opção.

(Entre a lei, a moral e a sociedade – O Globo – Abril 11, 2005)

Ex 30:

Aloha Airlines spokesman Stu Glauberman says the Honolulu Star-
Bulletin made a factual error in an article cited in yesterday's Today in the
Sky. The airline is returning three planes used for trans-Pacific and
mainland service — not four, as the Star-Bulletin had reported.

(Has northwest mechanics’ union – USA Today – Julho 27, 2005)

O porta-voz das linhas aéreas de Aloha Stu Glauberman diz que o boletim
Honolulu Star cometeu um erro fatal em um artigo citado ontem no USA
Today na Sky. A companhia aérea está trazendo de volta três aviões
utilizados nos serviços no continente e em regiões além do Pacífico —
não quatro, como o Star-Bulletin tinha relatado.

Ex 31:

Então, na última segunda-feira de maio, às 21h, chegamos ao Hotel
Carlyle em Nova York para vermos Woody Allen e sua banda. Eu e
Eliana, minha mulher, já havíamos tentado, 25 anos atrás, ainda no
Michael’s Pub, mas o cineasta deu uma de Tim Maia e não apareceu.
Agora, o mesmo suspense: será que vem? Na dúvida, dois casais
desistiram e tocamos nós — eu, Eliana, Lula Vieira e Silvana Gontijo —
para o Upper East Side, a Manhattan da alta direita, onde fica o Carlyle,
onde, imagino, Bobby Short tenha se apresentado até o fim da vida, para
assistirmos ao marido da Sun Yi soprar sua clarineta — no bom sentido,
de dentro pra fora, como diria Agamenon Mendes Pedreira.

(Onde está Woody Allen? – O Extra – Junho 12, 2005)
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Os resultados foram também muito reveladores para esta variável:

TEMPO

VERBAL

PORTUGUÊS INGLÊS

Presente do Indicativo Freq. %

28/64 44%

Freq. %

18/37 48,5%

Passado 12/37 32,5%

Pretérito Perfeito 27/64 42%

Pretérito Imperfeito 6/64 9%

Present Perfect 1/64 2 % 6/37 16%

Past Perfect 1/37 3%

Futuro do Pretérito 2/64 3%

Tabela n.10: Distribuição das variáveis de tempo verbal da oração hipotática
conformativa

Nas duas línguas foi expressivo o número de orações nos tempos presente e

passado. No português o tempo verbal não-marcado corresponde aos tempos do passado

Com ouço mais que a metade dos dados. No inglês, o tempo verbal não-marcado é o

presente do indicativo.

Há no inglês maior ocorrência de verbos no perfect (16%), ao passo que no

português, a ocorrência deste tempo verbal é bem inferior (apenas 2%). Em Português,

a diferença de ocorrência deste tempo verbal e o futuro do pretérito é mínima: o futuro

do pretérito equivale somente a 3% da amostra em português. Já no inglês, não foi

encontrada ocorrência de verbos no futuro do pretérito.
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4.6 O TIPO TEXTUAL:

Nesta seção, apresento os resultados para a variável tipo textual. Os dados foram

distribuídos de acordo com os quatro tipos textuais referidos previamente: exposição,

argumentação, descrição e narração.

Ex 32:
Um dos desafios da educação contemporânea é oferecer um ho-

rizonte espiritual, dotado de conteúdo ético e moral, capaz de ensejar em
algum momento uma mudança de prioridades em nossa compreensão e
em nosso relacionamento - uma "revolução do coração", como notou
Toynbee - de modo que possamos reintroduzir a justiça e a solidariedade
onde só tem medrado o egoísmo e a exclusão.

(Princípios – O Globo – Março 6, 2004)

Ex 33:

Cresce a lista dos descontentes com a prefeitura por conta do
atraso no pagamento de serviços prestados e de repasses de recursos.
Dessa vez é a Escola de Dança da Maré, um dos projetos do centro de
Estudos e Ações Solidárias da Maré (Ceasm), que, para tentar driblar as
dificuldades financeiras, desde ontem adotou um plano de emergência —
reduzindo o número de oficinas — e ameaça fechar as portas.

Conforme informou Ancelmo Góis em sua coluna no “Globo”,
apesar de a Petrobras ter depositado no Fundo da Infância e da
Adolescência o dinheiro que doou à escola em 2004 e 2005, a última
parcela do ano passado ainda não foi transferida pela prefeitura ao
Ceasm.

(Escola está ameaçada de fechar – O Extra – Abril 7, 2005)

Ex 34:

Today some 80, 000 “base communities”, as the grass-roots
building blocks of liberation theology are called, operate in Brazil, the
world’s most populous Roman Catholic nation, and nearly one million
“Bible circles” meet regularly to read and discuss scripture from the
viewpoint of the theology of liberation.

(As Pope heads to Brazil – The New York Times – Maio 7, 2007)

Hoje, cerca de 80,000 comunidades de base, como as comunidades
da teologia da liberação são chamadas, operam no Brasil, a nação
Católica Romana mais populosa do mundo, e cerca de um milhão de
“Círculos Bíblicos” se encontram regularmente para ler e discutir as
escrituras do ponto de vista da teologia da liberação.
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TIPO

TEXTUAL

PORTUGUÊS INGLÊS

Expositivo

Freq. %

27/64 42%

Freq. %

22/37 59%

Argumentativo 26/64 41% 11/37 30%

Descritivo 9/64 14% 4/37 11%

Narrativo 2/64 3%

Tabela n.11: Distribuição das orações em função do tipo textual em Português e

Em Inglês.

Os dados mostram que orações complexas de conformidade ocorrem com,

praticamente, o mesmo percentual nas seqüências textuais expositivas e argumentativas

em Língua Portuguesa: expositivos (42%) e argumentativos (41%), percentual que

diminui nos textos descritivos e narrativos. No inglês, a distribuição é diferente: o

número de orações de conformidade dobra em textos expositivos se comparados aos

argumentativos e a percentagem para os textos descritivos é baixa. Não foram

encontradas orações conformativas em textos narrativos no inglês, provavelmente

devido à baixíssima ocorrência destes textos no corpus analisado ( há apenas 2 textos

narrativos na amostra para o inglês).

Pode-se dizer que a ocorrência da oração complexa de conformidade em um ou

outro tipo textual seja motivada pelas funções que é capaz de veicular. O exemplo 32

acima, constitui um trecho argumentativo. O texto do qual foi extraído problematiza o

ensino religioso em escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Para o autor, o ensino

confessional, se adotado, deve levar o cidadão em direção “à sensibilização do coração

e à reorientação de sua consciência”.
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Neste trecho, há a ocorrência de uma oração conformativa polifônica que serve

para introduzir o discurso de um enunciador (Tonybee) segundo o qual a orientação

religiosa deve conduzir o indivíduo a uma revolução no coração, isto é, a oração

conformativa introduz estrategicamente — devemos nos lembrar que se trata de um

texto argumentativo em que o autor busca a todo momento convencer o seu leitor — o

discurso de um enunciador cujas idéias encontram-se em simetria com as do autor.

