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Resumo 
 
 

 
O objetivo geral deste trabalho é verificar a ocorrência de formas negativas 

variantes no inglês falado no intuito de realizar um estudo comparativo entre as 
línguas inglesa e portuguesa. Em relação ao português, tomamos como referência 
um estudo realizado sobre o fenômeno da negação. Em relação ao inglês, 
procedemos à análise de um corpus da variante americana organizado por uma 
universidade nos Estados Unidos. Este estudo baseia-se na perspectiva teórica da 
lingüística funcional de vertente norte-americana, que considera relevante o estudo 
da língua através da análise de situações reais de comunicação interativa. A análise 
dos dados mostrou que existe na língua inglesa falada pelo menos uma forma 
negativa não prevista pela gramática prescritiva, semelhantemente ao que acontece 
na língua portuguesa, que dispõe de três estratégias variantes. De acordo com os 
dados obtidos, foi possível verificar, inclusive, que a estratégia de negação variante 
encontrada no corpus do inglês, em termos comparativos, corresponde a uma 
estratégia de negação prevista pela gramática prescritiva do português. Por fim, 
discorremos sobre as diferentes concepções de língua, gramática e ensino, fazendo 
sugestões que possam colaborar para um ensino de língua (tanto materna quanto 
estrangeira) de forma produtiva e reflexiva. 
 
 
Palavras-chave: negação; formas variantes; língua falada. 



8 
 

Abstract 
 
 
 

The general aim of this work is to verify the occurence of variant forms of 
negation in spoken English with the purpose of making a comparative study between  
the English and the Portuguese languages. As for Portuguese, we used as a matter 
of reference a study already made on negation. As for English, we analized a corpus 
of the North American English variant organized by a university in the United States. 
This study is based on the North American Functional Linguistics theoretical 
perspective, which considers relevant the study of language used in real situations of 
communicative interaction. The data analisys proved that there is at least one form of 
negative variant in spoken English which is not allowed by prescriptive grammar. 
This phenomenon turns out to be similar to Portuguese, which includes three variant 
strategies. According to the data obtained, it was possible to verify that the variant 
strategy used in English, from a contrastive point of view, corresponds to a negative 
strategy ruled by Portuguese prescriptive grammar. Finally, we discussed about the 
different conceptions of language, grammar and teaching, giving suggestions to 
colaborate to a productive and reflexive teaching of first or second language . 

 
 
Key Words: negation; variant forms; spoken language. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho baseia-se nos postulados da Lingüística Funcional. 

Considera-se, aqui, relevante estudar a língua tal qual ela é utilizada em situações 

reais de interação comunicativa, tendo como finalidade geral o estudo da negação 

oracional em relação a duas línguas, o português e o inglês.  

O estudo desenvolvido nesta pesquisa é a continuação de um trabalho 

realizado como bolsista de Iniciação Científica, vinculado ao Projeto Integrado de 

Pesquisa Gramaticalização das Estratégias de Negação no Português do Brasil, 

orientado pela professora doutora Maria Angélica Furtado da Cunha, coordenadora 

da base de pesquisa Discurso & Gramática, do Departamento de Letras da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

A pesquisa de iniciação científica teve como objetivo ampliar o corpus básico 

do português europeu, visando historiar o processo de gramaticalização das 

estratégias de negação no português do Brasil, adiante descritas. A partir dos 

resultados obtidos, foi despertado o interesse em dar prosseguimento à pesquisa, 

alargando o corpus de análise para incluir as estratégias de negação do inglês. 

Os estudos sobre a linguagem humana sempre mereceram destaque na 

incessante busca do homem pela compreensão da capacidade da comunicação e, 

mais especificamente, da capacidade de se fazer entender através de uma 

determinada língua, fato esse que remonta aos primórdios da civilização. Entretanto, 

a Lingüística, da forma como a conhecemos, tem seu marco inicial com os trabalhos 

de Ferdinand de Saussure, que tornou esse campo de investigação em ciência. 

Mesmo desde as mais remotas discussões sobre a temática da linguagem, muitas 

foram as correntes teóricas que se prestaram a descrever e explicar os complexos 

fenômenos lingüísticos.  

Dentre esses fenômenos, desponta como um dos mais importantes a 

constituição das gramáticas das línguas naturais. Dentro desse contexto, contínuas 

discussões giraram em torno da relação forma/função. De acordo com o paradigma 

saussureano, a língua era estudada independentemente da fala, assim como 

continuou acontecendo com as pesquisas lideradas por Noam Chomsky. Estudiosos 

posteriores, por sua vez, reclamaram de alguma forma a inclusão de fatores que 

extrapolassem os limites da língua enquanto sistema fechado em si mesmo, como o 
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exame do seu contexto de uso, por exemplo. Seguindo essa linha de pensamento, 

trabalhos recentes procuram explicar por que, dentro de uma mesma língua, alguns 

falantes optam por uma ou outra estratégia comunicativa para veicular o mesmo 

conteúdo proposicional. 

É comum ouvirmos, por exemplo, pessoas afirmando que na escola 

estudamos uma língua um tanto ou quanto diferente daquela que usamos no nosso 

dia-a-dia. Esse fato inclusive é apontado por Furtado da Cunha e Tavares (2007, p. 

14): “é perceptível a existência de uma grande distância separando a língua 

apresentada nos compêndios gramaticais da língua que usamos em nossas 

interações cotidianas”. Também não é muito raro ouvirmos a afirmação de que 

alguém “fala melhor a língua” porque usa palavras mais “difíceis” ou mais 

elaboradas, ou ainda que alguém “fala mal” a língua porque recorre a estratégias 

lingüísticas que fogem àquelas determinadas pela gramática normativa. Este último 

pensamento tem alimentado grande preconceito em relação ao uso da língua (cf. 

BAGNO, 2005).  

Essa idéia de gramática “correta” encontra-se fortemente arraigada no 

pensamento herdado do ensino lingüístico tradicionalista, segundo o qual a “língua 

bem falada” é aquela que respeita os preceitos estabelecidos pela gramática 

normativa. A defesa de uma língua “correta” apóia-se em estudos de língua escrita 

formal, que, de uma forma geral, é considerada como a língua perfeita – a língua 

dos escritores e filósofos. Percebe-se, a partir disso, a supervalorização da língua 

escrita. Assim, a modalidade falada é totalmente desconsiderada, por fugir, às 

vezes, do que é preconizado pela gramática tradicional, sendo tida até mesmo como 

um tipo de desvio lingüístico. Ora, o que dizer então das línguas que se 

desenvolveram a partir do latim vulgar, como é o caso do português? Sob esse 

ponto de vista, a língua é tomada como imutável, estanque, fechada em si, para que 

possa ser considerada “pura”. 

Esse trato dado à língua, deveras criticado, apesar de ainda ser dominante, 

tem passado por reformulações. Partindo, inclusive, da pergunta feita acima, 

podemos constatar que a língua está sempre em desenvolvimento, em constante 

evolução. Correntes de estudo mais recentes, principalmente aquelas baseadas nos 

preceitos defendidos pela Lingüística Funcional e outras correntes teóricas afins, 

têm sido fonte de inspiração para formas outras de tratar a língua, dando, 
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conseqüentemente, novo enfoque ao ensino/aprendizagem lingüístico, tanto na 

teoria quanto na própria prática de ensino em sala de aula. 

De uma forma geral, a Lingüística Funcional estuda a língua a partir da função 

que ela exerce na comunicação. Segundo essa corrente teórica, a língua não pode 

ser vista separadamente do uso, sendo este o responsável pela sua forma. Para 

tanto, considera-se importante estudar a língua a partir de seu contexto de uso, de 

modo que em muitos trabalhos predomina a análise feita através de corpora 

compostos de dados de língua falada, no intuito de analisar com a maior precisão 

possível a variedade de língua que é realmente utilizada pela comunidade 

lingüística. 

O trabalho como professor de Língua Inglesa em séries do Ensino 

Fundamental e Médio em escolas públicas estaduais e municipais deixa evidente a 

interferência proporcionada pela língua materna dos alunos na língua alvo: é a 

Língua Portuguesa agindo sobre a Língua Estrangeira (daqui em diante LE), o 

Inglês. É inevitável que os alunos, ao se depararem com contextos de uso da língua 

alvo, façam comparações entre esta e a sua língua materna, tentando até mesmo 

copiar modelos de uma língua para outra, como nos casos de generalização, o que, 

freqüentemente, leva-os a erros de uso gramatical. A interferência entre línguas 

distintas no ensino/aprendizagem de uma segunda língua foi um dos fatores que 

fundamentaram o surgimento de estudos como os da Análise Contrastiva. 

Uma das situações em que se encontra grande dificuldade de aprendizagem 

por parte dos alunos está relacionada ao uso de orações negativas. Dessa 

experiência pessoal surgiu a necessidade e o interesse em fazer uma análise 

contrastiva dos usos das estratégias de negação no português e no inglês, no intuito 

de verificar qual a abordagem mais adequada para o ensino-aprendizagem desse 

fenômeno gramatical. 

O exame do corpus da língua portuguesa que serve de fonte de dados para 

este trabalho demonstra que as estratégias de negação não previstas pela 

gramática normativa, baseada na língua padrão, são freqüentes e seguem um 

determinado padrão contextual, como será esclarecido posteriormente. Resta 

descobrir, então, se existem casos parecidos com esses no uso da língua inglesa. 

Como dito anteriormente, muitas vezes o estudante de LE, na comparação 

entre as duas línguas, tende a fazer generalizações que têm como conseqüência o 

erro gramatical ou o uso indevido de estratégias. Quanto mais semelhanças houver 
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entre as línguas estudadas, tanto maior será a probabilidade de ocorrerem erros 

desta natureza.  

Decorrente desses fatores, surge a necessidade de estudos que possam 

esclarecer a natureza de tais semelhanças e diferenças entre a negação do 

português e do inglês. Faz-se indispensável também verificar que tipos de 

estratégias negativas são utilizadas nos diversos contextos de fala das duas línguas 

e quais as motivações para tal. Certamente, este trabalho contribuirá para uma 

maior clareza em relação aos usos da negativa, o que facilitará a sua compreensão 

bem como a sua aplicação quando do estudo da negação em sala de aula, inclusive 

no tocante àquelas estratégias que fogem às determinadas pela norma culta padrão. 

Os dados a serem analisados nesta pesquisa foram coletados de dois 

corpora: um corpus de Língua Portuguesa e um outro de Língua Inglesa. Os dados 

do português já se encontram descritos e analisados no trabalho de Furtado da 

Cunha (2000), que será amplamente detalhado em capítulo próprio. O estudo ora 

mencionado teve como fonte de dados o Corpus Discurso & Gramática: a língua 

falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998).  

A análise dos dados do inglês terá como fonte o Corpus of Spoken American 

English. Esse corpus é composto de gravações de conversação de uma grande 

variedade de pessoas de diferentes regiões, idades, profissões, origens étnicas e 

sociais. Essas gravações, produzidas em todas as regiões dos Estados Unidos, 

representam a forma como as pessoas usam a linguagem em suas vidas em 

situações reais de interação comunicativa, incluindo contextos de conversas no 

trabalho, discursos políticos, sermões, palestras, etc. Esse corpus faz parte de um 

projeto de estudos lingüísticos em língua inglesa (variante norte americana), 

proposto pelo Departamento de Lingüística da Universidade da Califórnia, em Santa 

Bárbara, nos Estados Unidos. 

Esta dissertação está organizada em oito capítulos, divididos da seguinte 

forma: no primeiro, Introdução, são abordados de forma sucinta o tema, a 

justificativa para o trabalho, os aspectos metodológicos e o referencial teórico que 

guiarão a pesquisa, juntamente com a apresentação dos objetivos a serem 

alcançados. 

No segundo capítulo, intitulado Referencial Teórico, apresentamos, de forma 

detalhada, o referencial teórico que será usado como base para o desenvolvimento 

do trabalho, a Lingüística Funcional, bem como as diferentes concepções de 
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gramática, língua, ensino e erro que norteiam os estudos de língua e observamos 

quais concepções regem a prática docente contemporânea e suas implicações no 

processo de ensino-aprendizagem de línguas. 

