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ponibilizada antes de a área ter mudado muito. O propósito do livro é ex-
plicar e elaborar as muitas questões que até este momento vieram à tona na 
Teoria Baseada no Uso. Ele focaliza os achados e propostas com os quais 
eu tenho estado estreitamente comprometida e serve não como uma intro-
dução completa a muitas das ideias básicas da Teoria Baseada no Uso, mas 
talvez como um bom ponto de partida para o estudo dessa abordagem à 
gramática. Das várias reações ao livro, eu recomendo a resenha de Holger 
Deissel publicada no periódico Language (v. 87, n. 4, p. 830-844, 2011). Ele 
selecionou as teses principais do livro e cruzou referências sobre elas, mos-
trando como os diferentes capítulos tratam dessas teses. Embora escrita em 
inglês, a resenha fornece um bom acompanhamento do livro como um todo.

Estou feliz por ter uma tradução que torna o livro acessível a excelen-
tes pesquisadores que trabalham em e com língua portuguesa. Meus agra-
decimentos à Cortez Editora por publicar este trabalho, aos tradutores, 
professora Angélica Furtado da Cunha e professor Sebastião Carlos Leite 
Gonçalves, e especialmente à minha consultora em questões que causaram 
dificuldade	na	tradução,	professora	Thaïs	Cristófaro-Silva.

Joan Bybee
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Apresentação da edição brasileira

Circulando no Brasil, desde sua primeira edição em língua inglesa, 
publicada, em 2010, pela Cambridge University Press, Language, usage and 
cognition, de Joan Bybee, ganha, agora, versão traduzida em português 
brasileiro, o que possibilita que as ideias da autora alcancem um público 
mais amplo de brasileiros, principalmente aquele ainda pouco familiarizado 
com a leitura em língua inglesa.

Outras importantes obras da autora, a exemplo desta mais recente, 
encontraram eco no Brasil, já nos idos de 1980, época em que o funciona-
lismo linguístico ainda conquistava espaço na Linguística brasileira, sobre-
tudo por meio de investigações que buscavam no uso explicações da mu-
dança linguística via processos de gramaticalização. A esse respeito, 
citem-se, a título de ilustração as seguintes obras da autora: Morphology: a 
study of the relation between meaning and form (Bybee,1985, publicado pela 
John Benjamins), The evolution of grammar: tense, aspect and modality in 
the languages of the world (Bybee; Perkins; Pagliuca, 1994, publicado pela 
University of Chicago Press), Phonology and language use (Bybee, 2001, 
publicado pela Cambridge University Press) e Frequency of use and the 
organization of language (Bybee, 2007, publicado pela Oxford University 
Press), dentre tantas outras publicadas, individualmente ou em parceira, em 
livros e periódicos especializados da área. É inegável, portanto, o impacto 
dos trabalhos da autora para os estudos linguísticos mundo afora.

Como poderá constatar o leitor, os 11 capítulos de Língua, uso e cogni-
ção, muito bem encadeados, constituem importante referencial teórico e 
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metodológico para uma abordagem de fenômenos linguísticos que, baseados 
no uso, se manifestam nos mais variados níveis de análise, do fonológico 
ao discursivo-pragmático. A ideia que subjaz à obra é a de que todas as 
línguas, ao mesmo tempo em que exibem estrutura, revelam também, em 
todos seus níveis, considerável variação, postulado que permite explicar 
como, no curso do tempo, as línguas mudam de maneira bastante regular, 
obedecendo a processos dinâmicos que conferem a elas sua estrutura e sua 
variância.  Trata-se, portanto, de uma obra que focaliza diretamente a natu-
reza da gramática, sem nunca deixar de considerar sua variância e sua gra-
diência, explicáveis, teoricamente, em termos de processos de domínio geral, 
que, operantes em outras áreas da cognição humana, operam também no uso 
da língua e constituem fonte de explicações de mudanças linguísticas impli-
cadas no processamento cognitivo e na evolução das línguas. Nas palavras 
da própria autora, “fatos sobre uso, processamento cognitivo e mudança 
linguística	são	articulados	a	fim	de	fornecer	explicações	a	respeito	das	pro-
priedades observadas das estruturas linguísticas”.