Já a seqüência textual 33, corresponde a um texto expositivo. Como

características deste texto, que podem ser constatadas através deste exemplo, ressalto a

predominância de verbos no presente, uso de advérbios temporais para situar os fatos e

apresentação de um problema, neste caso o fato de o governo não ter repassado recursos

necessários à manutenção de projetos sociais. Na matéria citada, a oração complexa de

conformidade, cuja oração hipotática é também polifônica, esclarece o leitor acerca dos

fatos ocorridos, promovendo explicação e compreensão do fato, elementos típicos de

uma seqüência expositiva.

Os mesmos fatos também foram encontrados nos textos de Língua Inglesa. O

exemplo 34 acima corresponde a uma seqüência textual expositiva. O texto explana

sobre a teologia da liberação, que não é vista com “bons olhos” pelo núcleo da Igreja

em Roma. Como é típico de um texto expositivo, há uma recorrência em explicar fatos.

Uma destas explicações ocorre por meio de uma oração hipotática conformativa

explicativa, utilizada para explicar um SN contido na oração núcleo, neste caso, base

communities.
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5. OS CONSTITUINTES EXTRA-ORACIONAIS:

Nesta seção, discuto o tratamento que Dik (1997) e Halliday (1994) propõem

acerca dos sintagmas preposicionais introduzidos por: segundo, conforme, para,

according to, for e to. Apresento também uma breve discussão a respeito de outros dois

conceitos16 que serão importantes para a caracterização destes elementos, a saber: o

estatuto informacional e a polifonia.

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CEO’S:

Dik (1997) afirma que o discurso pode ser definido como uma seqüência de

períodos. Estes períodos geralmente consistem de uma oração principal associada a

orações subordinadas ou coordenadas. Podem-se encontrar também expressões

lingüísticas que não constituem oração per si: são fragmentos de oração, facilmente

entendidos como oração. Como mostra Dik, tais construções geralmente ocorrem em

contextos que envolvem frases interrogativas, como se pode observar no exemplo

abaixo:

Ex1:

A: Onde você está indo?

B: Para a biblioteca.

No trecho acima, o fragmento pode ser facilmente parafraseado por: “Estou indo

para a biblioteca”; mas devido ao contexto comunicativo, tal paráfrase não se faz

necessária.

16 Tipo textual, posição e preposições (introdutores de CEO’s) não serão objeto de discussão aqui, por já
terem sido discutidos em seção anterior.
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Além destes fragmentos oracionais e das orações, Dik afirma que no discurso

falado, freqüentemente, se emitem expressões que não são orações nem fragmentos de

orações. Estas expressões podem manter-se sozinhas, ou podem também preceder,

seguir ou interromper uma oração. Neste caso, embora esteja relacionada a uma oração,

diz-se que a expressão está mais frouxamente ligada a ela. Estas expressões são

denominadas de constituintes extra-oracionais17, como ilustram os exemplos abaixo:

(2) Numa visão superficial do problema, o aquecimento global está
começando a derreter formações geladas que aos poucos vão elevando o
nível dos mares. Em conseqüência, ilhas desaparecerão e cidades
litorâneas em todo o mundo serão inundadas.

(Pior cenário – O Globo – Abril 10, 2005)

(3) Por tudo isso, como bem enfatizou a escritora russa Ayn Rand, o
empresário capitalista, ao contrário da péssima imagem que criaram dele,
é um verdadeiro redentor, que no curto espaço de dois séculos aumentou
em duas vezes e meia a expectativa de vida do homem (...)

(Imagem deturpada – O Globo –Abril 11, 2005)

Afirma o autor que estas expressões têm recebido pouca atenção devido ao fato

de não serem internas à estrutura da oração, fato que não é privilegiado pelas teorias da

gramática. Some-se a isso, também que:

— CEO’s são expressivamente comuns no registro falado que, por sua vez, foi um

registro que recebeu pouca atenção dos estudos gramaticais;

— CEO’s são típicos de expressões lingüísticas usadas enquanto o discurso se processa

e geralmente os gramáticos se concentram em frases isoladas e prontas;

— CEO’s são frouxamente associados à oração, não podendo ser compreendidos em

termos de princípios e regras internas da oração;

17 Tradução da sigla de DIK ECC: extra-clausal constituent.
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— CEO’s só podem ser analisados considerando-se o contexto discursivo;

Como razões para a análise dos CEO’s, o autor aponta: o fato de poderem co-

determinar a interpretação da oração propriamente dita; poderem interagir com a

estrutura interna da oração e poderem ser “absorvidos” pela estrutura da oração, e desta

forma, fornecer a fonte ontogenética para certos fenômenos gramaticais internos à

oração. São características dos CEO’s:

— Poderem ocorrer isoladamente no discurso, ou ser isolados através de pausas ou por

algum outro contorno prosódico;

— CEO’s não serem essenciais para a estrutura interna da oração à qual estão ligados.

Portanto, se forem retirados da oração, a oração continuará formando um todo

integrado;

— CEO’s não são sensíveis às regras gramaticais que operam dentro dos limites da

oração, embora possam ser relacionados a ela através de regras de correferência,

paralelismo e antíteses (regras que também são usadas para caracterizar relações entre

orações no discurso que está sendo processado).

Dik afirma que determinadas línguas podem marcar de maneira mais saliente os

constituintes que pertencem ou não à oração. Cita, a título de exemplo, o holandês:
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(4)
a. Jan heeft gisteren een fietsgekocht.

John has yesterday a bicycle bought.

b. Gisteren heeft Jan een fietsgekocht.
yesterday has John a bicycle bought.

c. Een fiets heeft Jan gisteren gekocht.
A bicycle has John yesterday bought.

‘John has bought a bicycle yesterday’.
‘John comprou uma bicicleta ontem’

(5)
a. *Gisteren Jan heeft een fiets gekocht.

Yesterday John has a bicycle bought.

b. * Een fiets Jan heeft gekocht gisteren.
A bicycle John has bought yesterday.

c. * Gisteren een fiets Jan heeft gekocht.
Yesterday a bicycle John has bought.

(DIK 1997, p. 381)

No holandês, há apenas uma posição disponível antes do verbo finito de uma

oração principal. Geralmente esta posição é ocupada pelo sujeito, como se constata no

exemplo 4a. Já em 4b e 4c a posição anterior ao verbo finito não é ocupada pelo sujeito.

Os exemplos de 5, por apresentarem mais de um elemento antes do verbo finito, são

considerados agramaticais.

Mesmo assim, o holandês ainda permite que poucas construções preencham duas

posições antes de um verbo finito, como ocorre nos casos em que há um CEO na

oração. Assim, a posição anterior à posição de sujeito pode ser ocupada por um CEO.

Os exemplos de 6 ilustram casos em que o primeiro elemento das orações é um CEO:

(6) (a) Die man, die heeft gisteren een fiets gekocht.
That man, that.one has yesterday a bicycle bought.

(b) Natuurlijk, Jan heft gisteren een fiets gekocht.
Of course, John has yesterday a bicycle bought.

‘Claro, John comprou uma bicicleta ontem.’

(DIK 1997, p. 382)
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5.2 TIPOS DE CONSTITUINTES EXTRA-ORACIONAIS:

Segundo Dik, os CEO’s podem ser definidos considerando-se dois critérios: a

posição (em relação à oração a que estão vinculados) e as propriedades funcionais.