No terceiro capítulo, Um Panorama da Gramaticalização, discorremos sobre 

um dos princípios mais discutidos nos trabalhos relacionados à mudança lingüística 

atualmente, muito importante para a execução dos objetivos propostos. 

No capítulo 4, dedicado ao estado da arte, começamos fazendo um histórico 

breve acerca do fenômeno em questão, a negação, sobre os pontos de vista 

diacrônico e sincrônico. Logo após, descrevemos os  principais estudos relacionados 

à temática abordada nesta pesquisa. Para tanto, são apresentados os estudos de 

Furtado da Cunha (2000), Silva (2002, 2003), Thompson (1995) e Tottie (1991). 

No quinto capítulo, Metodologia, apontamos os procedimentos de coleta e 

análise dos dados, bem como discorremos sobre os aspectos metodológicos 

inerentes a esta pesquisa. Nessa parte do trabalho, discorremos também sobre a 

Lingüística Contrastiva. 

No capítulo 6, intitulado Análise dos dados, procedemos discussão dos dados 

obtidos a partir do corpus da língua inglesa anteriormente mencionado, juntamente 

com os critérios e procedimentos aplicados quando da análise. Os dados coletados 

são analisados à luz das teorias e pressupostos descritos no segundo capítulo, 

seguidos da apresentação dos resultados obtidos e da confrontação com os 

objetivos propostos. 

No sétimo capítulo, Propostas para o Ensino de Língua Estrangeira, 

discorremos, de uma forma geral, acerca do ensino de línguas, tanto no tocante à 

LE como também à língua materna, apontando sugestões no intuito de contribuir 

para melhorias tanto para a pesquisa na área de línguas quanto para uma prática 

educacional efetiva. 

No capítulo 8, realizamos as Considerações finais, fazendo uma retomada de 

todos os capítulos anteriores. Realizamos uma reflexão sobre a própria pesquisa, 

apresentando as implicações dos resultados obtidos, as limitações encontradas no 

decorrer do trabalho e as perspectivas de continuidade de estudos relacionados ao 

tema aqui discutido. 
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1.1 Objetivos 

 

De forma geral, este trabalho visa verificar as estratégias de negação 

variantes usadas no inglês e no português falados. 

 

Como finalidades específicas, busca-se: 

 

1. Verificar que construções negativas oracionais variantes são utilizadas no inglês 

falado; 

2. Investigar as semelhanças entre as estratégias de negação variantes usadas nas 

duas línguas; 

3. Investigar os contextos de uso das diversas estratégias de negação encontradas; 

4. Formular sugestões para o ensino/aprendizagem da negação oracional em 

inglês, levando-se em conta o uso das formas variantes. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo procederemos à descrição do referencial teórico que guiará o 

desenvolvimento desta pesquisa. Este trabalho se insere no quadro da Lingüística 

Funcional. Os achados dessa corrente teórica despontam como importante 

ferramenta no estudo da constituição da gramática das línguas, sob perspectivas 

sincrônicas e diacrônicas, privilegiando a análise da codificação lingüística a partir 

da função que a língua desempenha na comunicação verbal. 

Um dos principais objetivos dessa corrente  lingüística é explicar o que faz a 

gramática de uma língua ser da forma como ela é e que fatores são responsáveis 

por sua organização. Foi a partir de Hopper (1987), com sua idéia de “gramática 

emergente”, que os estudos sobre essa temática conheceram novos horizontes. 

Segundo ele, a gramática não é caótica e, ainda, não se constitui 

desmotivadamente. Para Hopper, a gramática surge do uso da língua, a partir das 

necessidades comunicativas e cognitivas do falante, e então da recorrência de 

elementos e estruturas por ele usados. Esse pensamento é compartilhado pela 

corrente teórica denominada Funcionalismo, que atesta tanto o caráter emergente 

da língua como a sua função social, no que tange à motivação para a constituição 

da gramática. 

Segundo os postulados do ramo lingüístico que adotou os pressupostos do 

Funcionalismo, a Lingüística Funcional, assim como é defendido por autores como 

Votre, Martelotta, Givón, Furtado da Cunha, dentre outros, a constituição da 

gramática de uma língua se dá principalmente por fatores cognitivos somados a 

pressões de uso. É através do uso que a gramática vai se moldando e, conforme a 

necessidade de seus falantes, vai assumindo novas formas, o que afirma o caráter 

mutável da língua, como é defendido por Furtado da Cunha (2000): “a língua é uma 

estrutura maleável, sujeita às pressões de uso e constituída de um código não 

totalmente arbitrário”. Ainda sobre essa questão, afirma Thompson (1995): “a 

organização da gramática é motivada pela forma como a língua é usada”. Essas 

citações são válidas para reforçar a noção de “gramática emergente” postulada por 

Hopper (1987), quando afirma que a gramática de uma língua natural nunca está 

completa, mas sempre em transformação e constituição. 
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Assim, a gramática, ou a estrutura da língua, é motivada, explicada e 

determinada pela situação comunicativa e por aspectos cognitivos, de forma que 

cada elemento é concebido somente em relação à interação entre fatores 

comunicativos e cognitivos. Como afirma Furtado da Cunha et al. (2003, p. 29): “a 

estrutura [gramatical] é uma variável dependente, pois os usos da língua, ao longo 

dos tempos, é que dão forma ao sistema”. 

Uma evidência elementar para constatações como essas partem, 

principalmente, de observações de padrões interacionais que surgem do estudo de 

corpora lingüísticos formados a partir de dados de língua falada em conversação 

natural. Segundo Thompson (1995), “é no estudo de interações reais que nós 

podemos mais prontamente encontrar as funções recorrentes da lingüística 

funcional”. Para atestar a necessidade de se estudar a língua de forma funcional e 

baseada no uso real, aponta Furtado da Cunha e Tavares (2007, p. 14): 

 

A língua é determinada pelas situações de comunicação real em que 
falantes reais interagem e, portanto seu estudo não pode se resumir à 
análise de sua forma, já que essa forma está relacionada a um significado e 
a serviço do propósito pelo qual é utilizada, o que depende de cada 
contexto específico de interação. 

 

Esse pensamento é corroborado ainda por Bagno (2005, p. 55), quando 

afirma que “A importância da língua falada para o estudo científico está 

principalmente no fato de ser nessa língua falada que ocorrem as mudanças e 

variações que incessantemente vão transformando a língua”. 

Nesse contexto, a gramaticalização desponta como área de estudo 

importante. Por gramaticalização, entende-se o processo de mudança lingüística em 

que itens lexicais assumem funções referentes à organização interna do discurso ou 

estratégias comunicativas se regularizam como construções sintáticas. 

Uma vez que a língua serve a variados propósitos, a forma que ela toma 

também varia em função do papel que tem a desempenhar. Por exemplo, a 

diferença entre a língua falada e a escrita sempre se manifestou com notável 

expressividade, reforçando a idéia de que a escrita não se reduz à mera transcrição 

da fala. Dessa forma, se faz evidente que também a mudança lingüística, no que diz 

respeito às modalidades escrita e falada, será desencadeada em tempos e de 

formas diferentes.  Em se tratando da primeira modalidade, as mudanças ficam 
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menos visíveis, uma vez que nela tem-se a tendência de seguir mais fielmente as 

regras ditadas pela gramática normativa. Entretanto, na modalidade falada, a 

maleabilidade e a variação lingüística ficam mais claras. Isso ocorre, provavelmente, 

devido à necessidade do falante em se fazer entender no contexto imediato em que 

se insere, enquanto participante de uma comunidade lingüística, o que justifica 

afirmar que é prioritariamente na fala que se atesta o caráter pragmático da língua – 

percebe-se melhor, nesse caso, uma maior proximidade entre a forma e a função 

lingüística.  

Tomando como base a língua falada, despontaram nos últimos anos os 

estudos sobre a conversação natural – o tipo de fala que todos nós produzimos e 

ouvimos em situações sócio-interacionais espontâneas do dia-a-dia. Análises 

baseadas em corpora de conversação natural refletem ainda mais claramente o 

caráter maleável da língua, uma vez que nessas situações encontramos a função ou 

uso lingüístico mais natural, mais imediato e menos planejado. 

A conversação natural ocupa um lugar especial como o tipo de linguagem que 

mantém uma correspondência maior na relação forma/função. Isso se torna claro 

uma vez que, na conversação, não se faz preciso nenhum tipo de treino especial 

para que as pessoas sejam capazes de interagir comunicativamente umas com as 

outras. Assim, toda pessoa normal, devidamente dotada da capacidade física para 

falar, adquire essa habilidade como uma parte natural da maturação humana, 

diferentemente do que ocorre com a língua escrita (CHAFE, 1994).  

Dessa forma, podemos inferir que a linguagem tem como propósito 

representar e comunicar o conhecimento. Assim, podemos perceber a importância 

da atitude do falante no contexto comunicativo. Para que se faça claro naquilo que 

pretende ser entendido, o falante lança mão das diversas estratégias comunicativas 

disponíveis no contexto em que está inserido. Dessa forma, novas estratégias e 

formas de comunicação surgem, de forma a assegurar a comunicação, o que, mais 

uma vez, confirma o caráter maleável e dinâmico da língua. 

Essas considerações, todavia, foram negligenciadas durante muito tempo, por 

serem tomadas como fora do âmbito dos estudos lingüísticos, sendo delegadas 

principalmente aos sociólogos, cujos interesses eram direcionados, por sua vez, ao 

estudo da interação social (CHAFE, 1994). 

É possível dizer que o funcionalismo atua como o principal arcabouço teórico 

que orienta os estudos na área de Lingüística Aplicada, na qual se insere esta 
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pesquisa, quando dos estudos de gramaticalização ou mudança lingüística, de uma 

forma geral. A nova visão de língua, juntamente com as pesquisas em Lingüística 

Aplicada, propuseram uma notável mudança na forma como a língua é vista, e na 

forma como ela deve ser encarada, inclusive para efeitos de ensino de língua, o que 

causou desconfiança e, até certo ponto, rejeição por parte dos estudiosos cujos 

princípios estão arraigados na gramática normativa. Há aqueles que crêem que 

essas pesquisas acabam por espalhar e tentar institucionalizar a corrupção da 

gramática. 

A concepção de língua proposta pelo funcionalismo considera os inúmeros 

fatores extralingüísticos presentes na comunicação, como tipo de relação entre 

falante e ouvinte, seus propósitos comunicativos, diferenças de idade, sexo e grau 

de escolaridade, entre outros. 

A presente pesquisa fará uso dos principais pressupostos teóricos 

desenvolvidos por essa abordagem lingüística, como iconicidade e marcação, 

apresentados a seguir, e gramaticalização, apresentado em capítulo posterior. 

 

 

2.1 Princípio da Iconicidade 

 

O princípio da iconicidade, em sua formulação, prevê a existência de uma 

correlação não-arbitrária, de um-para-um, entre forma e função na gramática da 

língua. Porém, para Givón (1995), essa correlação idealizada entre forma e função é 

superestendida. O autor admite a existência de arbitrariedade na codificação 

lingüística, argumentando que a iconicidade do código lingüístico está sujeita a 

pressões diacrônicas corrosivas tanto na forma (estrutura) quanto na função 

(mensagem): o código sofre constante erosão provocada pelo atrito fonológico, e a 

mensagem costuma ser alterada em virtude da elaboração criativa. Os dois tipos de 

pressão geram ambigüidades: quanto ao código, verifica-se a correlação entre uma 

forma e várias funções; quanto à mensagem, observa-se a correlação entre várias 

formas e uma função.  

Os subprincípios associados à iconicidade são: (1) princípio da quantidade, 

(2) princípio da adjacência e (3) princípio da ordenação linear. Givón (1990) 

considera que a gramática é construída a partir desses três princípios icônicos, 
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cognitivamente transparentes, que se combinam com convenções estruturais 

aparentemente mais arbitrárias. Passamos, então, a uma descrição sumária dos três 

subprincípios, baseada nas definições contidas em Givón (1990): 

 

• Princípio da quantidade  

 

(a) Uma fatia maior de informação receberá uma fatia maior de codificação;  

(b) A informação menos previsível receberá mais material de codificação; 

(c) A informação mais importante receberá mais material de codificação;  

 

A base cognitiva do princípio da quantidade está ligada especialmente a 

áreas de atenção e esforço mental. Um dos mais citados exemplos de manifestação 

desse princípio é a forma de codificação dos referentes nominais, que apresenta a 

seguinte gradação de acordo com seu grau de topicidade:  

 

SN pleno > pronome > anáfora zero.  

