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A Gramática no Texto: uma investigação 
sobre  aspectos gramaticais do PB em um 
corpus multimodal e ou/ multissemiótico. 

 
 

“Non si studia tutta la botanica facendo fiori artificiali” 

(Sinclair, 1991) 

 
 
1 APRESENTAÇÃO 
 

Este projeto de pesquisa se insere no contexto do EDITAL PRG 

nº/22/2013/PRG/UFLA -  PROGRAMA DE BOLSA INSTITUCIONAL DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM – SUBMODALIDADE ENSINO/LICENCIATURAS 

DO TURNO NOTURNO - PIB LIC. Elege como tema central a interface entre a 

gramática e o texto e busca propor investigação de natureza teórica com o 

intuito de desenvolver e consolidar conceitos/conhecimentos fundamentais 

pertinentes à disciplina Morfossintaxe do Português. De modo específico, o 

projeto busca analisar e descrever aspectos gramaticais do Português do Brasil   

em um corpus formado por gêneros textuais multissemióticos e ou multimodais.  

Parte-se do entendimento de que  o termo gramática possui várias acepções  

e, dentre essas definições, interessa-nos  investigar a gramática a partir da 

língua em uso, uma vez que é a partir das interações que se usa a linguagem e 

que se produzem textos. Desse modo, o foco é  a investigação sobre a 

exploração de recursos linguístico-gramaticais,  a fim de se produzir 

determinado efeito de sentido  em gêneros textuais que congregam em sua 

constituição, diversos recursos multimodais e ou multissemióticos. Dentre os 

aspectos que podem ser abordados no âmbito deste projeto encontram-se 

temas como Estrutura Argumental Preferida (EAP), Transitividade,  a ordem 

dos constituintes, a modalização na linguagem, a construção da predicação, a 

referenciação e a organização morfossintática dos enunciados no texto. A 

indicação de diversos temas justifica-se por se tratar de um projeto maior da 
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pesquisadora, ligado à disciplina básica do curso e  que, por sua natureza, 

poderá ser desmembrado em subprojetos, a ser desenvolvido por grupos de 

alunos do curso de Letras em outros momentos/ editais.  Para cada subprojeto 

será elaborado um plano de trabalho específico. Ademais, é preciso ressaltar 

que a disciplina Morfossintaxe, além de ser básica na formação do profissional 

e do pesquisador da área,  ocorre em dois momentos do curso (4° e 5° 

períodos) e abrange uma temática ampla.  

 

 
2 OBJETIVO GERAL   
 

 Desenvolver pesquisa teórica com vistas a  consolidar 

conceitos/conhecimentos fundamentais pertinentes à disciplina 

Morfossintaxe do Português, considerando-se a gramática da língua em 

uso (visão funcionalista).    

2.1- Objetivos específicos a serem desenvolvidos para contemplar o presente 

Edital: 

 Investigar a utilização de  sintagmas nominais  no processo de 

referenciação em textos multissemióticos. 

 Compreender o processo de predicação verbal; 

 Investigar as funções do  conector “mas” em textos 

multissemióticos. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

O edital PRG nº/22/2013/PRG/UFLA, ao contemplar, de modo 

específico, o curso de Letras, ao propor a  submodalidade ensino/licenciaturas 

do turno noturno - PIB LIC, coloca em cena um aspecto importante na 

formação dos alunos das licenciaturas: a pesquisa como eixo integrador do 

processo de formação dos licenciandos. Assim, a proposta apresentada 

justifica-se, primeiramente, por possibilitar que os alunos do curso de Letras 

participem de pesquisas na área da Morfossintaxe do Português, uma vez que  

em decorrência de uma perspectiva gramatical ancorada na tradição, durante 

muito tempo, ensinou-se gramática normativa como sinônimo de estudos 
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gramatica. Nesse sentido, existe uma série de fenômenos que  demandam 

investigação. 

Em segundo lugar, os temas elencados serão abordados na 

perspectiva da língua em uso. Geralmente, os alunos oriundos do Ensino 

Médio, aprendem aspectos gramaticais da língua considerando-se a 

perspectiva apenas da gramática Tradicional, ou seja, aprendem a categorizar 

termos, palavras, orações, etc. e os aspectos textuais ficam em segundo plano. 

