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ApReSentAçãO à 8ª edIçãO 

A obra Introdução à Linguística: domínios e fronteiras (vols. 1 e 2) foi 
lançada no II Congresso Internacional da Associação Brasileira de Linguística 
(Abralin), que aconteceu em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará (UFC), 
em março de 2001.

Com a participação de linguistas brasileiros de várias instituições do país, 
os dois volumes foram organizados de forma a dar acesso aos principais objetos 
de estudo e às principais teorizações das diferentes áreas da Linguística, em uma 
linguagem focada no público de graduação, mas sem abrir mão do necessário 
rigor acadêmico na apresentação de cada uma das áreas que constituem esse 
campo do conhecimento. 

O trabalho coletivo e engajado dos vários autores dessa obra resultou na 
sua consolidação como uma referência no Brasil: um material imprescindível 
para a formação dos profissionais da área de Letras e Linguística e também um 
guia de conhecimento básico do campo dos estudos da linguagem, que figura na 
bibliografia obrigatória de vários programas de pós‑graduação no país.

Para nós, organizadoras da obra Introdução à Linguística: domínios e fron‑
teiras, isso tudo é, ao mesmo tempo, uma grande alegria, mas também uma 
grande responsabilidade. 

A atualização da obra no ano de seu aniversário de dez anos foi a maneira 
que encontramos para celebrar o seu sucesso e, ao mesmo tempo, continuar a 
fornecer um material de formação adequada e de qualidade no campo dos estudos 
linguísticos. 

Essa atualização foi feita de maneira diversificada e contemplou reformu-
lações pontuais e/ou reformulações mais gerais de grande parte dos artigos. 
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Houve desde a aplicação do acordo ortográfico e correções dos originais, até 
atualizações de bibliografia, exemplos e dados, além da inserção de novos con-
ceitos e/ou reformulações teóricas. Foram feitas também atualizações das infor-
mações sobre os autores e uma mudança no layout da capa, conservando-se, no 
entanto, as cores e o espírito das capas originais.

Os dez anos de sucesso editorial e de reconhecimento do mérito acadêmico 
dessa obra devem-se a muitos: autores, editores, colegas e leitores. A eles, o 
nosso mais sincero agradecimento e a reiteração de nosso compromisso com o 
fortalecimento das práticas de reflexão sobre a linguagem a partir de uma pers-
pectiva linguística. 

Assim, gostaríamos de agradecer, mais uma vez, a todos os autores que se 
dispuseram a colaborar, há dez anos, com esse projeto e que também se dispu-
seram a colaborar com esta atualização da obra. 

Gostaríamos de agradecer à Cortez Editora, por ter acolhido esta obra para 
publicação e por ter sido incansável na sua divulgação e distribuição. 

Agradecemos também aos nossos colegas da Linguística e aos estudiosos 
da linguagem em geral, que consideram que esta obra deve ser lida por seus 
alunos de graduação e/ou de pós‑graduação em Letras e Linguística e/ou em 
outras áreas do conhecimento. 

E, por fim, gostaríamos de agradecer aos nossos leitores de todo o país, por 
terem escolhido nossa obra como um dos inúmeros companheiros de jornada no 
curso de sua formação profissional. 

Sabemos que os tempos de hoje exigem muito mais de todos nós, profissio-
nais das Letras e da Linguística. Por sua abrangência e objetividade, acreditamos 
que esta obra continua a constituir‑se em um significativo apoio para a obtenção 
de uma boa formação profissional e humana no campo dos estudos da linguagem, 
já que a questão linguística é, atualmente, uma das mais importantes agendas da 
educação e da ciência brasileiras.