 

• Princípio da adjacência  

 

Os conceitos mais integrados no plano cognitivo se manifestam no nível da 

codificação lingüística com maior integração morfossintática.  

Esse princípio tem sua base cognitiva calcada no postulado de que a ativação 

de um conceito desencadeia a ativação de outros conceitos estreitamente 

relacionados a ele.  

 

• Princípio da ordenação linear  

 

(a) A informação mais importante ou urgente tende a ser colocada em primeiro lugar 

na cadeia lingüística; 

(b) A informação mais previsível tende a ser colocada em primeiro lugar na cadeia 

lingüística; 

(c) A informação menos acessível ou menos previsível que desempenha função de 

contraste tende a ser colocada em primeiro lugar na cadeia lingüística.  
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Givón tem considerado a importância e a acessibilidade como dois 

subcomponentes da topicidade: o primeiro definido em termos catafóricos (referente 

importante permanece no discurso) e o segundo, em termos anafóricos (referente 

anteriormente mencionado é mais acessível). De acordo com ele, cognitivamente, a 

informação mais importante e imprevisível demanda mais atenção. Assim sendo, é 

natural que ela seja colocada em primeiro lugar na cadeia lingüística, pois o 

elemento inicial do fluxo discursivo é o que controla mais atenção e é melhor 

memorizado. O autor cita como exemplo da atuação do princípio da ordenação 

linear a colocação inicial de SNs plenos indefinidos, ou importantes, em línguas cuja 

ordem de constituintes é flexível (p. 94).  

Votre (1992) conclui, então, que se faz necessário que seja investigado o 

funcionamento da língua em condições reais de comunicação, dando suporte 

empírico e teórico para os modelos lingüísticos formulados.  

 

 

2.2 Princípio da Marcação 

 

O princípio da marcação, herdado da lingüística estrutural desenvolvida pela 

Escola de Praga, foi baseado na noção saussureana de valor lingüístico, e 

estabelece três critérios básicos nas distinções binárias entre um par contrastivo, 

qual seja, categorias marcadas e categorias não marcadas. 

Para análise da marcação prototípica, são os seguintes os critérios 

estabelecidos: 

 

a) Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser maior, em 

extensão, do que a estrutura não marcada. 

b) Distribuição de freqüência: a estrutura marcada tende a ser menos freqüente, 

e assim, cognitivamente mais perceptível do que a categoria não marcada 

correspondente. 

c) Complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser cognitivamente 

mais complexa do que a estrutura não marcada correspondente. Consideram-

se aqui, fatores como esforço mental, demanda de atenção e esforço de 

processamento. 
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Existe uma tendência, nas línguas, para que esses três critérios coincidam, de 

forma que categorias estruturalmente mais marcadas são também substantivamente 

mais marcadas, ou seja, cognitivamente e interacionalmente mais marcadas. 

Estudiosos como Croft (1990), entretanto, preferem, ao invés de tratar de 

pares contrastivos, considerar essas distinções como sendo escalares, ou seja, 

relativas, uma vez que, em algumas línguas, certas formas não podem ser tomadas 

como parâmetros dicotômicos. Como exemplo, podemos citar a noção de número, 

que em algumas línguas pode ser expressa por outras categorias, além de singular 

e plural (dual, trial, por exemplo). 

Givón (1995) admite que uma mesma estrutura pode ser marcada num 

determinado contexto e não marcada em outro. Uma vez que a marcação depende 

do contexto, ela deve ser analisada com base em fatores comunicativos, interativos 

e socioculturais. Como exemplo, ele cita a tendência nas línguas para a colocação 

do agente como sujeito e tópico da oração transitiva, representando o caso não 

marcado, provavelmente num reflexo de uma norma cultural de se falar 

egocentricamente mais sobre seres humanos volitivos do que sobre objetos 

inanimados. 

Outra importante observação feita por Givón é que a marcação não se 

restringe apenas às categorias lingüísticas, podendo estender-se a outros 

fenômenos, como a distinção entre o discurso formal e a conversação espontânea. 

Uma vez que trata de assuntos mais abstratos e complexos, o discurso formal é 

mais marcado em relação à conversa informal, que é cognitivamente processada 

com mais rapidez e facilidade, por referir-se, em geral, a assuntos comuns e 

fisicamente mais perceptíveis do cotidiano social. 

Como exemplo da atuação do princípio da marcação, podemos citar o par 

contrastivo afirmativa/negativa: como afirmar algo é cognitivamente mais simples e 

esperado, a oração afirmativa é mais freqüente na interação verbal do que a 

negativa; além disso, sua estrutura lingüística é também menor. Logo, ela é a forma 

não marcada. A negativa, por sua vez, por ser mais complexa do ponto de vista 

cognitivo e também menos esperada na interação verbal, é menos freqüente e 

estruturalmente maior (apresenta pelo menos um morfema a mais), sendo, dessa 

forma, o caso marcado. 
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Contudo, se considerarmos as diferentes estratégias de negação no 

português do Brasil (Neg + SV; Neg + SV + Neg; SV + Neg), essa marcação tenderá 

a ser relativizada, ou seja, será tomada em um contínuo, e não em um par binário 

contrastivo, dado o caráter fluido e criativo da língua, de acordo com Furtado da 

Cunha (2000). Como exemplo, ela cita: 

 

(01) ... a nova regente... ela não tava sabendo reger direito... a regente do coral... 

tava errando lá um monte de coisas, né... (Corpus D&G/Natal, p. 278). 

 

(02) ... e teve uma pessoa que chegou pra mim e perguntou... “Gerson... você aceita 

ficar no cargo e tudo” num sei que... eu disse... não... num aceito não... (Corpus 

D&G/Natal, p. 178). 

 

(03) ... tudo eu faço... sabe? Tem isso comigo não... (Corpus D&G/Natal, p. 264). 

 

Essas três estratégias de negação apresentam diferentes graus de marcação, 

em relação à freqüência de uso, complexidade estrutural e complexidade cognitiva, 

distribuindo-se hierarquicamente da forma abaixo, ratificando a necessidade de se 

adotarem parâmetros de gradualidade quando da análise do princípio da marcação: 

 

Negativa pré-verbal > Negativa dupla > Negativa final 

 

Uma vez que essa dissertação é direcionada para o ensino de línguas, se faz 

necessário discutir algumas concepções básicas inerentes à questão do processo 

de ensino-aprendizagem, entre elas, concepções de gramática, língua e ensino, 

apresentadas a seguir. 

 

 

2.3 Concepções de gramática 

 

Certamente uma questão que tem sido motivo de debate constante nas 

instituições relacionadas à educação diz respeito à forma como a língua é estudada 

na escola. Primeiramente, devido ao fato de que o estudo de língua tem sido 
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equacionado ao estudo de gramática. Além disso, severas críticas têm sido feitas, 

sob o argumento de que o estudo da gramática se resume à memorização de regras 

(muitas das quais não são usadas no dia a dia). É preciso, antes de tudo, que os 

professores conheçam os diversos tipos de gramática. A falta desse conhecimento 

pode provocar confusões na aplicação de metodologia e avaliação, além de 

perpetuar terríveis preconceitos. Embora de forma resumida, consideramos 

importante destacar aqui três definições de gramáticas. 

A primeira definição diz respeito à Gramática Normativa, conjunto de regras 

que devem ser seguidas. Essa gramática tem como objetivo fazer com que os 

usuários da língua falem de acordo com a norma padrão ou norma culta; é 

certamente a mais conhecida nos ensinos de nível fundamental e médio. Nas 

palavras de Travaglia (2000, p. 30): 

 

A gramática normativa apresenta e dita normas de bem falar e escrever, 
normas para a correta utilização oral e escrita do idioma, prescreve o que se 
deve e o que não se deve usar na língua. Essa gramática considera apenas 
uma variedade da língua como válida, como sendo a verdadeira.  
 

Tende a ser considerada taxativa e classificatória, na medida que veicula 

conceitos de certo e errado1. 

A segunda definição trata da Gramática Descritiva, conjunto de regras que 

são seguidas e se ocupa, como o próprio nome sugere, da descrição da língua tal 

qual ela é falada. Por ser descritiva, não possui cunho prescritivo (POSSENTI, 

1996). Comparando-se as gramáticas normativa e descritiva, é possível verificar as 

mudanças por que determinada língua passa, como é o caso da segunda pessoa do 

plural, vós, praticamente extinta da língua falada e até da escrita. 

Finalmente, a terceira definição diz respeito à Gramática Internalizada, 

conjunto de regras que o falante domina, possibilitando que este produza palavras 

ou seqüências de palavras que sejam reconhecidas como pertencente a uma ou 

outra língua. Nas palavras de Possenti (1996, p. 69): “refere-se a hipóteses sobre os 

conhecimentos que habilitam o falante a produzir frases ou seqüência de palavras 

de maneira tal que essas frases e seqüências são compreensíveis e reconhecidas 

como pertencente a uma língua”. Segundo Travaglia (2000, p. 32), “(...) essa é a 

                                                 
1  Esses conceitos muitas vezes se confundem com outros de ordem social gerando o que se 
chama de preconceito lingüístico, discutido brevemente a diante.  
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gramática que é objeto de estudo dos outros tipos de gramática, sobretudo da 

descritiva”. 

 

 

2.4 Concepções de Língua 

 

Cada uma dessas concepções de gramática está norteada por uma 

concepção diferente de língua. Para a gramática normativa, “a língua corresponde 

às formas de expressão observadas produzidas por pessoas cultas, de prestígio” 

(POSSENTI, 1996, p. 74). Ainda sobre a gramática normativa destaca Possenti 

(1996, p. 74):  

 

Nas sociedades que têm língua escrita, é principalmente esta modalidade 
que funciona como modelo, acabando por representar a própria língua. 
Eventualmente a restrição é ainda maior, tomando-se por representação da 
língua a expressão escrita elaborada literariamente. 

 

Como essa asserção permite entender, essa gramática é baseada nos 

registros observados principalmente na literatura (clássica) de uma língua.  Assim, 

todos os falantes devem seguir o modelo proposto, sendo uma variante da língua, 

que, porém, é considerada padrão, excluindo-se do “bom uso da língua” as demais. 

Dessa forma, tudo o que não for reconhecido como padrão recebe geralmente o 

rótulo de errado, de desvio da língua, o que gerou, em muitos compêndios 

gramaticais, sessões dedicadas ao que classifica como vícios de linguagem. 

A gramática descritiva considera como língua aquilo que é produzido por seus 

falantes. Como sua preocupação é descrever, explicar a língua, não há exclusão de 

dados quando do estudo da mesma. Nessa concepção, todas as variantes da língua 

recebem o mesmo “peso”, não havendo entre elas status de superioridade. Na 

verdade, toda variante é reconhecida como pertencente a um determinado grupo de 

usuários, ou a um determinado contexto discursivo (ou funcional). Aqui não se 

admite o uso do termo “corrupção lingüística”, visto que se reconhece a mudança e 

variação da língua. Para Possenti (1996, p. 76): “Sabe-se hoje que a variação é 

condicionada tanto por fatores externos à própria língua quanto por fatores internos”. 
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Como se pode perceber, essa concepção de gramática não apenas se 

diferencia da normativa, mas nutre em relação a esta severas críticas. Para Possenti 

(1996, p 77): 

 

Como o dialeto padrão é apenas uma das variedades de uma língua, as 
gramáticas normativas dão conta apenas de um subconjunto dos fatos de 
uma língua. Não é surpresa que, em conseqüência dos privilégios que 
sempre recebeu por parte de escritores e gramáticos, e por causa de sua 
veemente e cara defesa, feita às vezes às custas da crítica a outras formas, 
essa variedade nos pareça “melhor”, mais versátil e menos rude; entretanto, 
essa impressão não justifica a crença preconceituosa, infelizmente muito 
difundida na nossa sociedade, de que outras variedades são 
lingüisticamente inferiores, erradas e incapazes de expressar o 
pensamento. 