Constituiu	verdadeiro	desafio	a	tradução	de	Língua, uso e cognição, ao 
se procurar manter o estilo da autora, que, de um didatismo claro e único, 
busca comprovar suas hipóteses por recurso a dados históricos e contempo-
râneos, provenientes de amplos corpora  de língua falada e escrita. Dada a 
noção de “construção” declaradamente assumida na obra (“um pareamento 
direto	entre	forma	e	significado	que	tem	estrutura	sequencial	e	pode	incluir	
posições	que	são	tanto	fixas	quanto	abertas”),	o	principal	desafio	da	tradu-
tora consistiu em buscar adaptações de construções do inglês e de outras 
línguas ao português brasileiro, de modo a propiciar ao leitor o bom enten-
dimento	 das	 incursões	 teóricas	 e	 analíticas	 da	 autora.	Ao	fim	e	 ao	 cabo,	
pode-se considerar que essa tarefa árdua foi cumprida com muito rigor, o 
que, ainda assim, não exime o leitor mais cuidadoso de cotejar sempre os 
exemplos traduzidos de construções com suas versões nas línguas originais 
em que foram produzidos e que se mantiveram no texto traduzido.

Como	 revisor	 técnico	desta	 tradução,	 a	 quem	 foi	 confiada	 a	honrosa	
tarefa	 de	 apresentá-la	 ao	 público,	 cabem-me	 algumas	 palavras	 finais.	A	
apresentação aqui feita, como se pode observar, não tem a pretensão de 
resgatar o conteúdo da obra, resenhando e avaliando cada um de seus capí-
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tulos, como costumeiramente se observa, sempre uma estratégia de conven-
cimento do leitor acerca da importância da obra para campo de estudos no 
qual ela se inscreve. Esquivei-me propositalmente desse intento, porque 
julgo que somente uma leitura integral e atenta da obra não colocaria em 
risco qualquer ideia da autora que possa ser de importância seminal para o 
conjunto da obra, fortemente assentado numa tradição de mais de quarenta 
anos de pesquisa linguística de base funcional-tipológica e cognitiva.

Concluída esta obra, que agora é oferecida ao público, agradeça-se, 
primeiramente, à Maria Angélica Furtado da Cunha, que, fortemente com-
promissada com a Linguística Funcional Centrada no Uso, teve a brilhante 
iniciativa de propor ao Comitê Editorial de Linguagem da Cortez Editora 
esta	 tradução.	Agradeça-se	 também	 à	 consultora	 da	 autora,	 Profa.	Thaïs	
Cristófaro-Silva, que, durante todo o processo tradutório, leu as várias ver-
sões, comentando-as e apresentando sugestões para maior clareza de certas 
passagens	da	obra	traduzida.	Por	fim,	e	mais	importante,	agradeça-se	também	
à própria Cortez,	que	confiou	nessa	empreitada	e	não	mediu	esforços,	junto	
à Cambridge e à autora, na negociação dos direitos de tradução e de publi-
cação, para levar adiante este projeto, que agora vem a público.

À leitura, portanto!

São José do Rio Preto, maio de 2016.

Sebastião Carlos Leite Gonçalves
Professor Assistente Doutor da UNESP – Câmpus de  

São José do Rio Preto e Bolsista produtividade do CNPq
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1

Uma perspectiva da  
língua baseada no uso

Plus ça change, plus c’est la même chose.
(Jean-Baptiste Alphonse Karr)