Assim, o que encontramos, muitas vezes, são alunos que não conseguem 

refletir sobre a escolha de determinada palavra ou sentença na construção de 

um texto. Em outras palavras, não compreendem que o conhecimento 

gramatical deve estar a serviço da produção textual (oral ou escrita). No caso 

específico de uma licenciatura em Letras, é preciso que o graduando possua 

um conhecimento sobre outras vertentes de estudos gramaticais, uma vez que 

a reflexão linguística a ser explorada em sala de aula está atrelada ao binômio 

reflexão–uso. Ademais,  na atualidade o texto, na perspectiva dos gêneros 

textuais, é o objeto central dos estudos nessa área. 

Por fim, a relevância da proposta reside no fato de se constituir como 

um programa de pesquisa da pesquisadora e que poderá ser desmembrado 

em subprojetos, dependendo do interesse dos alunos durante a disciplina 

Morfossintaxe. 

 

4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1- Dos conceitos norteadores 

Os estudos gramaticais podem contemplar  diferentes níveis de 

análise ( som/fonema, sílaba, palavra, sintagma, sentença, período, etc) e cada 

um dos níveis é objeto de estudo de uma parte da gramática. Enquanto a  

morfologia cuida da estrutura interna das palavras, a sintaxe analisa as 

relações estabelecidas entre as palavras a fim de formar sintagmas, sentenças, 

períodos e textos. Quando analisamos as propriedades gramaticais 

considerando, também,  as relações sintáticas, estamos no domínio da 

morfossintaxe. Crystal (1985) exemplifica o campo de estudo da morfossintaxe 

a partir das distinções de número, em que, no caso dos substantivos, o número 

constitui uma categoria morfossintática: por um lado, os contrastes de número 
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afetam a sintaxe (um sujeito no singular exige um verbo no singular); por outro 

lado, precisam de uma definição morfológica (acrescentar o –s para plural) ( 

CRYSTAL, 1985. p.177).  

Neste projeto de pesquisa, interessa-nos, portanto, investigar 

questões relacionadas à Morfossintaxe do Português. Cumpre, inicialmente, 

discutir alguns conceitos norteadores da presente proposta.  

Partimos do entendimento que a “linguagem não pode se 

compreendida sem que se considere o seu vínculo com a situação concreta de 

comunicação”  (BRASIL, 2009) e que a língua pode ser  “considerada como 

atividade social, como  lugar/espaço de interação entre sujeitos, em um 

determinado contexto social de comunicação.” (...). Em outros termos, 

entendemos que a língua, mais do que um código ou um sistema, corresponde 

a uma competência discursiva, que possibilita a interação social entre os 

falantes. Como atividade interativa, a língua comporta um conjunto estruturado 

e sistemático recursos expressivos relacionados aos componentes gramatical, 

semântico-cognitivo e ao discursivo. 

O componente Gramatical pode ser compreendido como um 

“conjunto estruturado e sistemático dos recursos expressivos da língua de uma 

comunidade” (COSTA VAL). Engloba três níveis: fonológico, morfológico e o 

morfossintático.  

O componente semântico-cognitivo corresponde ao “sistema cultural 

de representação da realidade em que as expressões da língua podem ser 

interpretadas.” (COSTA VAL).  É esse conhecimento sócio-cultural construído 

que permite aos falantes atribuir sentido às palavras. 

 Por fim, o componente discursivo diz respeito às relações entre a 

língua e os fatores pragmáticos (ambiente físico, interlocutores, objetivos e 

intenções dos interlocutores, gênero textual, suporte, circulação).  

Entretanto, por muito tempo, e ainda hoje, é comum encontrar 

aqueles que entendem que estudar uma língua é estudar a gramática dessa 

língua. Tal equívoco, segundo Antunes (2006) é originado pela crença de que 

esses dois conceitos sejam equivalentes e sustenta um ensino da língua 

centrado em definições, classificações e exercícios em torno das classes 

gramaticais, tal como preceitua a gramática normativa.  
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Quando falamos em gramática, é preciso compreender que o termo 

apresenta várias acepções, a saber: 

 Conjunto de regras que definem o funcionamento de determinada língua: 

compreende-se que todas as línguas  naturais possuem regras de 

funcionamento que são aprendidas naturalmente pelos falantes. Envolve 

a morfossintaxe, a fonologia, a semântica e o léxico.  

 Conjunto de regras que definem o funcionamento da norma culta: 

considera os usos prestigiados socialmente. Estabelece o certo e o 

errado. 

 Uma perspectiva de estudo dos fatos da linguagem (gramática gerativa, 

gramática funcionalista, gramática cognitiva, etc.): designa uma 

perspectiva cientifica ou um método de investigação sobre a língua.  

 Uma disciplina de estudo: refere-se a uma disciplina escolar  

 Um compêndio descritivo-normativo sobre a língua. 