 

Para a gramática internalizada a língua é todo o conhecimento internalizado 

que o falante possui acerca da língua. É esse conhecimento que possibilita ao 

falante produzir orações pertencentes a uma ou outra língua, ou a uma ou outra 

variedade lingüística. 

Cada entendimento acerca de língua e de gramática levará, 

conseqüentemente, a uma compreensão sobre o que se considera “erro”. A questão 

do erro é certamente foco central não somente em relação às concepções 

abordadas acima, mas crucialmente no que tange à problemática do ensino. 

 

 

2.5 Concepções de Erro 

 

Seguramente a concepção de erro mais amplamente difundida é a 

relacionada à gramática normativa. Para Possenti (1996, p. 78), sobre esse prisma: 

“é erro tudo aquilo que foge à variedade que foi eleita como exemplo de boa 

linguagem”. Basicamente, de acordo com essa visão erro é tudo aquilo que desvia 

do dialeto considerado padrão. Isso traz como conseqüência uma atitude 

preconceituosa: a exclusão do que é diferente, de outras variedades. A língua, 

assim, é concebida como algo imutável, estagnada no tempo e no espaço. Fugir da 

norma revela-se, então, “um pecado” para o “bom falante da língua”, aliás, fugir da 

norma é não ser o tal “bom falante”.  
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Essa visão tem estimulado graves preconceitos lingüísticos. Um deles é bem 

representado pela expressão muito conhecida “assassinar a gramática”. Talvez por 

essa expressão ser dita muito corriqueiramente, não se atente ao seu teor 

extremamente pejorativo. Uma análise preliminar nos daria a seguinte conclusão: 

quem assassina é assassino, por uma questão de lógica. Os assassinos devem ser 

punidos, dizem as leis (normas) do Estado. O tipo de punição mais comum para os 

assassinos em todo o mundo é a prisão, segregação, portanto, exclusão. Exclusão é 

o tipo de punição mais comum para aqueles que se atrevem a desrespeitar a 

gramática normativa, por quaisquer que sejam os motivos, aliás, esses não 

interessam. 

Na gramática descritiva a visão de erro se diferencia da anterior 

substancialmente. Nas palavras de Possenti (1996, p. 79): “na perspectiva da 

gramática descritiva, só seria erro a ocorrência de formas ou construções que não 

fazem parte, de maneira sistemática, de nenhuma das variantes de uma língua”. 

Destarte, o que se considera como desvio deve ser descrito, explicado, antes que se 

atribua a ele qualquer rótulo categórico.  

Essa postura é mais facilmente compreensível a partir de um exemplo 

simples, aproveitando a oportunidade para analisar as estratégias de negação no 

português. Na ótica da gramática descritiva não se constitui erro dizer “acho que não 

vai ter jeito não”, porquanto esta é uma construção absolutamente corrente no 

português falado – e escrito, como demonstraram os estudos de Furtado da Cunha 

(2000) –  do Brasil. Todos os falantes de português brasileiro conseguem entender 

perfeitamente o que a mensagem veicula. Por outro lado, seria erro dizer, por 

exemplo: “acho que vai não ter não jeito”, uma vez que essa seqüência de palavras 

não pertence, de maneira sistemática, a nenhuma das variantes do português. 

Finalmente, em relação à gramática internalizada, que se ocupa do conjunto 

de regras que o falante domina, não existe a noção de erro. O que pode ocorrer é a 

inadequação da variedade/estratégia lingüística usada pelo falante em uma 

determinada situação comunicativa. 

 

 

 

 



26 
 

  

2.6 Tipos de ensino 

 

Essas concepções aqui resumidamente abordadas podem levar, segundo 

Travaglia (2000), a três tipos de ensino: o prescritivo, o descritivo e o produtivo. O 

primeiro baseia-se na gramática normativa. Seu objetivo é “corrigir” os “erros” 

cometidos pelo falante, visando basicamente a correção formal da linguagem, 

trabalhando, por conseguinte, exclusivamente com a variedade escrita culta da 

língua. O segundo tipo de ensino tem orientação reflexiva, objetivando a análise do 

funcionamento da língua. Nesse caso, não há interesse em “apagar” as estratégias 

utilizadas pelo falante, mas mostrar de que forma elas podem afetar o contexto 

comunicativo, de modo que ele possa usá-las convenientemente. O ensino 

produtivo, por sua vez, tem como objetivo principal expandir as habilidades 

lingüísticas do aluno, ampliando seu leque de estratégias, no intuito de torná-lo um 

falante cada vez mais completo. 

Como podemos perceber a partir do exposto, as concepções de língua, 

gramática, erro e ensino serão decisivas na orientação das atividades desenvolvidas 

pelo professor de língua; por conseguinte, também a visão que o aluno terá acerca 

da língua (materna e/ou estrangeira) terá sido terminantemente afetada pelas 

concepções a que foi exposto. 

É válido ressaltar que todas as concepções acima apontadas deverão ser 

analisadas pelo professor e, de preferência, debatidas com os alunos. 

Primeiramente, sob pena de se adotar uma postura autoritária quando da escolha da 

orientação a ser seguida. Em segundo lugar, embora sejam conflitantes, as 

diferentes concepções não são necessariamente excludentes. Uma análise profunda 

de cada uma delas de acordo com os objetivos propostos para o ensino poderá 

resultar numa convergência. Afinal de contas, não se trata de não se ensinar 

gramática, de não estudar regras, de abandonar os chamados clássicos, de se 

estudar única e exclusivamente a língua falada; trata-se, com base na premissa de 

que se quer ter um direcionamento para um ensino completo, de se ater às diversas 

possibilidades. Trata-se de proporcionar ao aluno a possibilidade de ser um falante 

poliglota dentro de sua própria língua (BECHARA, 2005), sem, contudo, deixar de 

lado a visão crítica da língua. 
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As concepções discutidas acima podem ser facilmente visualizadas no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 1: concepções inerentes ao processo de ensino/aprendizagem de línguas 

Gramática Língua Erro Ensino 

Normativa 
Formas produzidas por 

pessoas consideradas cultas 

Tudo aquilo que foge à 

variedade padrão 
Prescritivo 

Descritiva 
Todas as formas produzidas 

pelos falantes 

Construção não 

reconhecida como 

corrente na língua 

Descritivo 

Internalizada 

Todo o conhecimento 

lingüístico que o falante 

possui 

Não há erro, mas 

inadequação da 

variedade usada 

Produtivo 

 

 

2.7 O Ensino de Línguas Estrangeiras no Brasil 

 

Em se tratando do ensino de LE, antes de qualquer coisa, é necessário refletir 

sobre o que é o ensino de LE e qual a sua importância dentro do sistema 

educacional brasileiro. Alvo freqüente de críticas dentro da estrutura curricular dos 

cursos tanto de nível fundamental quanto médio, o ensino de LE, resumido, no 

nosso país, por razões que não cabe a nós aqui discutir, quase exclusivamente ao 

inglês, tem passado por um longo e doloroso processo de descrédito dentro da 

instituição escolar.  

É comum ouvir questionamentos do tipo: “se os alunos não aprendem nem 

português, como aprenderão inglês?”, “para que ensinar inglês para pessoas que 

não vão viajar para os Estados Unidos?”. As incertezas acerca da validade do 

ensino de LE assolam não só o público em geral, dentre eles os professores das 

demais áreas de conhecimento, mas também os alunos, que, não muito raramente, 

perguntam: “para que estudar inglês se eu moro no Brasil?”, “para que aprender 

inglês se eu falo mesmo é português?”. 

Ao lado das inquietantes incertezas caminham perigosas convicções, como a 

de que a LE transformará a vida do aluno, garantindo a ele a tão almejada 
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oportunidade de mudar de vida, visão essa oriunda da adoração totalmente cega ao 

que é estrangeiro, talvez reflexo de uma atitude colonizada, como bem destaca 

MOITA LOPES (1996), e ao pensamento de que o conhecimento de uma LE torna o 

indivíduo mais politizado, mais merecedor de elevado status social. 

Partiremos, assim, primeiramente da convicção acima apontada e das que a 

ela se assemelham. Não é muito arriscado afirmar que a língua de uma nação 

certamente é seu maior símbolo, aquilo que primeiramente representa seu povo, 

conseqüentemente sua cultura. Dessa forma, podemos considerar a língua como 

instrumento de homogeneização e até dominação2. Sem nos deter muito em 

questões político-históricas a este respeito3, convém pelo menos fazer referência ao 

trajeto do Brasil enquanto país colonizado, primeiramente por Portugal (de quem 

herdamos nossa língua), passando pela Inglaterra e finalmente pelos Estados 

Unidos. 

Não é muito incomum detectar uma posição muitas vezes de alienação nos 

cursos de LE, seguidas por afirmações do tipo “para aprender inglês é preciso 

pensar como o americano pensa”, “para aprender/ensinar inglês, é preciso esquecer 

o português”, “eu acho música internacional melhor do que música nacional” (nesse 

caso, internacional tem como referência única o idioma inglês), “para se conseguir 

um bom emprego é preciso saber falar inglês”. Nesses casos, a LE é elevada a um 

patamar de  veneração, provavelmente decorrente da cultura que ela representa, 

fazendo com que se corra o risco de deixar de lado o verdadeiro objetivo do ensino 

da LE. 

É preciso, portanto, muito cuidado para não se adotar uma atitude submissa 

em relação à língua inglesa (a referência aqui a essa língua se dá, como dito 

anteriormente, em razão de ser esta a LE quase exclusiva no Brasil, em termos de 

escola pública). Assim, os objetivos e parâmetros norteadores do currículo de LE 

devem ser muito bem pensados, para que o ensino da língua seja realizado sem que 

para isso seja feito (ou concluído, como diriam alguns) um processo de aculturação 

e adoração pela LE alvo (ou língua dominante, como também diriam alguns).  

                                                 
2  Na verdade, o termo dominação, em se tratando de língua, não se resume tão somente ao 
contexto de um país que se impõe a outro, mas também a toda forma de proveito que se pode tirar 
através do uso da língua, como por exemplo, quando um engenheiro “despeja” seu linguajar técnico 
sobre um pedreiro que nada entende do que ouve. 
3  Para uma melhor leitura a respeito de aspectos sócio-político-culturais, ver Moita Lopes 
(1996), parte 2. 
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Discutiremos, a partir de agora, as incertezas acima apontadas. Crenças de 

que os alunos de ensino fundamental e médio não conseguem aprender uma LE por 

que não conseguem nem aprender sua língua materna4 ou que o ensino de LE não 

se justifica no currículo escolar por que os alunos, em sua grande maioria, não terão 

a oportunidade de usar a LE fazem surgir na instituição escolar um debate cujo 

direcionamento leva inclusive ao pensamento de exclusão da(s) LE(s) do currículo. 

Primeiramente, há que se pensar profundamente acerca das causas reais do 

déficit de aprendizagem na área da linguagem. Diferentes pesquisas apontam 

diferentes causas, tais como inaptidão para a aprendizagem de línguas, falta de 

interesse por parte dos alunos, direcionamento errôneo do programa de línguas do 

currículo escolar, dentre outros (cf MOITA LOPES, 1996). 

Em segundo lugar, parece haver uma exigência maior em relação ao 

aprendizado da LE do que dos outros componentes curriculares. Exige-se do 

aprendizado do inglês uma proficiência bem maior do que em História ou Artes, por 

exemplo. Nas palavras de Moita Lopes (1996, p. 127): 

 

O que está implícito aqui é uma compreensão de aprendizagem como 
produto que requereria que o aluno-aprendiz dominasse a LE ao final do 
segundo grau. Por outro lado,  ninguém exige o mesmo domínio de história 
ou de matemática, por exemplo. Da mesma forma que ninguém termina o 
segundo grau sendo um historiador ou matemático, ninguém precisa, ao 
final do segundo grau, ter domínio completo de uma LE, o que quer que isso 
seja. 