Fernanda Mussalim
Anna Christina Bentes 

Organizadoras
Dezembro de 2011
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ApReSentAçãO

Prefaciar um livro como este que o leitor tem em mãos não é uma tarefa 
que se cumpra facilmente. Por duas razões, principalmente. Em primeiro lugar, 
não é obra de autor, ou seja, sendo uma coletânea, não se trata de um livro que 
possa ser atribuído a uma pessoa, caso em que os prefácios dedicam parte de seu 
espaço para celebrar o autor, não necessariamente para comentar o livro. Em 
segundo, porque se trata de uma obra contendo textos sobre Linguística, desti-
nada de certa forma à sua divulgação, ou, dito de outra maneira, destinada a 
propiciar uma introdução não trivial a um campo de saber já veterano, mas para 
muitos completamente desconhecido.

O livro trata de temas bastante conhecidos nos meios mais ou menos espe-
cializados, mas nada — eu disse “nada”, não disse “pouco” — conhecidos nos 
meios que não se dedicam especificamente a essas questões, por mais que elas 
lhes sejam afetas. Este poderia bem ser o caso dos críticos literários, antropólo-
gos, sociólogos, cientistas políticos, psicólogos, e mesmo psicanalistas.

Os estudantes que chegam à universidade repetem e confirmam a situação: 
eles não têm a menor familiaridade com as questões mais banais às quais se 
dedica a Linguística, a despeito de longa experiência escolar com manifesta-
ções variadas e relevantes de linguagem, e também de alguma experiência, 
frequentemente dolorosa e quase sempre inútil, com gramáticas (sempre e só 
as normativas).

Este é um fato curioso, sobre o qual se deveria meditar. Todos conhecem, 
mesmo os que se devotam apenas ao campo das humanidades, e mesmo às 
letras, alguma coisa sobre relatividade, big bang e universo em expansão, DNA 
e clonagem. No mínimo. Às vezes, equivocadamente, é verdade, a ponto de 
confundirem a relatividade de Einstein com o relativismo de suas convicções... 
De qualquer forma, nos campos da Física e da Biologia, faz tempo que a esco-
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la e a imprensa diária ultrapassaram Newton e Mendel. Mas nunca — se hou-
ver pelo menos um caso, me avisem — ultrapassaram, nem escola, nem im-
prensa, nem mesmo o ensaísmo dos finais de semana, muito menos as colunas 
que agora assolam a mídia, os limiares das gramáticas normativas (a única 
exceção são as menções cansativas a um texto de Jakobson sobre as funções 
da linguagem) quando a questão são as línguas. Ouvir o comentário de um 
intelectual ou de um jogador de futebol sobre a questão é exatamente a mesma 
coisa.

Ora, tais gramáticas estão para a Linguística mais ou menos como Gali-
leu está para a Física Moderna, isso se considerarmos de maneira otimista e 
generosa apenas os tópicos nos quais discutem a organização interna da língua 
e sua eventual relação com o mundo, que é o caso da herança filosófica das 
gramáticas. Quanto ao mais, a atitude é meramente normativa, pré‑baconiana 
nos melhores casos, e manual de etiqueta — ruim — nos piores. O melhor 
testemunho desse atraso é o sucesso de pseudoprofessores nos meios de co-
municação, que nada mais fazem do que repetir materiais do nível das apos-
tilas dos cursinhos, com listas de “problemas” de uso do português falado 
julgado à luz da língua escrita. Faça o leitor a suposição de que os programas 
e as colunas sobre música, teatro e economia sejam do mesmo calibre, e o 
atraso saltará aos olhos ainda mais claramente. Em resumo: Linguística é uma 
coisa de que ninguém ouviu falar. Daí a relevância de um livro como este. 
Mas há mais razões.

Outra observação sobre um certo atraso, outra justificativa para a publicação 
deste livro: quem já ouviu falar de Linguística (isso se vê na imprensa e às vezes 
em departamentos avançados) supõe que ela se resume à arbitrariedade do signo, 
às relações paradigmáticas e sintagmáticas (quando a coisa é sofisticada, men-
ciona-se outra dupla saussuriana, sincronia e diacronia). Frequentemente, as 
introduções à Linguística — disciplina obrigatória nos cursos de Letras — não 
ultrapassam essa leitura mais ou menos festiva de Saussure, feita em algum 
manual, ou em apostila, que ninguém é de ferro.