Quanto ao primeiro critério, pode-se falar em:

(a) CEO’s pré-oracionais

(b) CEO’s intra-oracionais ou parentéticos

(c) CEO’s pós-oracionais

(d) CEO’s absolutos ou em posição livre

Isto é, os CEO’s pré-oracionais ocorrem antes de uma oração, os parentéticos no

interior, os pós-oracionais, após uma oração; os CEO’s absolutos ou de posição livre

são os que podem ocorrer em qualquer uma das três posições.

O segundo critério está associado às distinções que dizem respeito à estrutura e

organização dos eventos discursivos. Assim, pode-se falar em constituintes de:

(a) Controle de interação

(b) Especificação de atitude

(c) Organização do discurso

(d) Execução do discurso

O primeiro tipo, controle de interação, refere-se aos CEO’s que criam condições

para o surgimento e manutenção de um evento discursivo, atraindo a atenção de alguém

para participar deste evento. Dentre outros, cita:
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(a) Saudações: sinalizam que A (o ouvinte) é um participante disponível como

potencial parceiro comunicativo. Oi! Olá!

(b) Despedidas: estes CEO’s são fundamentais para o término de vários tipos de

eventos discursivos. Adeus! Tchau!

Além destes CEO’s, há também os de convocações (Ei aí, qual o seu nome?),

de endereçamentos (João, onde você vai?) e de respostas mínimas (Sim, Não, Aham). O

segundo tipo de CEO, os de especificação de atitude, são os que refletem o estado

emocional ou a atitude do evento discursivo. Os CEO’s mais representativos deste tipo

são os expressivos, pois retratam o estado emocional corrente do falante, como em: Ai,

meu dedo! Viva!

O terceiro tipo corresponde aos CEO’s de organização do discurso. Eles estão

distribuídos por entre três grupos de funções pragmáticas: marcação de limite18,

orientação e cauda.

A primeira função, marcação de limite, abarca os CEO’s que sinalizam o início

(iniciadores), fim (finalizadores) e os movimentos internos ao próprio discurso (como

os de mudança de tópico e os CEO’s de entrada e saída19).

A função de orientação é encontrada em constituintes que ajudam a interpretar a

informação que irá ser apresentada, funcionando como uma espécie de pano de fundo

pragmático. Esta função abrange outros tipos específicos de orientação, são eles: tema,

condição e localização (de tempo, espaço ou outros circunstanciais de estados de

coisas). Os CEO’s de orientação ajudam o falante a fixar os parâmetros necessários para

18 Tradução própria para os termos boundary markling, orientation e tail.
19 Tradução para os termos “push and pop markers” encontrada em Lima (2001).
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uma correta interpretação do conteúdo informacional por parte do ouvinte, ou seja,

ajudam a “ancorar” o conteúdo da proposição. A título de exemplo cito:

(7) Tema: A Católica também é a única grande religião do mundo
que tem uma corte. Assim, a Igreja pode suprir seus fiéis com doutrinação
e uma idéia organizada da sua religião (...) As cerimônias coreografadas,
as roupas, as pompas, a encantação pelo espetáculo humano tanto quanto
pelo mistério.

E a intriga. Em ocasiões como enterros de papas, o Vaticano dá
seus maiores espetáculos abertos. Depois, com a escolha do sucessor do
Papa, vem o espetáculo in câmera da intriga universal.

(Coisas da corte – O Globo – Abril 7, 2005)

(8) Condição: Além disso, propomos a tutela antecipada do Estado.
Se um trabalhador perseguido por uma empresa pela sua atuação sindical
for demitido por justa causa, como acontece hoje, o ônus e a responsabili-
dade são do Estado, que se antecipa e não permite a demissão.

(Passo à frente – O Globo – Janeiro 3, 2005)

(9) Localização: Yet according to the Organization for Economic
Cooperation and Development, productivity in France - G.D.P. per hour
worked - is actually a bit higher than in the United States.

(French Family Values – The New York Times – Julho 29, 2005)

A terceira função pragmática é a cauda. Os CEO’s com essa função clarificam

ou modificam a unidade a que se referem, cito como exemplo:

Ex 10:
The blasts, much smaller than on July 7, were "pretty close to

simultaneous," said Sir Ian Blair, the Scotland Yard commander, and
"some of them may not have gone off properly," suggesting that London
had narrowly averted the carnage of the earlier bombings.

(4 small explosions jolt – The New York Times – Julho 21, 2005)

O fragmento destacado acima é um CEO com função cauda, pois acrescenta

informação a respeito das explosões, especificando-o. Estes constituintes vêm

freqüentemente após o termo a que estão adjungidos.
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O último grupo de constituintes extra-oracionais corresponde aos constituintes

de execução do discurso. Destacam-se os constituintes que constituem uma resposta ao

emissor, expressando concordância ou discordância. Cito como exemplo destes CEO’s

as expressões do inglês: yes, no, certainly.

Após estas considerações, apresento na seção seguinte as contribuições de

Halliday (1994) a respeito destes elementos. Diferentemente de Dik, ele opta por uma

abordagem mais semântica do que discursiva.
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5.3 OS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DE HALLIDAY:

Halliday (1994) aloca os constituintes estudados neste trabalho entre os

elementos circunstanciais, mais especificamente na circunstância de ângulo. Os

elementos circunstanciais, juntamente com os processos e os participantes, constituem

as três categorias semânticas que representam lingüisticamente o mundo real (mundo

não-lingüístico).

Os participantes são elementos que estão diretamente inseridos nos processos,

por exemplo, em um processo material têm-se geralmente dois participantes, o ator e o

alvo, já em um processo mental, fala-se em experienciador. Os elementos

circunstanciais, entretanto, ocorrem de modo mais livre do que os participantes, pois

não estão ligados a um tipo particular de processo, embora haja ainda alguns elementos

circunstanciais que tendam a ocorrer em processos específicos.

O autor caracteriza os elementos circunstanciais segundo três critérios. O

primeiro diz respeito ao termo “circunstância” em si. Circunstância refere-se a algo que

está presente no processo, tais como o tempo ou o espaço em que um evento acontece, o

modo e a causa, respondendo às perguntas “como, onde, quando e por que?”. O

segundo critério refere-se ao papel destes elementos na oração, enquanto os

participantes podem funcionar como sujeito ou complemento, os participantes

funcionam como adjuntos. O terceiro critério é morfológico e diz respeito ao fato de os

elementos circunstanciais serem expressos não como grupos nominais (como os

participantes) mas como sintagmas adverbiais ou preposicionais. Quando os elementos

circunstanciais são expressos através de um grupo adverbial, associam-se geralmente à

circunstância de modo.
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É com base neste último critério que Halliday afirma que os participantes e os

elementos circunstanciais formam um contínuo. Tanto os participantes como os grupos

preposicionais são formados por grupos nominais, embora o sintagma nominal do grupo

preposicional venha por intermédio de uma preposição. O autor ressalta o fato de as

línguas não marcarem de maneira uniforme participantes e elementos circunstanciais,

em algumas há nítida divisão entre eles e em outras a distinção não é tão nítida.