 

Nesta proposta, partimos do entendimento de que a gramática de 

uma língua corresponde a um sistema de regras (sintáticas, semânticas, 

morfológicas e pragmáticas) que regem a constituição das expressões 

linguísticas e que são apreendidas pelos falantes. Por outro lado, é também 

preciso considerar que a interação verbal também é uma atividade estruturada 

e possui suas regras. Assim, no processo de interação esses dois conjuntos de 

regras (gramaticais e interacionais) precisam estar articulados. Trata-se, assim, 

de tomar como eixo norteador a língua em uso.  

Nesse sentido, considerar a língua em uso, significa não considerar 

a sintaxe como autônoma, mas sim as motivações (internas e externas) que 

circunscrevem o uso da língua. 

 

4.2- Dos gêneros textuais multimodais e ou multissemióticos. 

 
De acordo com Rojo (2008) compreende-se por multissemiose a 

combinação de diversos sistemas semióticos como a linguagem verbal, não 

verbal, sons, cores e ícones em um mesmo texto. O termo multissemiótico 

compreende, portanto,  a combinação de diferentes sistemas semióticos 

durante a composição de enunciados em um gênero discursivo. Pode ser 
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usado para classificar os gêneros que apresentam diferentes semioses, por 

exemplo, a verbal na modalidade escrita e a visual em suas diferentes 

modalidades. (ROJO, 2009). Sobre a multimodalidade, Dionísio (2008) defende 

que todos os gêneros textuais falados e escritos são multimodais, pois, 

apresentam pelo menos dois modos de representação: palavras e gestos, 

palavras e imagens.  Ressalta, porém, os níveis de manifestação da 

organização multimodal, dependem do contexto em que se apresenta o gênero 

textual, por exemplo, uma palestra de congresso acadêmico tem uma 

organização multimodal diferente de uma conversa com amigos. 

Dentre os gêneros a serem analisados podemos elencar: tirinhas, 

charges, infográficos, textos publicitários.  

 

 

 
http://www.chargeonline.com.br/ 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

http://www.chargeonline.com.br/
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4.3- Dos temas  
 

4.3.1  Referenciação 

Dentre as questões que perpassam os estudos linguísticos, o tema 

“referência” desperta a atenção de diversos pesquisadores que investigam as 

questões de significação e linguagem. Adotamos, nesta proposta, o termo 

referenciação como proposto por Mondada & Dubois (1995). Citando Rastier, 

afirmam as autoras que a referenciação não diz respeito a “uma relação de 

representação das coisas ou dos estados de coisas, mas a uma relação entre o 

texto e a parte não-linguística da prática em que ele é produzido e 

interpretado”. 

Para entender a referenciação, o mais importante não é perguntar 

como as informações são transmitidas ou se os estados do mundo são 

representados adequadamente.  É  preciso uma visão dinâmica que considere 

o ser humano como sujeito sócio-cognitivo que constrói o mundo à medida que 

desenvolve as práticas sociais (MONDADA, 2001). A questão da referenciação 

não privilegia a relação entre as palavras e as coisas, mas a relação entre 

sujeitos sociais no seio da qual  versões do mundo são publicamente 

elaboradas, avaliadas em termos de adequação às finalidades práticas, às 

tecnologias presentes e  às ações em curso dos enunciadores. No processo de 

interação, os participantes escolhem intencionalmente os elementos 

linguísticos para introduzir ou recuperar um objeto de discurso. Os referentes 

escolhidos são objetos de discurso, compreendidos como: 

 

[...] entidades que não são concebidas como expressões 
referenciais em relação especular com os objetos de 
mundo ou com sua representação cognitiva, mas as 
entidades que são interativamente e discursivamente 
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produzidas pelos participantes ao fio de sua enunciação. 
(MONDADA, 2001, p.67)  

 

 A escolha desses objetos de discurso, selecionados tendo em vista 

um projeto de dizer, exigem um trabalho cognitivo complexo, em que o sujeito 

constrói uma imagem desse objeto, a partir da percepção que possui sobre as 

condições em que o discurso se desenvolve. É importante ressaltar que essas 

categorias não preexistem ao discurso, pois nenhum falante usaria uma 

expressão nominal sem que antes houvesse uma menção prévia ao referente 

que ela nomeia. Essas categorias emergem e se elaboram progressivamente 

na dinâmica discursiva e aliam referenciação a processos interacionais.  