 

Na verdade, a disciplina de LE, tão menosprezada, tem sua relevância 

destacada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 27), doravante PCN: 

 

Diferentemente do que ocorre em outras disciplinas do currículo, na 
aprendizagem de línguas o que se tem a aprender é também, 
imediatamente, o uso do conhecimento, ou seja, o que se aprende e o seu 
uso devem vir juntos no processo de ensinar e aprender línguas. 

 

Outro ponto a ser debatido trata dos objetivos educacionais que se quer 

atingir com o estudo de uma LE. Essa discussão gira em torno das perguntas 

                                                 
4  Na verdade, essa afirmação se veste de uma confusão acerca da concepção de língua. Afinal 
de contas, se o falante faz uso da língua, se fazendo compreender e compreendendo o outro, como 
dizer que ele não a sabe? (cf. TRAVAGLIA, 2000).  
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mencionadas anteriormente: “pra que estudar inglês se eu moro no Brasil?”, “para 

que aprender inglês se eu falo mesmo é português?”.  

Inicialmente, se faz necessário pensar acerca das habilidades a serem 

desenvolvidas durante o curso de LE. As habilidades relacionadas à comunicação 

oral não parecem justificar socialmente a permanência da LE no currículo, posto 

que, dada a realidade de nosso país, não são muitas as oportunidades que os 

alunos têm para usar oralmente a LE. O mesmo se pode dizer da habilidade 

relacionada à escrita em LE. Destarte, a habilidade que se justifica socialmente é a 

da leitura, de forma que a LE deve ser pensada em termos de instrumento de leitura, 

conforme afirma Moita Lopes (1996). 

Além disso, na defesa da importância do estudo de LE, citamos Bechara 

(2005, p. 26): “O contacto com uma língua nos permite observar numerosos fatos de 

ordem extralingüística que atuam nas relações entre palavras e coisas, língua e 

pensamento”. Embora o comentário de Bechara se refira ao estudo de língua 

materna, ele pode muito bem ser estendido ao ensino de LE.  

Os próprios PCN (1998, p. 15), conjunto de parâmetros curriculares que 

visam orientar o ensino no nosso país, corroboram a importância/necessidade das 

LE, como podemos ver em: 

 

A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade de aumentar a 
autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão. Por esse 
motivo, ela deve centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, 
em sua capacidade de se engajar e engajar o outro no discurso de modo a 
poder agir no mundo social”. 
 

Os parâmetros norteadores do ensino regular no Brasil, sobre os objetivos 

gerais do ensino de LE, apontam (PCN, 1998, p. 28): 

 

Em linhas gerais, o que a aprendizagem de uma Língua Estrangeira vai 
fazer é: 

• aumentar o conhecimento sobre a linguagem que o aluno construiu 
sobre sua língua materna, por meio de comparações com a língua 
estrangeira em vários níveis; (grifo nosso) 

• possibilitar que o aluno, ao se envolver nos processos de construir 
significados nessa língua, se constitua em um ser discursivo no uso de uma 
língua estrangeira. 
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O pensamento de que o estudo de uma LE oferece ao aluno a oportunidade 

de pensar sua própria língua já havia outrora sido defendido por Moita Lopes (1996, 

p. 43):  

 

A aprendizagem de uma LE, ao contrário do que podem pensar alguns, 
fornece talvez o material primeiro para tal entendimento de si mesmo e de 
sua própria cultura, já que facilita o distanciamento crítico através de uma 
aproximação com uma outra cultura. 
 

Mais especificamente sobre o ensino da leitura em LE, ele afirma:  

 

A aprendizagem da leitura em LE fornece ao aprendiz uma base discursiva, 
através de seu engajamento na negociação do significado via discurso 
escrito, que pode ser ampliado mais tarde através do discurso oral, caso o 
aprendiz venha a precisar (MOITA LOPES, 1996, p. 134).  

 

Como podemos perceber através das palavras de Moita Lopes, o programa 

escolar de língua(s) não deve se limitar ao ensino/aprendizagem de gramática pura, 

classificatória, qualquer que seja a definição desta; o ensino de língua tem objetivos 

bem mais amplos.  

É possível perceber que, na prática, o ensino de língua atualmente já assume 

uma conotação mais crítico-reflexiva. Não se admite mais o ensino meramente 

voltado para questões de gramática e afins, uma vez entendido que a língua faz 

parte da transformação social (na verdade, ela em si pode ser considerada como o 

principal agente de mudança social). 
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3. UM PANORAMA DA GRAMATICALIZAÇÃO 

 

De uma forma geral, podemos dizer que a gramaticalização é o estudo das 

construções lingüísticas vistas como entidades mutáveis, que estão em um processo 

contínuo de mudança, ou seja, não são estáticas (HOPPER e TRAUGOTT, 1993). 

Na verdade, a investigação sobre a gramaticalização remonta ao século XIX, 

quando o gramático alemão Smaragdus observou sobre a categoria advérbios: 

 

Se, no final  partes do discurso perdessem suas próprias funções, elas se 
afogariam no vasto redemoinho dos advérbios. O advérbio absorve para si 
partes do discurso como o absorvente mar, e violentamente as força a 
seguir suas leis. (apud HOPPER, 1998, p. 147). 

 

Essa pode ser considerada uma das primeiras observações acerca do 

inescapável enfraquecimento e generalização das categorias lingüísticas: o primeiro 

reconhecimento da naturalidade da mudança lingüística, da decategorização. 

O termo ‘gramaticalização’ foi aparentemente usado pela primeira vez pelo 

lingüista francês Antoine Meillet, que outrora foi aluno do estruturalista Ferdinand de 

Saussure. É de Meillet uma das mais conhecidas definições que diz: 

“gramaticalização é a atribuição de carácter gramatical a uma palavra previamente 

autônoma” (MEILLET, 1912 apud Hopper; TRAUGOTT, 1993). Na verdade, Meillet 

teve predecessores que também especularam acerca desse assunto. Um deles foi o 

filósofo alemão Wilhelm Von Humboldt (1975-1835). Em um estudo datado de 1822, 

intitulado sobre a gênese das formas gramaticais e sua influência na evolução das 

idéias, ele sugeriu que a estrutura gramatical da linguagem humana era precedida 

por um estágio evolucionário da linguagem em que apenas idéias concretas 

poderiam ser expressas. Podemos notar, nessa afirmação, noções cognitivas sendo 

associadas aos estudos da língua.  

Segundo Humboldt, em um primeiro estágio, apenas coisas eram denotadas, 

objetos concretos cujas relações não eram explícitas nas sentenças, mas tinham 

que ser inferidas pelo ouvinte. Em termos modernos, esse é o estágio que podemos 

chamar de pragmático. Através da freqüência de uso, a ordenação em que as 

palavras eram utilizadas em uma dada construção começa a ser tornar habitual, 

regular; dessa forma, a fixação dessa ordenação provocou um segundo estágio que 
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podemos chamar de sintático. Nesse estágio, algumas palavras começaram a 

alternar entre significados concretos e gramaticais, e algumas delas se tornariam 

especializadas em exercer uma função mais relacional nas sentenças. Essas 

palavras funcionais se tornariam frouxamente afixadas às palavras materiais, em 

que podemos identificar o processo de cliticização. Dessa forma, nesse terceiro 

estágio, surgiram pares aglutinativos consistindo de uma palavra material e uma 

palavra relacional. Num quarto estágio, esses pares aglutinativos fundiram-se em 

palavras complexas, sintéticas. Esse estágio pode ser identificado como 

morfológico. Nesse último estágio, algumas palavras funcionais continuariam suas 

vidas como indicadores formais de relações gramaticais. A vida funcional das 

palavras era refletida em suas formas e significados; ao longo da freqüência de uso, 

significados se perderiam e sons enfraqueceriam. 

Os quatro estágios de Humboldt correspondem a uma tipologia de língua que 

esteve presente nas primeiras décadas do século XIX. De acordo com essa 

tipologia, havia três tipos básicos de língua: Isolante (correspondente ao estágio II 

de Humboldt), Aglutinativa (estágio III) e Inflexional ou Sintética (estágio IV).  

Mais tarde, no final do século XIX despontaram os estudos do neogramático 

alemão George Von Der Gabelentz, que estabeleceu uma clara tradição na pesquisa 

sobre a gramaticalização. Ele sugere que a gramaticalização é o resultado de duas 

tendências competidoras, uma tendência em direção à facilidade de articulação e 

outra em direção à distintividade (HOPPER e TRAUGOTT, 1993). Como o uso 

provoca mudanças nos sons das palavras, as distinções se tornam obscurecidas, e 

assim novas formas devem aparecer para assumir a função aproximada daquela 

antiga e desgastada. Mais tarde, isso foi retomado por Meillet sobre o rótulo de 

renovação. Um outro ponto defendido por Gabelentz é que essas mudanças 

lingüísticas não são lineares, mas cíclicas; ele notou em seus estudos que o 

processo de recriação de formas gramaticais é recorrente e que as condições para 

esse ciclo estão sempre presentes nas línguas. 

O primeiro estudioso a reconhecer a importância da gramaticalização como 

uma área central dentro da teoria da mudança lingüística, entretanto, foi Antoine 

Meillet, sendo o primeiro a usar o termo ‘gramaticalização’. A criação desse termo 

certamente foi originária da contribuição dos estudos anteriores de Humboldt e 

Gabelentz. Meillet descreve como novas formas gramaticais emergem a partir de 

dois processos. O primeiro diz respeito ao bem conhecido fenômeno da analogia, 
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em que novos paradigmas surgem a partir de paradigmas já estabelecidos. O 

segundo processo trata da gramaticalização, que ele define como sendo a 

passagem de uma palavra autônoma para o papel de elemento gramatical. Ele 

destaca que 

 

estes dois processos, inovação gramatical e a atribuição de um caráter 
gramatical a uma palavra previamente autônoma são as únicas formas 
através das quais novas formas gramaticais são constituídas. Os detalhes 
podem ser complexos em qualquer caso individual, mas os princípios são 
sempre os mesmos. (p. 131). 
 

Segundo Meillet, desses dois processos, o mais transformador é o de 

gramaticalização. A analogia renova as formas em detalhes, deixando o sistema de 

uma forma geral intocável. A gramaticalização, por sua vez, cria novas formas e 

introduz categorias que antes eram desprovidas de expressão lingüística, mudando 

o sistema como um todo. No final do referido artigo, ele ainda destaca a 

possibilidade de o domínio da gramaticalização não se restringir aos constituintes 

lingüísticos, podendo se estender, inclusive, à ordem das palavras nas orações. 

Desde Meillet, os lingüistas tendem a ver a gramaticalização como a resposta 

para a questão das origens das formas gramaticais. O primeiro capítulo da história 

da gramaticalização foi moldado sobre um conjunto de itens lexicais, e o último 

capítulo sobre formas gramaticais correspondentes, segundo a figura: 

 

 

 

 

Ou seja, as formas gramaticais que compõem uma língua derivam de itens lexicais, 

as chamadas ‘palavras de conteúdo’, segundo Meillet. 

Esse pensamento é corroborado por autores contemporâneos. Dessa forma, 

é razoável considerar que “o que no começo era casuístico, se fixe e se converta em 

norma, entrando na gramática (gramaticalização)”, segundo Furtado da Cunha et al. 

(2003, p. 50), que afirma também: “o desenvolvimento de novas estruturas 

gramaticais é motivado quer por necessidades comunicativas não satisfeitas, quer 

pela ausência de designações lingüísticas para determinados conteúdos cognitivos” 

(p. 53). 

Itens Lexicais Formas Gramaticais 



35 
 

  

Du Bois (1985, p. 346) propõe uma definição preliminar para 

gramaticalização, afirmando que ela é 

 

A mudança de expressões construídas relativamente livres no discurso, cuja 
forma idiossincrática é motivada para atender aos propósitos do falante no 
evento de fala imediato, [...] em direção a construções relativamente fixas 
na gramática. 

 

Hopper e Trauggot (1993) apontam a gramaticalização como um termo de 

duplo sentido. Um deles diz respeito ao estudo do surgimento de novas construções 

gramaticais. O outro sentido se refere ao processo através do qual algumas formas 

tornam-se mais gramaticais através do tempo.  