Halliday lista nove tipos de elementos circunstanciais:

1) extensão

2) locação

3) modo

4) causa

5) contingência

6) companhia

7) papel

8) assunto

9) ângulo

Destes nove elementos, os sete primeiros estão associados aos processos

relacionais e os dois últimos aos processos verbais. Passo agora a dissertar sobre cada

um destes elementos circunstanciais.

Tanto a extensão como a locação podem ser medidas no tempo e no espaço. A

extensão refere-se ao “intervalo” em que um evento ocorre. É realizada na maioria das

vezes por um grupo nominal com um quantificador. A locação responde às perguntas
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onde? (no caso de lugar) e quando? (no caso de tempo). Pode ser expressa tanto por um

grupo adverbial como por um grupo preposicional. Observem-se os exemplos abaixo:

Ex 11: Seis moradores de Laranjeiras viveram momentos de
tensão na noite de anteontem, quando foram rendidos dentro de casa por
mais de uma hora por três homens armados de pistolas. Eles foram
surpreendidos pelos criminosos que assaltaram quatro dos seis
apartamentos de um edifício de três andares, na Rua Professora Estelita
Lins 173.

(Assalto em Laranjeiras – O Globo – Abril 25, 2005)

Ex 12: Daniele Hypólito já foi considerada a principal ginasta do
país. Em 2001, com a prata no solo no Mundial, a carioca chegou a ficar
estressada com tantos compromissos e entrevistas. Hoje, Daiane dos
Santos, campeã mundial no solo, ocupa o posto, mas Daniele garante
estar tirando proveito das glórias da gaúcha. Para ela, a pressão agora é
menor.

(Concorrência que alivia – O Extra – Janeiro 7, 2004)

O exemplo 11 ilustra um caso de circunstancial de extensão, pois indica o tempo

em que a ação ficar rendido se processa. Os exemplos de 12 ilustram casos de

circunstancial de locação. Em 2001 é constituído por um grupo preposicional e hoje por

um grupo adverbial.

O elemento circunstancial de modo compreende três subcategorias: meio,

qualidade e comparação. O meio é expresso através de um sintagma preposicional e

responde às perguntas como? e com o quê?. A subcategoria qualidade é geralmente

expressa por um advérbio terminado em –mente e responde às perguntas como?

quão...(+ advérbio)? Já a subcategoria comparação é geralmente expressa por um

sintagma preposicional e responde à pergunta como o quê?. Ilustro abaixo exemplos de

seus usos:
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Ex13: By nature, the underlying technologies of nuclear power
can make electricity or, with more effort, warheads, as nations have
demonstrated over the decades by turning ostensibly civilian programs
into sources of bomb fuel. Iran’s uneasy neighbors, analysts say, may be
positioning themselves to do the same.

(Eye on Iran – The New York Times – Abril 15, 2007)

No exemplo acima, o sintagma preposicional with more effort constitui um

elemento circunstancial de meio e o elemento ostensibly, de qualidade. O elemento

circunstancial de causa compreende três subcategorias: razão, propósito e favorecido20.

A razão indica a causa de um processo ocorrer. Responde à pergunta “por que?” e

“como?” e é geralmente expressa por um sintagma preposicional21, como: por causa de,

como resultado de, devido a, etc.

O propósito indica a intenção que subjaz ao processo e é geralmente expresso

por um sintagma preposicional. Para Halliday, as relações semânticas de razão e

propósito tendem a ser realizadas mais freqüentemente como orações independentes do

que como sintagmas na oração.

O elemento favorecido representa a entidade, geralmente uma pessoa, em

benefício da qual a ação é realizada, isto é, para quem a ação é feita. Também é

realizado por um sintagma preposicional.

Os elementos circunstanciais de contingência abrangem os que expressam as

noções de condição, concessão e ausência. Os elementos típicos para estes

circunstanciais em português e em inglês respectivamente são: condição em caso de, in

case of e in the event of; concessão apesar de, despite e in spite of ; ausência in the

absence of , in default of , na ausência de e à revelia de. Como ilustra o exemplo

abaixo retirado do inglês:

20 Tradução própria para “behalf”.
21 Diferentemente do inglês, em que a preposição típica para esta circunstância é o “of”, acredito que o
Português não tenha uma preposição específica para encabeçar esta subcategoria de causa.
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Ex14: Susan E. Howell, who conducted the survey, cautioned that
the sample was small and that the poor were underrepresented. There are
indications that low-income New Orleanians — those who will need the
most help from a cash-strapped city —are making their way back, despite
a lack of affordable housing, piling into relatives’ homes and trailers.

(In setback for New Orleans – The New York Times – Fevereiro 16,
2007)

Os elementos circunstanciais de companhia respondem às perguntas: e quem? O

que mais? Expressa-se através dos sintagmas preposicionais: com, sem, além de. Como

em: Fred veio com Tom. O elemento circunstancial de papel corresponde ao significado

de ser (já referido neste trabalho na parte destinada à transitividade verbal) nos modos

atributivo e identificador, só que desta vez na forma de elemento circunstancial, como

em: Eu venho aqui como amigo; Ela foi chamada como presidente. O elemento

circunstancial de assunto está relacionado aos processos verbais. Refere-se ao que é

narrado, descrito, etc. Como em: Preocupo-me sobre sua saúde e Eles conversaram

sobre muitas coisas.

Por fim, tem-se o elemento circunstancial de ângulo. Para Halliday, estes

elementos circunstanciais também estão relacionados aos processos verbais. Equivalem

a “como X diz”. Para o autor, este elemento ocorre predominantemente através da

preposição to. Afirma o autor que, tal qual o elemento circunstancial de assunto, este

elemento pode vir por meio de uma forma mais complexa, como: according to, in the

view/ opinion of, from the standpoint of, que equivaleriam ao português a de acordo

com, na visão/opinião de, do ponto de vista de, etc.
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5.4 O ESTATUTO INFORMACIONAL:

O estatuto informacional dos referentes ou fluxo de informação tem

desempenhado um papel importante em muitos estudos, como em Paredes (1996). Nesta

seção, discuto este tema segundo Chafe (1960), Halliday (1967) e Prince (1979) com

base em Braga e Oliveira (1984).

Halliday define estatuto informacional a partir do conceito de unidade de

informação. Para ele, unidade de informação refere-se ao conteúdo de informação que

um falante deseja transmitir, podendo ser expressa por uma só palavra, uma cláusula ou

mais de uma cláusula.

Sobre cada unidade incide um sistema de foco de informação. O foco de

informação consiste em ressaltar um elemento (ponto primário) ou dois elementos

(ponto primário e secundário) através da estrutura fonológica, realizando-se como um

componente tônico. O foco de informação constitui a parte da unidade de informação

que o falante considera relevante e informativa. Com base neste fato, Halliday distingue

informação nova (new) de informação velha (given). Considera informação nova tudo o

que é focal e velha o oposto.