Assim, este livro se justifica plenamente, e por uma só razão, embora ela 
tenha sentidos diferentes em diversos domínios sociais. O que justifica este livro 
é sua capacidade de produzir uma certa ruptura. No caso dos intelectuais vizinhos, 
o efeito poderia ser o da atualização mínima. Seria importante, por isso mesmo, 
no entanto, que não buscassem no livro ferramentas para seu trabalho. Para isso, 
as introduções aqui apresentadas não serviriam, pois se trata de introduções. Mas 
ninguém espera que façam as categorias da Linguística aqui oferecidas em em-
brião render em seus trabalhos. Poderiam instruir-se, apenas, mesmo que fosse 
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para conversas em recepções. Já está na hora de não se ouvirem mais imprecações 
grosseiras sobre erros de português, avaliações de baixíssimo nível sobre a pro-
núncia desta ou daquela região, preconceitos ridículos — se não fossem social-
mente excludentes — a respeito da linguagem corrente, quer se trate de fala 
popular, quer se trate de línguas de menor prestígio, especialmente quando isso 
se deve a peculiaridades estruturais (que não se diga mais, por exemplo, que o 
chinês não tem sintaxe, só porque sua frase não se organiza como a do francês). 
Até porque essas avaliações, feitas supostamente de algum patamar elevado, 
depõem muito mais sobre a ignorância de quem as faz do que sobre a suposta 
deficiência dos produtores dos fatos linguísticos comentados.

Um segundo nível de ruptura em que este livro pode atuar é em relação ao 
estudante de Letras. É o que mais importa. De fato, nada é mais necessário do 
que eliminar o suposto saber do aluno de colegial em relação aos fatos linguís-
ticos. Em primeiro lugar, a ruptura precisa realizar‑se até mesmo em relação ao 
que sejam fatos linguísticos. É mais ou menos sabido que os fatos não se ofere-
cem graciosamente ao estudioso, que cada teoria de certa forma decide sobre eles 
— quais e como são, quais os mais e os menos relevantes etc.

Nesse domínio, duas questões são essenciais: que o estudante se torne capaz 
de ver como fatos os casos de variação; em segundo lugar, que perceba que há 
pesquisa possível em língua — ou melhor, que fazer pesquisa a propósito de 
língua não equivale a consultar gramáticas e dicionários para verificar o que 
neles consta e o que não consta neles.

Essas são apenas as primeiras rupturas. Talvez as mais necessárias. Mas, 
além disso, cabe verificar minimamente o quanto são ricos e estão sendo cada 
vez mais enriquecidos novos campos. Por exemplo: pode-se dizer com certeza 
que um texto não é uma soma de frases, que propriedades como coesão e coe-
rência têm dimensões bastante objetivas, por um lado, mas relacionam-se com 
domínios que se poderiam dizer interdisciplinares, por outro. Assim, mesmo 
sem poder-se dizer que se atinge o patamar da “objetividade” nesse domínio, 
pode‑se dizer com certeza que a categoria decisiva já não é o (bom ou mau) 
gosto do leitor.

O que se pode dizer do texto vale para outros tantos campos relativamente 
recentes: as novidades relacionadas a questões postas pelo estudo do discurso, 
pela Psicolinguística, pela Neurolinguística, pelos novos problemas (e novas 
propostas de saídas) que a Linguística propõe ao professor e educador são sufi-
cientemente desafiadoras.

O livro deixará claro a seu leitor o quanto a linguagem é um campo de 
experiências riquíssimas, quer se trate de abordar os aspectos relativos ao que se 
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poderia chamar de seus problemas estruturais (Fonologia, Morfologia, Sintaxe), 
quer se trate de tematizar suas relações com outros campos de saber. Ou com o 
mundo, que só conhecemos, de fato, ou que tentamos conhecer, por meio da 
linguagem — de alguma linguagem.