Hopper (1998) aponta cinco princípios de gramaticalização que podem ser 

verificados em relação às estratégias de negação verificadas no português, como 

será visto no próximo capítulo. São eles: 

 

1. Estratificação: Dentro de um domínio funcional, novas camadas estão 

continuamente emergindo. Quando isso acontece, as camadas antigas não são 

necessariamente descartadas, mas podem permanecer coexistindo e interagindo 

com novas camadas. Essa diversidade formal surge porque, quando uma forma ou 

conjunto de formas emerge em um domínio funcional, não substitui imediatamente 

(e pode vir a nunca substituir) um conjunto já existente de formas funcionalmente 

equivalentes, mas, ao invés, os dois conjuntos de formas passam a coexistir. Por 

exemplo, mistress, mrs, miss, representam diferentes graus do que foi 

originariamente a mesma palavra; são diferentes “camadas” de termos de 

tratamento. 

 

2. Divergência: o princípio da divergência determina que, quando uma forma lexical 

sofre gramaticalização em clítico ou afixo, a forma lexical pode permanecer como 

elemento autônomo e sofrer as mesmas mudanças que itens lexicais ordinários. A 

divergência dá origem a pares ou múltiplos de formas que possuem uma etimologia 

comum, mas que divergem funcionalmente. Assim, por exemplo, as formas mrs, 

miss e ms separam-se do substantivo original mistress, mas o nome permanece 

com significado semelhante ao original. 
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3. Especialização: segundo esse princípio, dentro de um domínio funcional 

complexo, uma variedade de formas com diferentes nuanças semânticas pode ser 

possível num estágio; quando ocorre a gramaticalização, essa variedade de 

escolhas formais estreita-se e o menor número de formas selecionadas assume 

significados gramaticais mais gerais. Dessa forma, parece provável que em algum 

tempo, mistress foi apenas uma dentro de um conjunto de denominações possíveis 

para mulheres; outras provavelmente incluíam termos de parentesco como mother, 

termos de status como widow e termos familiares como gossip. 

 

4. Persistência: o princípio da persistência reza que, quando uma forma sofre 

gramaticalização de uma função lexical para uma gramatical, tanto quanto isso é 

gramaticalmente viável, alguns traços de seus significados originais tendem a aderir 

a ela, e detalhes de sua história lexical podem ser refletidos em oposição a sua 

distribuição gramatical. A persistência relaciona o significado e a função de uma 

forma gramatical a sua história como morfema lexical. Essa relação é 

freqüentemente opaca no estágio de morfologização, mas durante estágios 

intermediários podemos esperar que uma forma seja polissêmica, e que um ou mais 

de seus significados reflitam um significado dominante anterior. Assim, por exemplo, 

a restrição da denominação mrs a mulheres adultas reflete claramente a história do 

substantivo mistress, como a forma feminina da designação master de mulheres 

casadas. 

 

5. Decategorização: de acordo com esse princípio, formas em processo de 

gramaticalização tendem a perder ou neutralizar seus marcadores morfológicos e 

privilégios sintáticos característicos das categorias plenas nome e verbo, e a assumir 

atributos característicos de categorias secundárias como adjetivo, particípio, 

preposição, etc. Dessa forma, por exemplo, miss, mrs e ms são decategorizados 

nesse sentido: não têm a capacidade de receber acessórios como artigos, 

demonstrativos e possessivos; eles não podem referir-se sozinhos a um participante 

do discurso. 

 

Ainda sobre a evolução da gramática, Givón (1979) afirma que a linguagem 

humana teria evoluído do modo pragmático para o modo sintático. Ele defende que 

alguns itens lexicais, após serem usados em determinados contextos para 
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desempenhar uma função específica, foram se tornando mais previsíveis, mais fixos 

no uso. Essa regularidade resultou em construções sintáticas fixas. Essa evolução é 

explicitada por ele por meio do esquema: 

 

discurso > sintaxe > morfologia > zero 

 

 Dessa forma, conclui-se que a sintaxe evoluiu a partir do discurso. É possível 

perceber ainda, dado o caráter cíclico da língua, que, com o aumento da repetição 

de certas formas lingüísticas, algumas construções sofrem desgaste formal e 

funcional, perdendo algumas de suas características, podendo até desaparecer; 

nesse caso, um outro ciclo seria iniciado. 
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4. ESTADO DA ARTE 

 

Neste capítulo, apresentaremos de forma detalhada o fenômeno da negação, 

juntamente com os principais estudos realizados nessa área, incluindo aqueles 

inseridos no quadro teórico funcionalista. Vale ressaltar, ainda, que serão 

consideradas pesquisas realizadas em língua portuguesa e língua inglesa. 

A negação certamente é um tema já bastante discutido à luz de vários 

referenciais teóricos, envolvendo áreas diversas, indo desde a Filosofia à Análise do 

Discurso. Poucos estudos, entretanto, têm a preocupação de tratar desse tema com 

direcionamento à sala de aula.  

Antes de começar a tratar desse assunto, é preciso definir o termo “negação” 

da forma como será considerado aqui. Várias são as formas em que a negação 

pode aparecer. Semanticamente, por exemplo, há palavras que carregam sentido 

negativo, como falhar, excluir, negar, etc. Temos ainda, na classe dos pronomes e 

dos advérbios, muitas palavras de sentido negativo, como ninguém, nada, nunca e 

outras. Podemos destacar ainda a negação prefixal, formada através da combinação 

in + substantivo/adjetivo, como é o caso de capacidade/incapacidade, fiel/infiel. 

Neste trabalho, será considerada a negação oracional, ou seja, aquelas orações em 

que o marcador negativo não é acrescentado ao enunciado, negando toda a oração. 

Segundo Neves (2000, p. 285), “a negação é uma operação atuante no nível 

sintático-semântico (no interior do enunciado), bem como no nível pragmático. É um 

processo formador de sentido, agindo como instrumento de interação dotado de 

intencionalidade”. É, além disso, um recurso argumentativo (ou contra-

argumentativo). Sendo um modificador, o elemento que opera a negação tem um 

campo de incidência, que é chamado de escopo da negação, isto é, a parte do 

enunciado sobre a qual a negação exerce seu efeito (NEVES, 2000).  

Além do escopo da negação, o foco da negação é essencial na interpretação 

de uma oração negativa. Como virtualmente todos os constituintes dentro do escopo 

da negação podem ser negados, o contexto (e na fala, também a tonicidade, a 

entonação das palavras) normalmente indica que parte da oração é afetada pelo 

elemento negativo: esse é o foco da negação. A noção de escopo permite distinguir 

uma negação de oração, em que a negação incide sobre toda a predicação do 
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enunciado, como em (04), de uma negativa de constituinte, em que a negação afeta 

apenas uma parte (um constituinte) do enunciado, como em (05): 

 

(04) ... ele ficava assustado... mas num tinha medo assim de... de... de... de sair da 

cama correndo não. (Corpus D&G/Natal, fala, 3º grau, p. 27). 

 

(05) Queria amar – não pouco, muito, como as heroínas. (NEVES, 2000, p. 285). 

 

Em (04), está sendo negada a proposição saber reger direito, ao passo que em (05) 

o que é negado não é amar, mas a intensidade de amar. 

A negação pode afetar a oração inteira ou ser localmente confinada à palavra 

ou frase imediatamente posterior à forma negativa. A primeira é chamada de 

negação oracional, enquanto a última é chamada de negação local ou de 

constituinte. Uma vez que o foco da negação está sempre dentro do escopo da 

negação, qualquer item do escopo pode se tornar foco da negação, podendo, 

inclusive, uma mesma oração ter múltiplas leituras, como nos exemplos abaixo: 

 

(06) Maria não matou o gato. 

(07) Maria não matou o gato. 

(08) Maria não matou o gato. 

 

A entonação forte em torno do marcador não afeta todo o predicado da 

oração, de forma que entendemos que o que se quer negar é pura e exclusivamente 

o fato de que Maria tenha matado o gato. Entretanto, a mudança de entonação 

provoca diferentes efeitos comunicativos e de entendimento. Em (07), a tonicidade 

no verbo pode nos dar a idéia de que Maria não praticou a ação de matar o gato; 

porém, ela pode ter praticado uma outra ação, como pisar, machucar. Em (08), 

podemos entender que a vítima de Maria não foi o gato, mas outro animal, por 

exemplo. 
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4.1 A origem da negação nas diversas línguas 

 

Para discutir, neste trabalho, a questão da variação/mudança dos 

mecanismos de negação estimulada pelo enfraquecimento de uma estratégia e o 

surgimento de outra, faz-se necessário proceder a um breve histórico da trajetória do 

fenômeno da negação nas diversas línguas. 

Jespersen (1962, p. 4) descreve esse fenômeno dizendo que: 

 

A história das expressões negativas nos faz testemunhas da seguinte 
flutuação curiosa: o advérbio negativo é primeiro enfraquecido, depois 
considerado insuficiente e então fortalecido, geralmente através de alguma 
palavra adicional e esta, por sua vez, é percebida da mesma forma que a 
própria negativa e pode, no decorrer do tempo, estar sujeita ao mesmo 
desenvolvimento da palavra original.  
 

O autor ressalta que existe uma tendência natural, motivada por uma questão 

de clareza, de colocar a negativa antes ou, pelo menos, imediatamente depois da 

palavra a ser negada. Fenômeno semelhante ocorreu com o latim, com continuação 

no francês, com o escandinavo e com o inglês. Segundo Jespersen, o ponto de 

partida para o marcador negativo por excelência das três línguas surgiu da palavra 

ne, que seria uma interjeição primitiva de nojo, acompanhado de uma expressão 

facial característica desse sentimento. Essa é a explicação para o fato de que em 

muitas línguas os marcadores negativos originais começam com sons nasais. 

Em latim, por exemplo, podemos citar: 

 

(09) ne dico. 

 

Com o passar do tempo, porém, esse ne foi considerado fraco e recebeu a 

adição de oenum, resultando, em seguida, na forma non, como vemos em: 

 

(10) non dico. 

 

No francês antigo, non tornou-se nem, mais tarde enfraquecido e resultando 

em ne, de forma que temos: 
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(11) jeo ne di. 

 

Essa forma de negativa persiste até o francês moderno, sendo comum em 

combinações como je ne sais, je ne saurais lê dire, je ne peux. No entanto, de uma 

forma geral, o ne, tornou-se enfraquecido, de forma que se fez necessário o seu 

fortalecimento, dessa vez através do acréscimo, após o verbo, de palavras como 

mie, point ou pas, como podemos ver em: 

 

(12) je ne dis pas (ou ainda: je n’ dis pas) 

 

A mudança no francês continuou, de forma que na língua coloquial, o fraco ne 

está desaparendo, e nesse estágio final (e atual), encontramos orações como: 

 

(13) je dis pas. 

 

Assim, a trajetória da estratégia de negação no francês pode assim ser 

esquematizada: 

 

non > nem > ne... pas > n'... pas > pas 

 

O desenvolvimento da negativa no inglês ocorreu de modo similar, com 

acentuadas mudanças no período do inglês moderno. A forma original, assim como 

em outras línguas, era: 

 

(14) ic ne secge. 

 

O enfraquecimento de ne fez surgir a necessidade do acréscimo de na, nalles 

e noht (a partir de nawith, nowith = nada), de maneira que no inglês padrão 

podíamos encontrar: 

 

(15) I ne seye not 

 

No estágio final, o marcador ne tornou-se tão fraco que desapareceu 

completamente, restando not como marcador regular para todos os casos, como em: 
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(16) I say not. 

 

Na língua, inglesa, portanto, a negação se desenvolveu obedecendo o 

seguinte esquema: 

  

ne > ne... na/nalles/noht > not 

 

No caso da negativa no alemão, pode-se perceber a mesma direção de 

mudança (cf. JESPERSEN, 1962). 