Para Chafe (1966), a distinção entre novo e velho baseia-se na noção de

consciência. Informação velha é o que o falante presume estar na consciência do ouvinte

no momento da enunciação e nova o que acredita estar introduzindo. Assim como

Halliday, o autor afirma que informação nova é pronunciada com um “pitch” mais alto e

com acento mais forte do que a velha, entretanto o autor ressalta que esta correlação não

é categórico. Por essa razão, lança mão de um outro conceito para distinguir estes dois

tipos de informação: a pronominalização. O constituinte que expressa informação velha

pode ser livremente pronominalizado, mas não o constituinte que transmite informação
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nova. Entretanto, há críticas a esse critério, uma vez que em caso de ambigüidade o

falante possa evitar a pronominalização, mesmo se tratando da recuperação de

informação velha.

Prince (1979) trata o estatuto informacional dos referentes dos constituintes de

maneira distinta. Para a autora, os conceitos de informação nova e velha relacionam-se a

entidades, isto é, a um dos elementos que compõem o discurso. Para ela, o discurso é

constituído por entidades, atributos e relações entre estas entidades. Além da categoria

novo e evocado (velho), há também uma categoria intermediária: a inferível.

É considerado novo tudo o que é mencionado pela primeira vez. Esta categoria é

dividida em duas subcategorias: totalmente novo22 (brand-new) e disponível (unused).

Considera-se um elemento como totalmente novo quando ele não está presente no

discurso e o falante precisa construí-lo. Entende-se que a informação é disponível

quando ela é familiar ao ouvinte.

É considerado evocado o elemento que não é novo na situação de enunciação.

Subdivide-se em: elementos evocados textualmente e elementos evocados

situacionalmente. O primeiro caso refere-se a elementos que já ocorreram no texto e o

segundo a elementos que se referem à situação extralingüística.

A categoria inferível é a categoria intermediária entre os elementos novos e

evocados (velhos). É subdividida em: elementos inferíveis não-incluidores e elementos

inferíveis incluidores. Elementos inferíveis não-incluidores são aqueles que o falante

supõe serem deduzíveis a partir de outras entidades já evocadas ou deduzíveis via

raciocínio lógico. Elementos inferíveis incluidores são aqueles que são deduzíveis a

partir do SN de que fazem parte.

22 A informação totalmente nova subdivide-se em: ancorada e não-ancorada. A informação é considerada
ancorada quando há um SN relacionado a elas e não-ancorado no caso oposto.
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O estatuto informacional tem se mostrado como um parâmetro importante para a

descrição de consideráveis fenômenos lingüísticos. Segundo Chafe e Prince (apud

Paredes, 1996) há posições preferenciais para a apresentação da informação. Para eles,

devido a questões de facilidade de processamento, a informação evocada tende a ser

apresentada em posição inicial de enunciado, ao passo que a informação nova, no final.
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6. A ANÁLISE DOS CONSTITUINTES EXTRA-ORACIONAIS:

Considerando-se os conceitos arrolados na seção anterior, entendo que os

elementos destacados abaixo são constituintes extra-oracionais:

Ex 35:

“O presidente destacou que os compromissos assumidos com os
trabalhadores familiares, desde a campanha eleitoral, estão sendo
cumpridos. Segundo Lula, em quase 35 meses, o governo conseguiu
aumentar significativamente o valor do crédito rural, por meio do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).”

(Presidente Lula fala sobre a importância da agricultura – JB – Novembro
22, 2005)

Ex 36:

“After a while, Mr. Wang set out to find an even cheaper substitute
syrup so he could increase his profit even more, according to a Chinese
investigator. In a chemical book he found what he was looking for:
another odorless syrup — diethylene glycol. At the time, it sold for 6,000
to 7,000 yuan a ton, or about $725 to $845, while pharmaceutical-grade
syrup cost 15,000 yuan, or about $1,815, according to the investigator.”

(From China to Panama - The New York Times – Maio 6, 2007)

O sintagma preposicional destacado do primeiro exemplo ocupa a posição

anteposta em relação à oração complexa “em quase 35 meses, ...por meio do Programa

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).” Já os sintagmas

preposicionais do segundo exemplo ocupam a posição posposta. Encontrei também em

minha análise constituintes em posição intercalada.

Os constituintes acima também podem ser substituídos por uma oração

hipotática conformativa do tipo polifônica, pois poderiam ser parafraseáveis por:

segundo disse/afirmou/constatou o presidente Lula, segundo/conforme

disse/afirmou/constatou o investigador chinês e assim por diante. Isto é, estas

construções introduzem no discurso a voz de um(ns) enunciador(es). Para Kees
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Hengeveld23, estas construções relacionam-se ao nível interpessoal (nível que, para a

Gramática Funcional-Discursiva, é responsável por todos os aspectos formais da

unidade lingüística que refletem a interação entre falante e ouvinte).

Por estas razões (mobilidade posicional e referência ao contexto discursivo),

denomino estas construções constituintes extra-oracionais, seguindo Dik (1997).

Embora Halliday também fale destes constituintes, acredito que o termo CEO

corresponda mais à natureza destes elementos.

Nesta seção, analisarei os CEO’s que são introduzidos em Língua Portuguesa

por para, segundo, conforme, de acordo com e em Língua Inglesa por according to, to e

for. A análise será feita à luz dos pressupostos da Teoria da Variação, considerando-se

os seguintes grupos de fatores: traço de animacidade do referente do SN do constituinte

extra-oracional, introdutor (preposição ou locução prepositiva) que encabeça o CEO,

posição do CEO em relação à seqüência textual e estatuto informacional do referente do

SN subcategorizado pela preposição ou locução prepositiva.

23 Em comunicação pessoal por ocasião do curso de Tipologia Lingüística oferecido pelo professor no ano
de 2007/1 no Campus Praia Vermelha da UFRJ.
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5.1 A ANIMACIDADE:

Nesta seção, considero os CEO’s segundo a distribuição do traço animacidade.

O exemplo 35 citado anteriormente ilustra casos em que um SN apresenta o traço [+

animado]; já o exemplo 37 abaixo requer mais atenção à análise:

Ex37:

Segundo a revista “Época”, que colocou os dois na capa como
personagens do ano, eles são o símbolo de uma era em que todos podem
produzir conteúdo e todos podem acessá-los livremente. Diz a publicação
que, assim como 1968 foi “o ano que não terminou”, 2006 será “o ano em
que tudo começou”. No You Tube, acrescenta, “cada um pode ser o astro
de seu próprio programa.”

(E eu não vi a Cicareli – O Globo – Janeiro 6, 2007)

O texto acima é uma crônica. Na matéria, o cronista critica conteúdos exibidos

na internet, especificamente os exibidos pelo site “You Tube” (site para download de

vídeos, inclusive amadores). O fragmento acima refere-se ao momento em que o

cronista fala sobre os criadores deste site, utilizando-se, para isto, de informações

fornecidas pela revista Época.

Considerando-se este caso, uma leitura superficial propiciaria a classificação do

SN a revista Época como inanimado. Entretanto, após uma leitura mais atenta,

perceberemos que o SN em questão é metonímico. Ou seja, o CEO “segundo a revista

Época” não se refere puramente à revista, mas aos jornalistas que escrevem para a

revista. O exemplo abaixo, retirado de textos do inglês, também ilustra o mesmo caso:
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Ex 38:

Education Department officials dispute the accusation. According
to their statistics, immigrants form a higher share of students in small
high schools (12.9 percent) than in all high schools (11.2 percent). With
the International Network schools removed, the department says,
immigrant pupils are slightly underrepresented in small schools.