No processamento discursivo, os objetos de discurso são 

apresentados e  ao serem retomados de diferentes formas, permitem a 

construção de cadeias tópicas ou referenciais. A informação conhecida 

funciona como âncora para as novas informações. Para que um texto tenha 

progressão é preciso que esses objetos de discurso possam ser mantidos e 

recuperados na memória discursiva e algumas estratégias linguísticas são 

empregadas.  Dentre as estratégias de progressão referencial que permitem a 

construção de cadeias referenciais podemos citar: a- uso de pronomes ou 

elipses: trata-se da pronominalização (anafórica ou catafórica) de elementos 

contextuais; b- uso de expressões nominais  definidas; c- uso de expressões 

nominais indefinidas. 

Podemos observar algumas dessas estratégias na charge a seguir:  

 

 

 

Na charge acima, o referente uma partícula é um sintagma nominal 

constituído por um determinante e por um nome. O uso do artigo indefinido 

indica que se trata de uma informação nova. No último quadrinho da charge, o 
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SN é retomado pelo pronome la (pronominalização). Sintaticamente, o 

pronome também se insere na categoria dos SNs. 

A fim de elucidarmos a questão sobre o uso da categoria pronome 

no processo de referenciação, apresentamos a charge a seguir: 

 

 

Na charge acima, se tomarmos como objeto de análise apenas as 

normas prescritivas da GT afirmaremos que há um erro de emprego em 

relação ao pronome ela. Entretanto, no contexto em que aparece, sabemos 

que o ela retoma o referente inflação, que aparece no texto representado por 

um dragão e com a forma infla. Há uma intencionalidade comunicativa do autor 

ao empregar o pronome reto como complemento verbal. Isso acontece na 

linguagem menos monitorada, mas também em letras de música como Beija 

eu. Assim, existe uma gramatica em uso que referenda tais construções. 

É importante destacar que estas estratégias de referenciação 

desempenham, segundo Koch (2000), diferentes funções: cognitivas, coesivas, 

de organização textual e de orientação argumentativa.  

a) Cognitivas: no exemplo acima, além de possibilitar a reativação, 

na memória do interlocutor, de elementos já apresentados no texto, as 

expressões referenciais podem conduzir a uma reinterpretação ou 

refocalização do mesmo; 

b) Coesivas: as expressões referenciais estabelecem a coesão 

textual ao funcionarem como mecanismos  de retomada. Essa é uma das 

estratégias para conferir unidade ao texto.  
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c) Organização textual: à medida que operam no nível da 

organização tópica, essas expressões referenciais servem como organizadores 

textuais, sinalizando ou destacando para o leitor aspectos relevantes. 

d) Orientação argumentativa: as expressões referenciais servem 

também para sinalizar pontos de vista do enunciador que as escolheu.  

Em suma, pretendemos, a partir de um corpus, possibilitar que os 

alunos investiguem, analisem, categorizem sobre a relevância do sintagma 

nominal como elemento de coesão referencial. Somente com uma formação 

alicerçada na pesquisa os alunos poderão desenvolver as atividades de 

docência ou prosseguir na pesquisa com qualidade e autonomia.  

 

  4.3.2- A organização morfossintática dos enunciados no texto: uma 

investigação sobre o uso do conector “mas” em textos multissemióticos. 

 

 

  

 

Nas gramáticas tradicionais, o uso dos conectores não vai além de 

uma análise meramente classificatória e que considera, geralmente, sentenças 

isoladas. Entretanto, sabemos que tais elementos desempenham funções 

relevantes no processamento do texto, uma vez que além de conectores, eles 

também indicam a orientação argumentativa.  

Analisar o funcionamento desses elementos em textos que 

congregam em sua constituição diversos recursos multissemióticos  torna-se 

relevante uma vez que, se compararmos os dois textos acima, que pertencem 

ao mesmo gênero, veremos que o sentido de oposição veiculado pelo  mas 

não se refere apenas ao contexto linguístico expresso no enunciado anterior, 

mas também opõe-se ao contexto mais abrangente. Isso fica evidente no 
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segundo texto em que a expressão mas isso é um roubo opõe-se ao fato de ter 

sido implantado nos presídios um sistema que bloqueia ligação de presos. 

 

 

4.3.3- A construção da predicação 

 

Tradicionalmente, os estudos sobre a predicação estão circunscritos 

à classificação dos verbos como transitivos, intransitivos e de ligação.  

Como falantes nativos do português, sabemos que aparecimento de 

um certo item lexical já nos faz esperar um outro item ou grupo de itens. Por 

exemplo, o verbo destruir seleciona dois argumentos, isto é, dois participantes 

em um evento. Dizemos que os predicados têm estrutura argumental, isto é, os 

predicados possuem lacunas a serem preenchidas pelos argumentos que 

selecionam. Tal seleção é restritiva, pois há imposições a serem observadas. 