 

 

4.2 O fenômeno da múltipla negação no português 

 

De um ponto de vista diacrônico, a chamada múltipla negação, ou dupla 

negação, como a rotularam alguns gramáticos tradicionais, é constituída pelo 

marcador negativo não antes do SV e um outro termo negativo, diferente de não 

(nenhum, nada, por exemplo), após o verbo. Vejamos o que dizem Pereira, Barreto, 

Said Ali e Mattoso Câmara: 

 

No processo de negação, apartou-se o port. Largamente da syntaxe latina. 
Em lat. Duas negativas se anullavam, e equivaliam a uma afirmativa: (...) No 
port., mormente no velho port., as negativas se accumullavam como reforço. 
(PEREIRA, 1923, p. 543). 

 

Porque o amontoar de negações para evitar dúvidas ou para maior esforço 
é coisa portuguesíssima. A nossa língua antiga empregava a negativa ainda 
quando antes do verbo já havia um elemento negativo, (...) E já se vê que 
as negativas, quando se reduplicam, têm no português uma significação 
inteiramente contrária à que tinham na língua latina. Nesta, duas negações 
afirmam; em português confirmam a negação. O português com duas 
negações nega com mais energia. (BARRETO, 1954, p. 73). 

 

Quanto à presença, dentro da mesma oração, de outros termos negativos 
além da palavra não, é fácil ver que não anda o raciocínio dos homens 
cultos bem emparelhados com o sentimento popular. Para o povo, o 
acúmulo de negativas indica reforço. Entende a gente de letras, pelo 
contrário, que negar o negado equivale a afirmar; mas abre exceção – 
admitindo, pois, que se suspenda êste raciocínio – desde que o novo têrmo 
negativo não anteceda o advérbio não. (...) diferentemente de nós, e de 
acordo com a linguagem vulgar, os escritores antigos, e ainda alguma vez 
os quinhentistas, empregavam sem restrições a negação dupla, e até a 
tríplice, com efeito reforçativo. (SAID ALI, 1964, p. 198). 
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A partícula negativa não provém da partícula latina non, com função 
sintática idêntica, antepondo-se ao verbo. Em princípio, o português não 
adotou o esquema, que se fixou, por exemplo, em francês, de uma segunda 
partícula depois do verbo para reforçar o intento negativo. Há, entretanto, 
uma construção com pronome indefinido negativo, como é o emprego de 
nada: Não quero nada. É a rigor um objeto direto negativo e, nesse sentido, 
alterna com a locução coisa nenhuma, português arcaico e ainda hoje o 
português popular, tanto em Portugal como no Brasil, apresentam duas 
negativas mesmo nesse caso. (MATTOSO CÂMARA, 1976, p. 238). 
 

Percebemos, a partir do que descrevem esses autores, que a dupla negação 

não é um fenômeno que pode ser considerado como aleatório quando se examinam 

as estratégias de negação. Dessa forma, a teoria da Lógica, de que duas negações 

resultam numa afirmação, não pode ser corroborada em muitas línguas 

(JESPERSEN, 1962). A simples adição de outras palavras com sentido negativo, 

além do marcador negativo por excelência, já cria um efeito de sentido diferente 

daquele resultante de uma negação simples e ainda mais diferente daquele criado 

por uma afirmação. 

A repetição de marcadores negativos em uma mesma oração é um fenômeno 

encontrado em diversas línguas. Segundo Jespersen (op. cit.), na língua Bantu, por 

exemplo, poderíamos encontrar construções do tipo: 

 

(17) ka bena mambu mambiko 

     not there are words evil not 

     não há palavras malignas não 

 

(18) yetu katulendi kuba monako 

     we cannot them see not 

     nós não podemos vê-los não 

 

De uma forma geral, podemos perceber na história da negação nas línguas 

naturais que o segundo elemento negativo é adicionado para reforçar o efeito 

negativo esperado. Isso ocorre não apenas pelo fato de que, como anteriormente 

mencionado, o marcador negativo tem pouca massa fonética, mas também pelo fato 

de que a multiplicação deste parece necessária para que seu efeito de sentido não 

passe despercebido. Para Jespersen, mais ainda, contentar-se com um único 
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operador negativo, o que implica lembrar-se dele ao longo de uma sentença inteira, 

parece demandar mais energia mental do que repetir a idéia negativa. 

 

 

4.3 Funções discursivas dos mecanismos de negação 

 

Em relação à sua motivação discursiva, podemos dizer que os três padrões 

oracionais negativos ocorrem nas mesmas situações comunicativas (cf. TOTTIE, 

1991; GIVÓN, 1995; THOMPSON, 1995 e FURTADO DA CUNHA, 2000). Eles 

podem ser usados: 

 

1. Para rejeitar uma oferta ou sugestão: 

 

(19) ... e teve uma pessoa que chegou para mim e perguntou... “Gerson... você 

aceita ficar no cargo e tudo?” num sei quê... eu disse...”não... num aceito não 

porque... (Corpus D&G/Natal, fala 2º grau, p. 178). 

 

Nesse exemplo, podemos perceber que foi feito um convite ao Gerson para 

que ele aceitasse ficar em um cargo de presidência, o qual ele prontamente recusou 

usando uma negativa dupla. 

 

2. Para rejeitar uma asserção: 

 

a. previamente mencionada (negativa explícita): 

 

(20) às vezes eu dizia pra minha mãe que tinha aula no sábado e num tinha... ligava 

pra ele e a gente se encontrava... (Corpus D&G/Natal, fala 2º grau, p. 228). 

 

Vemos, nesse exemplo, que a falante usa a negativa pré-verbal para negar 

uma asserção apresentada no contexto imediatamente precedente.  

 

b. pressuposta (negação implícita): 
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(21) o grupo Agraphos dirigiu a música... o cântico oficial né... do congresso que 

falava sobre o tema né... falava sobre a bíblia... e dirigia... não vou falar agora a letra 

do cântico não que é muito difícil... mas o grupo Agraphos né... da igreja de... 

Santarém e Jordão... eles dirigiam esse cântico... (corpus D&G/Natal, fala, 2º grau, 

p. 271). 

 

Nesse caso, a negativa dupla é usada para negar uma asserção implícita: o 

falante contradiz algo que o espectador está inclinado a assumir. A falante parece 

supor que o ouvinte esperava alguma informação sobre o hino; usa, então, a oração 

negativa para quebrar essa expectativa. 

Estudos empíricos como os de Furtado da Cunha (2000) e Tottie (1991) 

confirmam que a incidência do fenômeno da negação é maior na fala do que na 

escrita. Na maioria dos casos de ocorrência das negativas, existe um contexto de 

interação face a face, característico da fala. Para Tottie (1991, p. 43): 

 

negativas explícitas e de recusa são claramente produtos da situação 
comunicativa na qual elas ocorrem. O fato de que pelo menos dois falantes 
estão presentes, ao invés de apenas um escritor solitário, cria a 
oportunidade de serem feitas perguntas, de serem dadas respostas 
positivas e negativas, de afirmações serem negadas e de ofertas serem 
feitas, aceitas ou recusadas. 

 

De acordo com a afirmação acima, podemos dizer que as negativas com a 

função discursiva de recusa e rejeição explícita representam a maioria das 

ocorrências da negação na modalidade falada, o que nos leva a supor que a 

negação é usada para fins diferentes na escrita. 

 

 

4.4 Descrição do fenômeno da negação segundo a 

gramática de Neves 

 

Tradicionalmente, as gramáticas da língua portuguesa dão pouca atenção ao 

fenômeno da negação, tratando dele apenas quando do estudo da classe de 

palavras ‘advérbios’, mais especificamente do advérbio não. Nesse contexto, 

geralmente, a única estratégia de negação considerada é a padrão, sendo 
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totalmente ignoradas as outras estratégias correntes na oralidade, como a negativa 

dupla e a negativa final. Outras formas de negação apresentadas dizem respeito a 

outros advérbios como nunca, jamais, ninguém, nada, etc, os quais emprestam às 

orações noções de aspecto e tempo. Ainda quando se fala em dupla negação, trata-

se da junção de dois marcadores negativos, sendo um deles não, ou então dois 

marcadores negativos diferentes de não, como os anteriormente citados. 

É importante reconhecer que as gramáticas normativas, de uma forma geral, 

preconizam o uso chamado “culto” da língua, analisando e citando como exemplos 

para suas explicações orações “gramaticalmente perfeitas”, geralmente baseadas no 

uso escrito padrão da língua culta. Essas gramáticas ignoram o uso real da língua, 

de forma que as normas prescritas por ela, mais características da fala do que da 

escrita, não são observadas, quer por falta de conhecimento de regras, quer por 

outros propósitos comunicativos. 

Apenas recentemente algumas gramáticas começaram, ainda que 

timidamente, a reconhecer o uso de estratégias de negação que fogem àqueles 

prescritos pela gramática normativa. Em geral, essas estratégias são consideradas 

como uma espécie de desvio do uso normativo, sendo características de uma 

linguagem mais popular e informal. As ocorrências desses usos geralmente estão 

relacionados ao uso falado da língua. Freqüentemente, a explicação dada para as 

negativas duplas cai sob o rótulo de “reforço da negação”. 

Passaremos a descrever, adiante, referências de uma gramática acerca da 

temática das estratégias de negação no português com orientação na teoria 

funcionalista anteriormente mencionada. 

Na Gramática de usos do português do Brasil (NEVES, 2000), direcionada ao 

estudo da língua na forma como ela é usada, podemos encontrar um capítulo 

dedicado exclusivamente ao tema da negação.  

Segundo a autora, dentro do sistema lingüístico do português, a partícula não 

é o elemento básico que opera o processo de negação. Outros itens adverbiais 

também produzem efeito de negação, como nunca e jamais; entretanto, o marcador 

usado por excelência para negar é o não, uma vez que esse é o seu valor exclusivo, 

a passo que esses outros itens adverbiais emprestam noções aspectuais e 

temporais ao valor negativo. 
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Em sua gramática, Neves (2000, p. 286) considera como negação dupla 

construções formadas com o acréscimo do marcador não a enunciados que já são 

negativos:  

 

O acréscimo de NÃO a predicações que já são negativas em razão do uso 
de elementos pronominais ou adverbiais antepostos pode exprimir uma 
intensificação do valor negativo da oração. Essa “negação dupla” ocorre 
especialmente em linguagem mais popular e regional. 

  

Um dos exemplos dados é:  

 

(22) “Era até bonito. Mas NINGUÉM NÃO queria fazer: fazer o que com aquilo?” 

(NEVES, 2000, p. 299). 

 

A repetição do marcador não na oração negativa é considerada como reforço 

da negação: “O reforço da negação pode também ser feito pela repetição da 

partícula NÃO no final do enunciado”. Como exemplo, temos: 

 

(23) “NÃO estou caçando briga com ninguém NÃO”. (NEVES, 2000, p. 318). 

 

Em relação à negativa final, esta é apresentada com a informação de que  

 

O operador de negação NÃO é, via de regra, anteposto à parte do 
enunciado sobre a qual incide, mas, em enunciados mais marcados e para 
efeitos comunicativos, especialmente num registro mais coloquial ou 
popular, esse elemento pode vir no final do enunciado. (p. 286). 

 

Como exemplo, ela  cita:  

 

(24) “Sei não” “sei de nada, não”, “Sei mais nada não” e “nem não tivesse a asa 

aparada queria não”.  

 

Tem-se, portanto, também em relação à negativa final, que se trata de 

linguagem mais popular e regional, tal qual ocorre com a negativa dupla. Dessa 

forma, a negativa canônica aparece como o tipo mais freqüente, mais neutro e mais 
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formal, o que é corroborado por outros estudos realizados no âmbito da Lingüística 

Funcional, como veremos a seguir. 

 

 

4.5 A negação nas gramáticas da língua inglesa 

 

Para o exame do uso da negativa em língua inglesa, usaremos como 

referência o livro A University Grammar of English, de Quirk et al. (1979), que 

fornece uma rica descrição desse fenômeno. De uma forma geral, a gramática 

normativa da língua inglesa aponta, assim como acontece na gramática normativa 

da língua portuguesa, que uma oração só pode incluir um marcador negativo. 

Vejamos o uso da negativa no inglês, a seguir. 

Uma oração positiva simples é negada através da inserção do marcador 

negativo not entre o auxiliar5 e o predicado: 

 

(25) Paul is my brother6. 

        Paul is not my brother. 

 

(26) My father is working right now. 