(On different pages with bilingual education – The New York Times –
Fevereiro 14, 2007)

A matéria acima refere-se ao fato de algumas escolas de ensino fundamental

(equivalente ao antigo ensino ginasial) destinadas ao ensino de inglês como língua

estrangeira a imigrantes em NY terem sido fechadas pelo Departamento de Educação

por “falha educacional”. Em contrapartida, recebem críticas das famílias de imigrantes

que habitam a cidade. No fragmento acima, nota-se claramente que o SN “as

estatísticas” serve para introduzir o discurso dos oficiais do departamento de educação

(a favor do fechamento destas escolas), ocorrendo inclusive um pronome possessivo

anafórico (their), referindo-se aos oficiais. Por essa razão, distribui os dados entre SN’s

animados (ou não-metonímicos) e metonímicos, como pode ser observado na tabela a

seguir.

ANIMADO METONÍMICO

Português

Freq. %

163/254 64%

Freq. %

91/254 36%

Inglês 22/72 30,5% 50/72 69,5%

Tabela n.12 : Distribuição dos constituintes extra-oracionais
em relação à animacidade e metonímia nas duas línguas.

Os dados mostram que as duas línguas comportam-se de maneira diferente no

que concerne a esta variável, uma vez que na Língua Portuguesa há mais SN’s

animados, mas no inglês há maior quantidade de SN’s metonímicos.
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Foi também muito expressivo, nas duas línguas, o número de SN’s genéricos, ou

seja, SN’s que se referem à classe dos indivíduos, sem especificação de um membro

particular, como pode ser observado nos exemplos abaixo:

Ex 39:

Para os economistas, há um amplo consenso sobre a inadequação
do sistema tributário brasileiro. Ele prejudica a competição nos mercados
interno e externo, atrapalha a eficiência econômica, representa um peso
adicional sobre os investimentos, induz à evasão fiscal e submete os
contribuintes a uma legislação complexa.

(Harmonia federativa – O Globo – Janeiro 6, 2007)

Ex 40:

"I got a call from a buddy of mine who surfs, and he said he had
the worst sinus infection of his life," said Mark Carter, a local kayak
instructor and chairman of the Delaware chapter of the Surfrider
Foundation, a conservation group. "I put out a little notice and about 10
people responded saying they had gotten ill."

Assessing exactly how many people get sick from swimming in
polluted beach water is difficult because it's rare for beachgoers to cite
that as a source of illness, according to health officials.

(Microbes putting more beachgoers at risk – The USA Today)

Os dois CEO’s destacados acima são realizados por um SN no plural, ambos

introduzindo o discurso de uma classe. O primeiro introduz o discurso da classe de

economistas e o segundo, a de oficiais de saúde.
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5.2 O INTRODUTOR:

Apresento neste momento exemplos e resultados para a variável introdutor do

constituinte extra-oracional:

Ex 41:

O técnico Ricardo Gomes, que fez a sua estréia contra o
Vasco, voltou a dizer que o time precisa adquirir um bom
condicionamento físico o mais rapidamente possível. Segundo o
treinador, o elenco possui jogadores com uma preparação física muito
abaixo dos demais.

(Flu em regime de concentração – Jornal do Brasil – Março 9, 2004)

Ex 42:

De acordo com a polícia, Wilson Alberto Soares, 33 anos, Emerson
Cunha de lima, 29 anos, Rafael Lima Souza, 34 anos, além dos três
menores, já haviam roubado, um pouco antes, um Peugeot e abordado
um taxista, que conseguiu fugir e chamar os PMs. Dois bandidos
foram presos na pista sentido Centro, na altura da saída 4, em Pilares.

(Bando que aterroriza Linha amarela – O Povo – Março 8, 2005)

Ex 43:

Daniele Hypólito já foi considerada a principal ginasta do país. Em
2001, com a prata no solo no Mundial, a carioca chegou a ficar es-
tressada com tantos compromissos e entrevistas. Hoje, Daiane dos
Santos, campeã mundial no solo, ocupa o posto, mas Daniele garante
estar tirando proveito das glórias da gaúcha. Para ela, a pressão agora
é menor.

(Concorrência que alivia – O Extra – Janeiro 7, 2004)

Ex 44:

Também houve evolução no perfil do endividamento: os
empréstimos de curto prazo passaram de 30% do total no ano passado
para 28% este ano, conforme a pesquisa do Iedi. Já a rentabilidade das
empresas sobre seu patrimônio líquido, que mede o lucro efetivamente
obtido, subiu de 24,1% no primeiro trimestre de 2004 para 28% no
primeiro trimestre de 2005.

(Empresas estão menos endividadas – O Globo – Junho 13, 2005)
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Ex 45:

Its report compared the way in many states, students considered
proficient in reading on the state tests were not considered proficient
on the National Assessment. In Mississippi, for example, the state test
found that 87 percent of fourth graders were proficient in reading.
According to the national test, only 18 percent were.

(Tougher standards urged for Federal Education Law – New York
Times – Fevereiro 14, 2007)

Ex 46:

"To us, just two loving children, she was quite simply the best mother
in the world," Harry said. "When she was alive, we completely took
for granted her unrivaled love of life, laughter, fun and folly.

(Princess Diana’s family gathers for memorial service – USA Today)

Ex 47:

For the European Union, part of the challenge is to convince
former Soviet satellites like Poland that their justified dislike of Russia
cannot become a permanent veto on dealings with Moscow. For
Washington, it means learning to act like a partner on matters where
Russia really does have interests and clout. The greatest challenge is
for Russians to get over their debilitating rancor and responsibly
engage the world they are so keen to join.

(Rudeness, realism and Russia – New York Times – Maio 18, 2007)

Os resultados para essa variável são mostrados nas tabelas seguintes.

INTRODUTOR PORTUGUÊS

segundo Freq. %

176/254 69 %

de acordo com 52/254 20,5%

para 24/254 9,5%

conforme 2/254 0,8%

Tabela n.13 : Introdutores de CEO’s em Língua Portuguesa
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INGLÊS

According to Freq. %

63/72 87,5 %

To 5/72 7%

for 4/72 5,5%

Tabela n.14 : Introdutores de CEO’s em Língua Inglesa

Como introdutores não-marcados, têm-se: no português o item segundo (69%) e

no inglês a construção according to (87,5%). É interessante observar que, nas duas

línguas, o item não-marcado é uma forma de gerúndio. Pergunto-me: seria uma

tendência geral entre as línguas do mundo ou é um fenômeno particular destas duas

línguas? Para a Língua Portuguesa, os itens marcados são respectivamente: de acordo

com, para e conforme. Para a Língua Inglesa, os itens marcados são: to e for.
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5.3 O ESTATUTO INFORMACIONAL E A POSIÇÃO DO CONSITUINTE:

Nesta seção, apresento os resultados da análise no que diz respeito a duas

variáveis: a posição do constituinte extra-oracional em relação à sua seqüência textual e

o estatuto informacional deste constituinte. Estas variáveis são analisadas em conjunto a

fim de verificar se, também entre os constituintes, haveria correlação entre elas.