Sírio Possenti
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IntROdUçãO

A Linguística, nos dias de hoje, conta com uma vasta bibliografia de estudos 
no campo, desde textos mais introdutórios até textos de grande especificidade e 
aprofundamento. Os textos introdutórios já existentes são, sem dúvida alguma, 
bastante esclarecedores. O que justificaria, então, a organização de uma obra 
como esta, que se propõe a introduzir o leitor nos estudos da Linguística?

Nosso propósito na organização desta obra é o de preparar o terreno con-
ceitual para contatos posteriores com materiais que analisem o fenômeno da 
linguagem com um maior grau de detalhe e aprofundamento, além de tornar 
acessível, para leitores iniciantes ou não especializados em Linguística, as rele-
vantes abordagens sobre o fenômeno da linguagem. No intuito de realizarmos 
tal propósito, concebemos os dois volumes de Introdução à Linguística: domínios 
e fronteiras, buscando aliar os seguintes aspectos:

a) uma apresentação geral e gradual das principais áreas da Linguística no 
Brasil;

b) uma amostra de como as diversas áreas abordam os fatos de linguagem;
c) uma linguagem acessível.

Com base nesses três aspectos, procuramos organizar os capítulos de forma 
a conferir uma certa unidade à obra. Assim, de um modo geral, os capítulos estão 
constituídos da seguinte maneira: (i) histórico da área; (ii) bases epistemológicas 
da área; (iii) diferentes vertentes da área; (iv) análise de dados. No entanto, em 
função da especificidade de cada área e do próprio estilo e visão de cada autor 
com relação ao campo apresentado, os capítulos conferem um peso diferenciado 
aos aspectos acima citados.

Com relação à ordem dos capítulos, não optamos pela apresentação das 
disciplinas seguindo a perspectiva clássica, que perscruta o fenômeno da lingua-
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gem partindo dos níveis mínimos de análise em direção aos níveis superiores. 
Optamos por oferecer ao leitor a possibilidade de inicialmente enxergar o fenô-
meno linguístico como um fenômeno sociocultural, fundamentalmente hetero-
gêneo e em constante processo de mudança. Entendemos que, assim, podemos 
lhe promover uma entrada mais significativa no terreno das necessárias e escla-
recedoras orientações teóricas formais sobre a linguagem humana.

Iniciamos o volume 1 desta obra com o capítulo de Sociolinguística (par-
tes 1 e 2) porque essa área, na tentativa de compreender a questão da relação 
entre linguagem e sociedade, postula o princípio da diversidade linguística. 
Além, disso, a Sociolinguística inscreve‑se na corrente das orientações teóricas 
contextuais sobre o fenômeno linguístico, orientações teóricas estas que consi-
deram as comunidades linguísticas não somente sob o ângulo das regras de 
linguagem, mas também sob o ângulo das relações de poder que se manifestam 
na e pela linguagem.

O capítulo de Linguística Histórica é apresentado na sequência, enfocando 
os processos de mudança das línguas no tempo. Essa sequência se justifica por-
que mudança e variação linguística encontram-se estreitamente relacionadas: se 
há mudança linguística é porque, em algum momento anterior, ocorreu o fenô-
meno da variação. Sendo assim, esperamos que estes primeiros textos possam 
esclarecer para o leitor dois dos mais importantes pressupostos da Linguística 
moderna: que todas as línguas variam e que todas as línguas mudam.