1.1 A natureza da linguagem

As dunas de areia têm regularidades aparentes de formato e estrutura, 
contudo elas também exibem considerável variação entre instâncias indivi-
duais, assim como gradiência e mudança ao longo do tempo. Se quisermos 
entender fenômenos que são tanto estruturados quanto variáveis, é necessário 
olharmos para além das formas superficiais mutáveis e considerarmos as 
forças que produzem os padrões observáveis. A língua também é um fenô-
meno que exibe estrutura aparente e regularidade de padrões enquanto, ao 
mesmo tempo, mostra variação considerável em todos os níveis: as línguas 
diferem umas das outras, embora sejam notoriamente moldadas pelos mesmos 
princípios; construções comparáveis em línguas diferentes servem a funções 
semelhantes e são baseadas em princípios similares, ainda que difiram entre 
si em pontos específicos; enunciados em uma língua diferem uns dos outros, 
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embora exibam os mesmos padrões estruturais; as línguas mudam ao longo 
do tempo, mas de maneira bastante regular. Segue-se, a partir disso, que uma 
teoria da linguagem poderia estar focada nos processos dinâmicos que criam 
as línguas e que conferem a elas sua estrutura e sua variância.

Um foco nesses processos dinâmicos que criam a língua também nos 
permite ir além de um foco de atenção exclusivo nas estruturas linguísticas 
e formular um objetivo mais amplo: derivar a estrutura linguística a partir da 
aplicação de processos de domínio geral. Nesse contexto, processos de do-
mínio geral seriam aqueles que se podem mostrar operantes em outras áreas 
da cognição humana que não a da linguagem. O objetivo deste livro é explo-
rar a possibilidade de que os fenômenos estruturais que observamos na gra-
mática das línguas naturais podem ser derivados de processos cognitivos de 
domínio geral, já que eles operam em múltiplos casos do uso da língua. Os 
processos a serem considerados entram em jogo em todos os casos de uso da 
língua; é o uso repetitivo desses processos que tem impacto sobre a repre-
sentação cognitiva da linguagem e, portanto, na língua tal como ela se ma-
nifesta explicitamente. Neste livro, então, fatos sobre uso, processamento 
cognitivo e mudança linguística são articulados a fim de fornecer explicações 
a respeito das propriedades observadas das estruturas linguísticas.

Na medida em que a estrutura linguística é vista como um produto emer-
gente da aplicação repetida de processos que lhe são subjacentes, e não como 
um dado a priori ou como resultado de um planejamento, então a língua pode 
ser compreendida como um sistema adaptativo complexo (Hopper, 1987; 
Larsen-Freeman, 1997; Ellis; Larsen-Freeman, 2006). A razão primeira para 
se conceber a língua como um sistema adaptativo complexo, isto é, mais como 
dunas de areia do que como uma estrutura planejada, tal como um edifício, é 
que a língua exibe uma grande quantidade de variação e de gradiência A gra-
diência se refere ao fato de que muitas categorias da língua ou da gramática 
são difíceis de serem distinguidas, geralmente porque a mudança ocorre no 
tempo de um modo gradual, movendo um elemento de uma categoria a outra 
ao longo de um contínuo. Ilustram essa gradação contínuos como o existente 
entre derivação e flexão, entre palavras funcionais e afixos, entre construções 
produtivas e improdutivas. A variação se refere ao fato de que unidades e 
estruturas da língua exibem variação no uso sincrônico, normalmente ao lon-
go das trajetórias contínuas de mudança que criam a gradiência.
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1.2 Gradiência e variação na estrutura linguística

Esta seção apresenta alguns exemplos do tipo de gradiência e de varia-
ção que motivam uma visão da língua como um sistema adaptativo comple-
xo. Esses exemplos são apenas alguns dos muitos que poderiam ser identi-
ficados para mostrar a gradiência e a variação entre os membros de um tipo 
particular de unidade linguística — morfemas (seção 1.2.1), categorias es-
pecíficas à língua — verbos auxiliares do inglês (seção 1.2.2), ou variação 
em casos de uma construção particular — I don’t + VERBO (seção 1.2.3).