A fim de verificar como a informação era apresentada através dos CEO’s,

utilizei-me dos conceitos de informação evocada, nova e inferível de Prince (1979, apud

Braga e Oliveira 1984). Abandono, entretanto, as subcategorias propostas pela autora, a

saber: totalmente novo e disponível, para informação nova; evocado textualmente e

situacionalmente, para informação evocada; e inferível não-incluidor e incluidor para

informação inferível. Apresento abaixo exemplos destes casos bem como suas

distribuições:

Ex 48:

A vida de nova rica da ex-BBB Cida poderia permanecer
tranqüila não fosse pela quebra do que seu ex-companheiro Sebastião
Amorim afirma ter sido uma promessa. Segundo ele, a ex-babá teria
garantido que lhe daria uma ajuda financeira. Cansado de esperar, Fifa
resolveu procurar advogados e, agora, pede na Justiça indenização de
R$ 300 mil.

(Sem bicicleta e sem cheque – O Extra – Abril 27, 2005)

Ex 49:

TRENTON, N.J. — State police will not charge the driver of the
red Ford pickup reportedly involved in Thursday's Garden State Parkway
crash that left Gov. Jon S. Corzine critically injured.
According to officials, the driver of the red pickup had pulled onto the
Garden State Parkway's shoulder from the right lane, but quickly turned
left to avoid hitting a mile marker, causing a white pickup to veer toward
Corzine's Chevy Suburban, a SUV, which swerved and crashed into a
guard rail.

(Police: no charges for Pickup driver involved in Corzine crash – The
USA Today – Abril 14, 2007)
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ESTATUTO

INFORMACIONAL

PORTUGUÊS INGLÊS

Evocada

Freq. %

120/254 47 %

Freq. %

24/72 33%

Nova 70/254 27,5% 29/72 40%

Inferível 64/254 25% 19/72 26%

Tabela n.15 : Distribuição dos CEO’s quanto ao estatuto informacional do referente do SN nas

duas línguas.

Os exemplos 48 e 49, ilustram, respectivamente, exemplos de informação

evocada e inferível. Os dados acima demonstram que as duas línguas dispõem de

preferências distintas para a apresentação da informação. O português apresentou maior

número de CEO’s que expressavam informação evocada (47%) e o inglês, informação

nova (40%). No entanto, uma ressalva deve ser feita quanto aos dados do inglês, pois a

diferença entre CEO’s que exprimem informação evocada e CEO’s que transmitem

informação nova é pequena para sustentar afirmações categóricas. Embora 7 pontos

percentuais favoreçam informação nova no inglês, tal diferença equivale a apenas 5

dados. Abaixo apresento os resultados para a correlação desta variável com a posição:
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POSIÇÃO STATUS INFORMACIONAL DO REFERENTE DO SN

EM PORTUGUÊS

Nova

Freq. %

Evocada

Freq. %

Inferível

Freq. %

Inicial 47/70 67% 100/120 83% 48/64 75%

Medial 16/70 23% 16/120 13% 9/64 14%

Final 7/70 10 % 4/120 3% 7/64 11%

TOTAL 70/254 27,5% 120/254 47% 64/254 25%

Tabela n.16 : Distribuição dos CEO’s quanto à correlação estatuto informacional do referente do

SN e posição em Português.

A análise da tabela 16 revela que, no Português, os CEO’s tendem a ocupar a

posição inicial, independentemente de seu estatuto informacional. A percentagem de

ocorrência é mais elevada para os referentes evocados e mais baixa para os novos,

quanto aos referentes inferíveis, como poderia ser antecipado, ocupam uma posição

intermediária. O padrão distribucional dos CEO’s segundo o estatuto informacional dos

referentes dos SN’s tendem a se comportar de forma semelhante. A diferença com

relação aos CEO’s que expressam informação nova fica por conta da percentagem mais

alta para a posição medial.
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POSIÇÃO STATUS INFORMACIONAL DO REFERENTE DO SN

EM INGLÊS

Nova

Freq. %

Evocada

Freq. %

Inferível

Freq. %

Inicial 5/29 17% 10/24 41,5% 6/19 31,5%

Medial 6/29 21% 5/24 21% 2/19 10,5%

Final 18/29 62 % 9/24 37,5% 11/19 58%

TOTAL 29/72 40% 24/72 33,5% 19/72 26,5%

Tabela n.17 : Distribuição dos CEO’s quanto à correlação estatuto informacional do

referente do SN e posição em Inglês.

Quanto ao inglês, os padrões de distribuição de informação são distintos: os

referentes que codificam informação evocada também aparecem em maior número na

posição inicial, mas as diferenças percentuais com relação à posição final são pequenas.

Novamente se verifica uma maior proximidade entre CEO’s que codificam informação

evocada e inferível no que concerne sua localização em relação à seqüência textual a

que remetem. A distribuição para os CEO’s que expressam informação nova conforma-

se ao previsto na literatura: concentração na posição final e refração de ocorrência nas

posições inicial e medial.

No Português, 83% dos dados de informação evocada ocuparam a posição

inicial e no inglês a porcentagem foi de 41,5% dos dados. Isto é, apesar do fato de os

CEO’s não serem constituintes internos à sentença, parecem ser sensíveis aos padrões

de fluxo informacional dela.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


Em inglês, a informação nova ocorreu majoritariamente em posição inicial,

correspondendo a 62% dos casos, mais uma vez em conformidade com as tendências da

cláusula. A exceção a estes casos ocorre entre os dados de informação nova do

português, pois 67% destes dados com informação nova ocorreram em posição inicial.

Tudo isto prova que, apesar do fato de os CEO’s não serem constituintes internos à

sentença, parecem ser sensíveis aos padrões de fluxo informacional dela. Apresento

através da tabela abaixo os resultados dos constituintes considerando-se apenas a

variável posição:

POSIÇÃO PORTUGUES INGLES

Anteposta

Freq. %

195/254 77 %

Freq. %

21/72 29 %

Intercalada 41/254 16% 13/72 18%

Posposta 18/254 7% 38/72 53%

Tabela n.18 : Posição dos constituintes nas duas línguas.

Considerando-se a posição não-marcada, há divergências entre o português e o

inglês. A posição não-marcada para os constituintes em português é a anteposição

(77%), mas para o inglês é a posposição (53%).
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CONCLUSÃO:

Este trabalho teve como objetivo analisar as orações complexas de conformidade

e os constituintes extra-oracionais em duas línguas: português e inglês. Para esta

análise, foi importante conceito de marcação de Givón (1995), especificamente o

critério da distribuição da freqüência.

O exame das orações conformativas desenvolveu-se a partir de cinco variáveis.

A primeira a ser analisada foi a posição. Através dela, pôde-se determinar a posição

não-marcada das orações de conformidade nas duas línguas: o português tem como

posição não-marcada a final e o inglês, a inicial.

A segunda variável focalizava o conectivo que introduzia a oração hipotática

conformativa. Observou-se de imediato que a Língua Portuguesa dispõe de um rol

maior de conectivos do que a Língua Inglesa para introduzir a noção de conformidade.