Os exemplos a seguir evidenciam essa restrição: 

• O menino gosta de pão de queijo. 

• * Pão de queijo gosta do menino. 

Em suma, o verbo é a palavra chave para aspectos morfossintáticos 

do português. Para os estudos que contemplam a língua em uso 

(funcionalistas), os usuários de uma língua constroem as sentenças de acordo 

com seus objetivos comunicativos e com sua percepção das necessidades do 

ouvinte. Assim, as propriedades que definem a transitividade são determinadas 

discursivamente.  

Nesta proposta, nossa intenção é que, a partir de textos de uso 

social os alunos compreendam, por exemplo, que o verbo descobrir  possui 

uma estrutura argumental em que seleciona dois argumentos, como no texto a 

seguir. 
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Neste outdoor, o verbo descobrir possui dois argumentos:  um 

argumento externo, que indica aquele de descobre, implícito na desinencial 

verbal, e um  argumento interno, representado em forma de uma oração 

substantiva.  

Assim, pretendemos que a partir de textos de circulação social os 

estudantes de Letras possam analisar e compreender a questão da predicação 

verbal, sob a ótica da Estrutura Argumental Preferida (Du Bois). A estrutura 

argumental preferida (EAP) é uma configuração dos argumentos mais 

amplamente utilizada pelos falantes. Segundo Du Bois (1985, p. 349), “não é 

uma estrutura do discurso, mas uma preferência por uma estrutura sintática”. 

 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa desenvolver-se-á em consonância com 

paradigmas quantitativos e qualitativos. Baseamo-nos em Johnson e 

Onwuegbuzie (2004) que defendem uma complementaridade natural de 

métodos quantitativos e métodos qualitativos, ressaltando que nas Ciências 

Sociais e Comportamentais – cujo objetivo é examinar e compreender 

diferentes fenômenos que envolvem intenções, experiências, atitudes, cultura e 

etc. – tal prática é tradição consolidada. Os autores ressaltam que os métodos 

qualitativos e os quantitativos apresentam em comum as observações 

empíricas e que muitas pesquisas são mais bem desenvolvidas através do uso 

de ambos os paradigmas. Para Johnson e Onwuegbuzie, é importante 

conhecer os pontos fortes e fracos de cada método. Assim, é possível coletar 

dados usando diferentes estratégias, múltiplas abordagens e métodos que se 

complementam.  
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 A abordagem qualitativa manifestar-se-á, nesta investigação, a 

partir dos seguintes procedimentos: (1) coleta de textos autênticos, em 

situações reais de interação; (2) busca por uma descrição do fenômeno 

encontrado, em suas diversas facetas; (4) análise com características 

subjetivas sobre o fenômeno em questão. 

Por sua vez,  abordagem quantitativa permitirá identificar as 

estratégias/ recursos morfossintáticos explorados, agrupá-los por categoria 

quantificar  e quantificá-los.   

A pesquisa bibliográfica para a construção do quadro teórico estará 

alicerçada em autores que compreendem a língua e a gramática em uma 

perspectiva do uso. Nesse sentido, autores como Du Bois (1985), Givón (1995) 

e Neves (2006). 

 

 

 

6 CRONOGRAMA 

 

Para a consecução da proposta, será estabelecido um plano de ação 

para 01 ano.  Para cada bolsista, será feito um recorte temático, tal como 

proposto no item 04 e as atividades estarão circunscritas ao período de 12 

meses, podendo ser renovado/ ampliado.   

A seguir, o plano de trabalho da equipe proponente: 

 

 Período de 12 meses 

Meses /ações 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Apresentação da proposta e seleção dos 
bolsistas 

x            

Reunião do grupo de estudo, com vistas 
à formação teórica e técnica acerca da 
temática. 

x x x x x x x x x x x  

Coleta de dados  x x x x        

Constituição do corpus de análise    x x x       

Análise dos dados à luz do referencial 
teórico. 

     x x x     

Elaboração do relatório de pesquisa        x x x x x 

Divulgação dos resultados do projeto            x 

 

 

7 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS EXISTENTES 
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As atividades de pesquisa serão realizadas em instalações 

disponíveis na Universidade Federal de Lavras, quais sejam: biblioteca, sala de 

reuniões, salas de aulas  e laboratórios de Informática. Dentre os laboratórios, 

destaca-se o  LIFE (Laboratório Interdisciplinar para a formação de 

Educadores) por ser um espaço destinado a trabalhos interdisciplinares e  que 

contempla a formação de educadores.  
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