Em seguida, começamos a explorar as áreas que fazem parte daquilo que é 
tradicionalmente concebido como a descrição gramatical das línguas naturais. 
Os capítulos de Fonética, Fonologia, Morfologia e Sintaxe possuem a tarefa de 
introduzir as perspectivas teóricas e metodológicas que constituíram a Linguís-
tica como uma ciência autônoma e com um objeto de estudo próprio, ao longo 
do século XX. Em contato com esses capítulos, o leitor terá a oportunidade de 
escrutinar o fenômeno linguístico em seus diferentes níveis e, também, de ter 
acesso a um olhar predominantemente formalista em relação às línguas naturais. 
Em outras palavras, nesses capítulos, o leitor estará entrando em contato com 
abordagens que propõem um número restrito de princípios firmes e seguros que 
são utilizados na construção positiva do conhecimento das línguas e da faculda-
de de linguagem.

Finalizamos o primeiro volume com o capítulo de Linguística Textual. Essa 
área, que tem como principal interesse o estudo dos processos de produção, re-
cepção e interpretação dos textos, reintegra o sujeito e a situação de comunicação 
em seu escopo teórico. Esse movimento faz parte de um esforço mais amplo de 
construção de uma Linguística para além dos limites da frase.
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Iniciamos o volume 2 apresentando a área da Semântica, que tem como 
objeto de estudo a questão do significado e/ou dos processos de significação. 
Esse foi um tema sempre presente em outros lugares de construção do conheci-
mento, tais como a Lógica, a Retórica, a Filosofia e, mais recentemente, a Semió‑
tica, a História, a Antropologia e as Ciências Cognitivas, o que nos sinaliza para 
o fato de que este objeto “transborda as próprias fronteiras da Linguística” e nos 
coloca na posição de ter de enfrentar as discussões sobre as relações entre lin-
guagem e mundo, linguagem e conhecimento.

Os capítulos de Pragmática, Análise da Conversação e Análise do Dis‑
curso, que são apresentados na sequência, podem ser definidos, de maneira 
geral, como aqueles que, a partir de pressupostos teóricos diferenciados, esta-
belecem relações com a exterioridade da linguagem, problematizando a sepa-
ração entre a materialidade da língua e seus contextos de produção. Para tanto, 
essas áreas também mobilizam saberes advindos de outros campos, tais como 
a Filosofia da Linguagem, a Antropologia, a História, a Sociologia, a Psicaná-
lise, e as Ciências Cognitivas, proporcionando ao leitor diferentes olhares em 
relação às formas de construção dos sentidos, de nossa subjetividade/alterida-
de e de nossa historicidade.

Com o capítulo de Neurolinguística, continuamos o nosso percurso pelas 
áreas que, pela natureza das indagações que fazem, são constituídas funda-
mentalmente por teorias linguísticas e por teorias advindas de outros campos 
do saber. Em outras palavras, “as fronteiras que delimitam os objetos de es-
tudo destas áreas são instáveis, movediças”. Os capítulos de Neurolinguística, 
Psicolinguística e Aquisição da Linguagem se distinguem dos outros e se 
aproximam entre si por necessitarem da articulação de saberes produzidos, 
principalmente, na Linguística, na Psicologia e na área de Neurociências, para 
que sejam respondidas as questões elaboradas em seus respectivos campos 
sobre as relações entre linguagem e cognição, linguagem e cérebro, enfim, 
sobre os diferentes modos pelos quais os sujeitos adquirem, organizam e re-
elaboram o conhecimento.

O último capítulo deste volume, Língua e ensino: políticas de fechamento, 
tematiza as contribuições que alguns importantes pressupostos teóricos construí-
dos pela ciência da linguagem ao longo do século XX podem dar para o ensino. 
O capítulo apresenta as diferentes concepções de gramática que norteiam as 
práticas pedagógicas, além de problematizar as atuais práticas de leitura e de 
produção de textos na escola, proporcionando ao leitor um olhar crítico em re-
lação aos processos de “homogeneização e silenciamento dos sujeitos”, tão em 
curso nas instituições escolares.
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Essa explicação sobre a disposição dos capítulos na obra não tem o objeti-
vo de impor uma leitura linear. Dependendo dos seus interesses e de suas questões, 
o leitor poderá elaborar a sua própria ordem de leitura.