1.2.1 Unidades: morfemas

Todos os tipos de unidades propostos pelos linguistas exibem gradiência, 
no sentido de que há muita variação dentro do domínio da unidade (diferentes 
tipos de palavras, morfemas, sílabas) e dificuldade em estabelecer os limites 
da unidade. Aqui usarei morfemas como exemplo.1 Em suas manifestações 
canônicas, morfemas envolvem uma forma constante associada a um signifi-
cado também constante. Um bom exemplo é happy (‘feliz’), um morfema 
lexical. Em geral, morfemas lexicais são menos problemáticos do que morfe-
mas gramaticais, porque exibem maior regularidade de forma e significado. 
Contudo, há morfemas lexicais problemáticos que mudam seu significado e 
sua natureza dependendo dos elementos que os cercam. Considere go (‘ir’), 
que frequentemente ocorre como um morfema lexical simples, mas também 
ocorre em muitas outras construções, como, por exemplo: go ahead (‘seguir 
adiante’), go wrong (‘dar errado’), go bad (‘estragar’), go boom (‘arrebentar’, 
‘explodir’), let’s go have lunch (‘vamos almoçar’), o famoso be going to e o 
go citativo (and I go “what do you mean?” [‘e eu vou “o que você quer di-
zer?”’]) em que seu estatuto lexical é muito reduzido. No capítulo 6, retoma-
remos a discussão de como os morfemas lexicais se tornam gramaticais.

1. Ao longo desta tradução, o uso de primeira pessoa do singular e do plural respeita o estilo ori-
ginal de escrita da autora. [N. T.]
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Morfemas gramaticais são tradicionalmente definidos como itens de 
classe fechada. Uma vez que as classes são definidas em termos das proprie-
dades de construções, morfemas gramaticais são aqueles restritos a posições 
particulares em construções. Como uma classe de unidade, morfemas gra-
maticais são altamente variáveis. No nível mais alto, encontramos variância 
nos tipos de morfemas gramaticais que ocorrem translinguisticamente. 
Forma e significado diferem de modos sistemáticos. Todas as línguas têm 
palavras funcionais — unidades livres que expressam funções gramaticais 
como tempo, aspecto, interrogação, negação e assim por diante. Todas as 
línguas provavelmente também têm pelo menos alguns afixos derivacionais 
(Bybee, 1985). Porém, nem todas as línguas têm afixos flexionais (definidos 
como afixos que pertencem a categorias obrigatórias). Entre aquelas que têm 
flexão, tradicionalmente fazemos distinção entre línguas aglutinativas e 
línguas fusionais (ou sintéticas) com base no grau de fusão, alomorfia e ir-
regularidade encontrado entre os afixos flexionais. Dado esse âmbito de 
variação entre as línguas, que similaridades encontramos entre elas?

As similaridades são visíveis nos clines2 de tipos morfológicos, os quais 
permitem observar como as línguas ocupam diferentes zonas nesse cline, 
indo de analítica (isolante) a aglutinativa e a flexional. As semelhanças 
também são evidentes nos processos diacrônicos que criam morfemas gra-
maticais, os processos reunidos sob o rótulo “gramaticalização” (ver capí-
tulo 6), por meio do qual palavras separadas se tornam afixos e esses afixos 
podem tornar-se mais e mais fundidos com um radical.

Em qualquer língua, essas mesmas categorias podem ser identificadas, 
embora, frequentemente, seja difícil de se estabelecerem distinções rígidas 
entre elas. A gradiência pode ser ilustrada pela dificuldade em se determinar 
se o marcador adverbial -ly (‘-mente’) do inglês é flexional ou derivacional 
(Bybee, 1985) ou se a partícula negativa e sua forma contraída -n’t é um 
clítico ou um afixo (Zwicky; Pullum, 1983). Na morfologia derivacional, 
encontramos diferenças interessantes não somente entre afixos, mas inclusive 

2. O termo cline é aqui empregado para se referir a um conjunto contínuo e conexo de elementos 
linguísticos hierarquicamente organizados ao longo de uma escala de mudança, diacronicamente atesta-
da ou apenas sincronicamente hipotetizada. Por falta de um correspondente mais apropriado desse termo 
em português, é mantido o termo original inglês. [N. T.]