Os conectivos que introduziram estas orações no corpus analisado foram: como,

segundo e conforme. Por um lado, verificou-se também a ocorrência de duas

construções não prescritas pelas gramáticas tradicionais: pelo que e ao que. Por outro,

embora o conectivo consoante fosse descrito por aquelas gramáticas, não foi encontrado

entre os dados.

Mais uma vez, o conceito de marcação foi importante para a caracterização

das orações hipotáticas conformativas: o conectivo não-marcado para o português é o

conectivo como e para o inglês, o conectivo as. Constatou-se que os dois conectivos são

polissêmicos nas duas línguas, podendo introduzir também as noções de comparação,

causa e modo. Através de uma breve análise tipológica, percebi que outras línguas

também fazem uso de um mesmo conectivo para veicular, pelo menos, as noções de

conformidade e comparação.
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A terceira variável utilizada foi a da transitividade verbal. Foi verificada tanto na

oração hipotática como na oração núcleo, havendo semelhança entre as duas línguas.

Português e Inglês apresentaram maior ocorrência de verbos mentais e dicendi na

oração hipotática, já na oração núcleo, houve maior ocorrência de verbos materiais e

relacionais.

A quarta variável foi o tempo verbal. Mais uma vez houve convergência entre as

duas línguas: ambas apresentaram maior ocorrência de verbos no presente e no passado.

A quinta variável analisada foi a da tipologia da seqüência textual em que

ocorria a oração. Nas duas línguas houve predominância de orações conformativas em

seqüências textuais expositivas e argumentativas, ressalvado o fato de a distribuição por

tipo textual não ter sido uniforme.

Percebi também que a oração de conformidade instancia relações mais

complexas com sua oração nuclear do que aquela referida pela abordagem gramatical

tradicional e que sua caracterização como oração que se refere a uma oração núcleo não

deixa apreender a complexidade dessas relações. Distingui três funções entre estas

orações nas duas línguas: anafórica, explicativa e polifônica. A primeira refere-se ao

fato de orações hipotáticas de conformidade permitirem referência a seqüências

anteriores do discurso. A segunda está mais associada à visão tradicional, uma vez que

a oração hipotática conformativa parece referir-se estritamente à oração núcleo, muitas

vezes explicando algum termo contido nesta. A terceira função é a polifônica e ocorre

quando a oração hipotática serve à introdução da voz de um enunciador no discurso.

Pode-se dizer, portanto, que o fato de as orações conformativas apresentarem

relações fortes com o contexto discursivo-pragmático pode constituir um parâmetro

relevante para a classificação destas orações, servindo para distingui-las de outros tipos

oracionais, tais como as comparativas, por exemplo.
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Ao analisar os constituintes extra-oracionais percebi que eram parafraseáveis por

uma oração hipotática conformativa polifônica, evidenciando, dessa maneira, que há

duas formas distintas para veicular uma mesma noção. Este fato não nos deve

surpreender, pois no dizer de Halliday (1994):

“Em uma gramática funcional, contudo, a direção é
inversa. Uma língua é interpretada como um sistema de significados,
acompanhada por formas através dos quais o significado pode ser
realizado.”24

(HALLIDAY 1994, p. 14 – trad. própria)

Mediante estas considerações, acredito que haja uma noção de conformidade que

se realiza de maneiras distintas na gramática. Vale dizer, através de estruturas mais e

menos complexas que a outra. Dito de outra forma, ao se optar por uma oração

conformativa, utiliza-se um predicado verbal, que por sua vez apresenta a categoria de

tempo, uma marca de pessoa, modo, podendo ocorrer explicitação ou não do sujeito, ao

passo que um CEO não apresenta estes elementos. Seria esta correspondência (oração

hipotática polifônica e constituinte extra-oracional) uma tendência geral entre as

línguas do mundo?

A análise dos constituintes extra-oracionais desenvolveu-se através de quatro

variáveis. A primeira dizia respeito ao traço de animacidade do referente do SN do

constituinte extra-oracional. Verifiquei que, os constituintes que não eram animados,

eram metonímicos. No português, houve maior quantidade de SPREP’s animados; no

inglês, a proporção maior foi de SPREP’s metonímicos.

A segunda variável a ser considerada foi a do introdutor que encabeça o

constituinte extra-oracional. Percebi que ambas as línguas dispõem de mais de um

24 “In a functional grammar, on the other hand, the direction is reversed. A language is interpreted as a
system of meanings, accompanied by forms through which the meanings can be realized.”
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conector para introduzir estes constituintes. São introdutores de constituintes extra-

oracionais na Língua Portuguesa as preposições e construções: segundo, de acordo com,

para e conforme; na Língua Inglesa: according to, to e for. Os introdutores não-

marcados nas duas línguas são, respectivamente, segundo e according to.

A terceira variável, posição do CEO, e a quarta, estatuto informacional, foram

analisadas conjuntamente. Estas variáveis mostraram que os CEO’s dispõem-se

linearmente nas cadeias sintagmáticas, segundo uma tendência esperada: os CEO’s que

expressam informação evocada tendem a ser empregados em posições iniciais. Este fato

é revelador, pois mostra que o CEO, mesmo não sendo um elemento interno à sentença,

segue o padrão informacional desta.

Não visei, através deste trabalho, esgotar este assunto, pois uma série de

questões, além das já levantadas no corpo desta conclusão, ainda devem ser

respondidas, tais como: qual seria a relevância do gênero textual para análise destas

construções? As considerações feitas para os constituintes e para as orações

comprovam-se também na modalidade oral? Estas construções constituem fenômenos

translingüísticos? Estas questões, relevantes para a análise dos gêneros textuais e

modalidade e também para uma análise tipológica, serão objeto de um trabalho futuro.
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar as orações complexas de conformidade
e os constituintes extra-oracionais em duas línguas: Português e Inglês. Observei três
funções distintas para as orações conformativas: uma explicativa, uma anafórica e uma
polifônica. Estas duas últimas funções, a anafórica e a polifônica, evidenciam que as
orações conformativas possuem fortes relações com o contexto discursivo-pragmático e
não apenas com sua oração núcleo, como tradicionalmente se descrevia. Percebi
também que há sempre uma correspondência entre um CEO e uma oração conformativa
polifônica. O cotejo entre as duas línguas demonstrou que, apesar das divergências, há
muitas semelhanças quanto à realização das orações e dos constituintes nas duas
línguas.
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SANTOS, Cassiano Luiz do Carmo. As orações complexas de conformidade em
Português e em Inglês. Rio de Janeiro, Faculdade de Letras/ UFRJ, 2008. p. 138,
dissertação de mestrado em Lingüística.

ABSTRACT

This work had the objective of analyzing the relationship between complex
clauses and ECC’s in two languages: Portuguese and English. From the analyses it was
possible to distinguish three main functions for the clauses: an explanatory, an
anaphoric and a polyphonic one. These two last functions, that is to say, the anaphoric
and polyphonic functions, made evident the fact that these clauses have strong relations
to the discoursive pragmatic context and not just to the main clause as traditional
grammarians have said. I also perceived that there is always a correspondence between
ECC’s and polyphonic clauses. The comparison of the two languages showed that,
despite differences, there are many similarities in the two languages analyzed in what
concerns the realization of some complex clauses and ECC’s.
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