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Ana Carolina Sperança-Criscuolo 



APRESENTAÇÃO

Neste livro, apresenta-se uma proposta de descrição e análi-

se de orações subordinadas substantivas do português sob uma 

perspectiva funcionalista-cognitivista, com o intuito de demonstrar 

a adequação dessa abordagem a um contexto didático-pedagógico.

A motivação para este trabalho surgiu de discussões e proble-

mas relacionados (ou associados) ao ensino de gramática, tanto no 

âmbito acadêmico quanto no profissional (nos níveis fundamental 

e médio). Em geral, muito se tem discutido acerca do ensino de 

língua portuguesa, mas, apesar dos avanços proporcionados pelo 

desenvolvimento da Linguística, verifica-se que há muito ainda a 

ser feito no sentido de tornar o ensino de língua materna signifi-

cativo para os alunos, de maneira a melhorar suas capacidades de 

leitura e produção textual. 

A escolha do domínio da sintaxe deve-se à importância que 

esse nível de organização da língua assume na arquitetura do texto 

(que deve ser o ponto de partida para o trabalho com a língua). O 

processo de subordinação substantiva, foco deste estudo, mostra-se 

um padrão de uso bastante recorrente e produtivo no português. 

Acredita-se que o estudo dos aspectos pragmático-discursivos li-

gados a esse processo pode proporcionar melhor entendimento e 

maior domínio dessas construções e, consequentemente, dos textos 
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em que se manifestam (seja da perspectiva de sua produção, seja de 

sua recepção). 

Pensar na sintaxe como tradicionalmente é ensinada signifi-

ca pensar na maneira como as estruturas linguísticas (termos e 

orações) ligam-se umas às outras, motivadas por características 

tipológicas do sistema. De acordo com a abordagem teórica que 

fundamenta o presente estudo das orações substantivas, é essencial 

considerar, também, a intenção comunicativa do Falante ao produ-

zi-las. Sob uma ótica funcionalista da linguagem, cujo princípio é 

analisar a que propósitos comunicativos servem as construções lin-

guísticas, procura-se delinear uma abordagem gramatical, de pos-

sível orientação pedagógica, que contribua efetivamente para uma 

maior autonomia do aluno no uso da língua. A sintaxe, como é vista 

neste trabalho, constitui o eixo do texto, o ponto de encontro entre 

Falante e Ouvinte. É na sintaxe do enunciado, especialmente, que 

o Falante codifica sua intenção, sendo esse enunciado o ponto de 

partida do Ouvinte para compreendê-la. Acredita-se que o ensino 

da gramática, especificamente da sintaxe, deve ser visto como uma 

ferramenta para o desenvolvimento das habilidades de produção e 

compreensão de textos, entendendo-se de que maneira a intenção 

comunicativa do enunciador se relaciona com a organização dos 

elementos linguísticos. Sob uma perspectiva cognitivista, busca-se 

mostrar como o processo cognitivo de Integração Conceptual mo-

tiva a organização sintática dos períodos compostos por subordina-

ção (substantiva), possibilitando uma melhor compreensão dessa 

construção linguística. Ambas as abordagens se complementam e 

possibilitam observar as funções comunicativas (pragmáticas) que 

essa construção assume em diferentes contextos.

O livro organiza-se em cinco capítulos: no primeiro, faz-se um 

breve histórico sobre o desenvolvimento dos estudos linguísticos, 

procurando-se estabelecer uma relação entre sua origem e a natureza 

normativo-prescritiva do ensino da gramática, segundo a aborda-

gem tradicional. Não se pretende justificar essa natureza, mas sim 

explicá-la, a fim de que o leitor possa compreender suas limitações 

(iniciais) e também suas possibilidades (e necessidades) de mudança.
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No capítulo 2 são discutidos os princípios teóricos que nor-

tearam o desenvolvimento desta pesquisa, do ponto de vista fun-

cionalista. A abordagem gramatical tem por base a concepção de 

língua apresentada pelas teorias da Gramática Funcional (Dik, 

1989, 1997) e da Gramática Discursivo-Funcional (Hengeveld; 

Mackenzie, 2008), especialmente em termos epistemológicos, além 

de levar em conta os conceitos relacionados às orações estudadas, os 

quais permitem uma caracterização mais coerente desses elementos 

linguísticos, em comparação à abordagem tradicional. 

O terceiro capítulo inicia-se com uma apresentação da pers-

pectiva cognitivista no estudo da língua, em geral; em seguida, 

são trazidas contribuições da Linguística Cognitiva (Lakoff; Jo-

hnson, 1980; Fauconnier, 1994, 1997; Fauconnier; Turner, 2002; 

e outros) que, em complementação à abordagem funcionalista, 

possibilitam uma melhor compreensão do fenômeno estudado, 

enquanto capacidade cognitiva. Espera-se que os capítulos 2 e 3 

sejam minimamente suficientes, do ponto de vista teórico, para que 

o leitor compreenda a descrição e a análise propostas para as orações 

substantivas estudadas, ainda que esse leitor não conheça a fundo 

as teorias que embasam o trabalho. Procurou-se apresentar os pres-

supostos e conceitos básicos de cada teoria, de maneira que o leitor 

possa, ainda, buscar novas fontes e aprofundamentos. 

No capítulo 4, discutem-se inicialmente o tratamento tradi-

cional do período composto por subordinação (substantiva) e suas 

limitações. Em seguida, partindo-se de usos autênticos dessas ora-

ções, são analisados aspectos pragmáticos e discursivos associados 

a sua organização, com base nas funções comunicativas a que serve 

essa construção sintática e nos aspectos cognitivos que a motivam. 

Foram descritas orações subordinadas substantivas objetivas dire-

tas (predicadas por verbos dicendi e por verbos de atividade men-

tal) e subjetivas (cujo predicador é a construção “ser + adjetivo”). 

Os critérios de análise compreendem aspectos formais (escolha 

do predicador, forma reduzida ou desenvolvida, discurso dire-

to ou discurso indireto), semânticos (estado-de-coisas, conteúdo 

proposicional e conteúdo comunicado) e pragmático-discursivos 
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(modalização, preservação da face, confiabilidade da informação) 

associados à intenção do Falante. 

A partir da proposta de abordagem funcionalista-cognitivista 

apresentada, o quinto capítulo promove uma discussão sobre ele-

mentos que possibilitam refletir sobre a língua como um sistema 

complexo e dinâmico, tanto do ponto de vista científico quanto do 

ponto de vista didático-pedagógico. 

Espera-se que este livro traga contribuições no âmbito acadê-

mico, no sentido de propor uma aproximação entre o modelo da 

Gramática Discursivo Funcional e a Linguística Cognitiva (teoria 

da Integração Conceptual), cujos pressupostos são pautados no 

uso da língua, de perspectivas distintas, mas complementares; no 

contexto didático-pedagógico, que motivou este trabalho, espera-se 

oferecer orientações para uma abordagem da sintaxe voltada para 

os propósitos comunicativos do Falante, de maneira que o ensino se 

torne mais significativo e eficiente. 
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