Introdução à Linguística: domínios e fronteiras é fruto de um trabalho co-
letivo, resultante de uma verdadeira cooperação entre nós, organizadoras, entre 
as organizadoras e os autores, entre os autores e seus diversos interlocutores, 
entre nós e as pessoas que acompanharam mais de perto o projeto ao longo des-
ses três anos, e entre nós e os editores. Esta experiência de constante diálogo nos 
foi extremamente valiosa e prazerosa. Esperamos que nossos leitores também se 
beneficiem da estimulante “atmosfera” de reflexão sobre a linguagem propiciada 
pelo trabalho de cada um dos autores desta obra.

Aos autores e autoras, agradecemos o entusiasmo com que se engajaram 
neste projeto intelectual, a tolerância às longas conversas teóricas por telefone e 
às propostas de intervenção em seus estilos pessoais de escrita e pelos textos em 
si, que se constituem em brilhantes contribuições para o entendimento da ciência 
da linguagem e de seus tão diversos e fascinantes objetos.

Agradecemos a Sírio Possenti pela gentileza em prefaciar esta obra, cola-
borando, com seu conhecimento sobre a linguagem e sua experiência como 
pesquisador e professor, para que este projeto alcançasse o bom nível que alcan-
çou. Agradecemos também à Ingedore Koch que, com sua reconhecida autori-
dade e competência, nos presenteou com um texto de apresentação para a capa 
desta obra.

Gostaríamos de deixar público o nosso reconhecimento aos professores 
Angel Mori, Aryon Rodrigues, Edwiges Morato, Erotilde Pezatti, Ester Scarpa, 
Helena Brandão, Ingedore Koch, Jairo M. Nunes, João Wanderley Geraldi, 
Kanavillil Rajagopalan, Luiz Antônio T. Marcuschi, Sírio Possenti e à pesqui-
sadora Helena Britto, por suas leituras atenciosas, que contribuíram de forma 
decisiva para a concepção e organização de alguns capítulos desta obra.

Temos também o prazer de reconhecer que, nestes tempos difíceis para a 
universidade brasileira, ainda existem espaços institucionais que proporcionam 
as condições para que um projeto dessa natureza seja passível de ser executado. 
Assim, agradecemos ao Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade 
Estadual de Campinas, por ser uma espécie de confortável “lar” acadêmico, onde 
tivemos a oportunidade de aprender que uma formação sólida pode e deve estar 
aliada a compromissos políticos mais amplos.

A evolução deste livro tem um débito especial para com Edwiges Maria 
Morato, nossa companheira nesta jornada intelectual, por ter participado das 
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inúmeras discussões sobre a organização dos capítulos, pelas leituras perspica-
zes e construtivas de alguns deles e por nos ter sempre incentivado, com sua 
amizade sólida, com seu brilhantismo e com seu compromisso com níveis ele-
vados de instigação, a acreditar que valia a pena. Gostaríamos ainda de agrade-
cer a Ivana Lima Regis, por sua amizade e por ter sido uma interlocutora espe-
cial em todos os estágios deste trabalho, e a Marcelo Lemos Silveira, pelo apoio 
e companheirismo.

Esperamos que este livro possibilite ao leitor vislumbrar a ciência da lin-
guagem. Evidentemente, não tivemos a pretensão de esgotar as discussões que 
são feitas atualmente nas diferentes áreas apresentadas. Ao contrário, Introdução 
à Linguística: domínios e fronteiras propõe-se a ser uma porta de entrada para o 
campo da Linguística, um campo vasto, heterogêneo, multidisciplinar, que con-
solida seus domínios e constrói seus objetos de estudo a partir de influências 
intradisciplinares e de uma complexa, mas muito produtiva, rede de relações com 
outros lugares de construção do conhecimento.

Fernanda Mussalim
Anna Christina Bentes

Organizadoras