        My father is not working right now. 

 

(27) You may use the computer. 

        You may not use the computer. 

 

(28) I have finished. 

        I have not finished. 

         

No caso de não estar presente na oração positiva, o auxiliar é introduzido e, 

assim como os modais auxiliares, é seguido pelo infinitivo, conforme podemos ver 

nos exemplos abaixo: 

                                                 
5 O termo adotado por Quirk et al é operador, sendo este o primeiro verbo auxiliar de um 
sintagma verbal de uma oração, ou o verbo to be, ou, especialmente no inglês britânico, o estativo 
have. 
6  Os exemplos de inglês apresentados neste capítulo foram retirados de Quirk et al (1979). 
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(29) They work all day. 

        They do not work all day. 

 

(30) The nurse knows you. 

        The nurse does not know you. 

 

(31) She told me about that. 

       She did not tell me about that. 

 

Se o verbo estiver no subjuntivo, o marcador negativo será colocado 

imediatamente antes do verbo, contudo sem um auxiliar (especialmente no inglês 

americano): 

 

(32) It is important that he stays beyond the end of the month. 

        It is important that he not stay beyond the end of the month. 

  

No inglês britânico, o putativo should ou, mais raramente, o indicativo, é 

usado: 

 

(33) It is important that he should not stay beyond the end of the month. 

        It is important that he did not stay beyond the end of the month. 

 

 

4.5.1 Formas contraídas do marcador negativo e de auxiliares 

 

No inglês falado coloquial, é possível optar por usar formas contraídas de 

negação, fato este que não ocorre em contextos de uso formal do inglês e, menos 

ainda, no inglês escrito. Assim, se o operador pode contrair-se a uma forma enclítica 

do verbo, existem duas possibilidades de uso a que o falante pode recorrer: 

 

(34) Jane isn’t responsible for that situation. 

        Jane’s not responsible for that situation. 
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(35) He wouldn’t notice anything. 

        He’d not notice anything. 

 

(36) He won’t pay attention to your excuses. 

        He’ll not pay attention to your excuses. 

 

 

4.5.2 Palavras negativas na forma e no significado 

 

A negação oracional pode ser realizada por outros elementos além do auxiliar 

com not. Pode-se, alternativamente, usar a partícula no antes do nome (substantivo 

ou adjetivo), ou uma outra palavra negativa como none ou never. É possível, em 

alguns casos, optar entre usar uma estratégia de negação do verbo ou de outro 

elemento da oração: 

 

(37) That was not an accident. 

(38) That was no accident 

 

(39) She isn’t any different. 

(40) She’s no different. 

 

(41) Dogs are not permitted here 

(42) No dogs are permitted here 

 

Vale salientar, entretanto, que há uma diferença de significado entre a 

negativa verbal e a negativa realizada através de outro elemento, uma vez que o 

escopo da negação é diferente em cada uma delas. Vejamos o exemplo abaixo: 

 

(43) Many people did not come to the party. 

(44) Not many people came to the party. 

 

(45) Vivian is not a teacher. 

(46) Vivian is no teacher. 
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Em (43), temos implicada a ausência de muitas pessoas, ao passo que (44) implica 

a presença de poucas pessoas, gerando, assim, uma diferença no foco da 

mensagem. O exemplo (45) implica que a profissão de Vivian não é a de professora, 

mas outra, enquanto (46) implica que Vivian não tem as qualidades necessárias 

para ser professora (embora ela o seja, talvez). 

 

 

4.5.3 Palavras negativas no significado, mas não na forma 

 

É possível realizar a negação através de advérbios negativos no significado, 

mas não na forma, tais como seldom, rarely, scarcely, barely, etc. Esses advérbios 

geralmente são acompanhados de formas não assertivas, como podemos verificar 

em: 

 

(47) I can barely speak to any of my colleagues. 

(48) Hardly anyone wants the job. 

(49) They scarcely seem to care, don’t they? 

 

 

4.5.4 Negativa de constituinte 

 

A negativa local nega uma palavra ou sintagma, sem, necessariamente negar 

toda a oração, como podemos ver nos exemplos adiante: 

 

(50) She’s a not unattractive woman. 

(51) Their announcement was followed by a not unexpected silence. 

(52) I visit them not infrequently. 

 

Em (50) o marcador not está negando tão somente a qualidade unattractive, 

mas não toda a oração. Percebemos o mesmo efeito nos outros exemplos. 
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4.6 Estudos das estratégias de negação no português 
 

As estratégias de negação no português foram objeto de importantes estudos 

orientados por pressupostos funcionalistas. A seguir serão detalhados os estudos de 

Furtado da Cunha (2000) e Silva (2000). O primeiro mencionado é pioneiro no 

assunto, tendo o segundo a ele vinculado como uma espécie de ampliação de 

vertente diacrônica. 

 

 

4.6.1. O trabalho de Furtado da Cunha 

 

O trabalho de Furtado da Cunha (2000) visou historiar o processo de 

gramaticalização das estratégias de negação oracional no português do Brasil, 

através, inicialmente, da investigação da trajetória diacrônica de tais mecanismos, 

com o estudo de textos produzidos desde o século XIII. Outra parte da pesquisa 

focalizou essas estratégias na sincronia atual, o que afirmou o trabalho como 

pancrônico. 

A análise sincrônica teve como fonte de dados o Corpus Discurso & 

Gramática (D&G), composto por textos orais e seus correspondentes escritos, 

produzidos pela comunidade estudantil de diferentes cidades do Brasil: Natal (RN), 

Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), Juiz de Fora (MG) e Rio Grande (RS). Desse 

corpus foram extraídas 4336 orações negativas produzidas por quatro estudantes de 

cada um dos seguintes graus de escolaridade: última série do Ensino Fundamental I 

e última série do Ensino Fundamental II, 3º ano do Ensino Médio e Ensino Superior. 

Cada um deles produziu cinco textos falados e, baseados nesses, cinco textos 

escritos, como se segue: narrativas de experiência pessoal, narrativas recontadas, 

descrições de lugar, relato de procedimento e relato de opinião. 

Para a análise diacrônica da negação, foi feito o levantamento das 

ocorrências de orações negativas em textos representativos do português escrito 

arcaico, já que não foi possível obter informação quanto a dados da fala desse 

período. Foram consultadas as seguintes obras, que compreendem desde o século 

XIII ao XVI: A demanda do Santo Graal, Auto do pastoril português, Obras-primas do 
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teatro vicentino, Obras completas vol. VI, também de Gil Vicente, Crestomatia 

arcaica, A mais antiga versão portuguesa dos Quatro Livros dos Diálogos de São 

Gregório, Um tratado da cozinha portuguesa do século XV, Crônica de D. Pedro I e 

Crônica de D. Fernando, ambas de Fernão Lopes. Embora todos os textos citados 

tenham sido investigados, foram contabilizadas somente orações negativas dos 

quatro primeiros livros, num total de 5151 orações negativas, das quais apenas 7 

são negativas duplas. Segundo a autora, o número exato de orações negativas das 

outras obras foi desprezado, uma vez que, nesses textos, só foi constatada a 

ocorrência da negativa padrão não + SV. 

Como estratégias de negação, a autora considera as seguintes formas: a 

negativa canônica pré-verbal, em que o marcador não precede o Sintagma Verbal 

(Não + SV); a negativa dupla, com dois marcadores não, um antes e o outro depois 

do Sintagma Verbal (Não + SV + Não) e a negativa final, em que o marcador não 

segue o Sintagma Verbal (SV + Não).  Essas estratégias podem ser melhor 

observadas nos exemplos abaixo, retirados de Furtado da Cunha (2000, p. 11): 

 

• A negativa canônica pré-verbal Não + SV: 

 

(53) ... a nova regente... ela não tava sabendo reger direito... (Corpus D&G/Natal, 

fala, 2º grau, p. 278). 

 

• A negativa dupla Não + SV + Não: 

 

(54) ... e um motorista dele... nesse tempo ele... num era... num era um motorista 

dele não... era do hotel... (Corpus D&G/Natal, fala, 2º grau, p. 244). 

 

• A negativa final SV + Não: 

 

(55) Tudo eu faço... sabe? Tem isso comigo não... (Corpus D&G/Natal, fala, 2º grau, 

p. 264). 

 

Com a análise dos dados obtidos confirmou-se a ocorrência de usos de 

estratégias de negação que geralmente não são apontados pelas gramáticas, como 

a negativa dupla e a final. Esses usos emergiram a partir do século XVI, como 
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observado no estudo diacrônico de Furtado da Cunha (2000), feito com base em 

uma amostra de textos que reproduziam contextos de diálogo entre usuários da 

língua, confirmando a hipótese de que tais formas são características da fala. Isso 

pode ser melhor verificado a partir do quadro abaixo: 

 

Quadro 2: Distribuição dos tipos de negativa por modalidade de texto 

Corpus D&G 
Fala Escrita 

não+SV não+SV+não SV+não não+SV não+SV+não SV+não 

Natal 1656 180 11 196 1 0 

Rio de Janeiro 886 81 2 327 2 0 

Niterói 161 14 0 52 0 0 

Juiz de Fora 301 51 1 70 0 0 

Rio Grande 267 0 0 77 0 0 

TOTAL 3271 326 14 722 3 0 

 Extraído de Furtado da Cunha (2000, p. 16) 

 

Como podemos perceber, a partir do quadro acima, os padrões negativos 

diferem de acordo com a modalidade: enquanto todas as estratégias negativas 

ocorrem na oralidade, na escrita, a negativa dupla ocorre apenas 3 vezes, e a 

negativa final simplesmente não ocorre. Entretanto, é possível encontrar a negação 

dupla em textos escritos, segundo a autora, como podemos ver nos exemplos 

abaixo, retirados da revista Bundas: 

 

(56) Não são dúvidas simples, acredite. Experimente consultar os seus alfarrábios 

futebolísticos atrás de uma resposta satisfatória para a última dúvida. Não 

experimente, não, é inútil. (Sérgio Augusto, Bundas, ano 1, nº 39, 14 a 20/3 de 

2000). 

 

Na mesma revista, podemos encontrar ocorrências da negativa final, nesse 

caso, restritas à cláusula sei não: 

 

(57) Condores, cadê a lenga-lenga sobre hierarquia? Sei não, mas desconfio que 

esse condor entrou de frango na merenda superfaturada da dupla Mamaluf e 

Pittanic. (Aldir Blanco, Bundas, ano 1, nº 50, 30/5 a 5/6 de 2000. 
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Segundo a autora, diante de uma possível mudança lingüística em curso, é 

perfeitamente esperado que haja diferenças nas ocorrências das três variantes entre 

falantes mais velhos e mais jovens. Para ilustrar isso, temos o quadro abaixo, o qual 

mostra a freqüência relativa das negativas nos dados da fala de acordo com o grau 

de escolaridade do estudante. 

 

Quadro 3 – Distribuição dos tipos de negativa na modalidade oral por escolaridade 

Escolaridade Total Não+SV Não+SV+não SV+não 

Alfabetização 179 145 (81%) 33 (19%) 1 

Fundamental I 368 331 (90%) 36 (10%) 1 

Fundamental II 760 631 (83%) 122 (16%) 7 (1%) 

Ensino Médio 1137 1063 (93,5%) 70 (6%) 4 (0,5%) 

Superior 1167 1101 (94%) 65 (6%) 1 

 Extraído de Furtado da Cunha (2000, p. 18) 

 

A partir desses dados a autora verificou que há uma correlação entre grau de 

escolaridade e escolha das estratégias de negação utilizadas: quanto mais alto o 

nível de escolaridade, menor é a freqüência de uso das variantes. É na fala dos 

estudantes do Ensino Fundamental II que as formas variantes aparecem mais, em 

oposição às ocorrências entre os falantes do Ensino Superior. Esse fato pode ser 

explicado pela influência do processo educativo sobre a escolha da estratégia a ser 

usada, uma vez que o ensino normativo prescreve o uso da estratégia padrão, como 

dito anteriormente.  

Podemos perceber, também, que, entre as formas variantes, a negativa dupla 

aparece com uma freqüência bem maior do que a negativa final. Isso provavelmente 

decorre do tipo de coleta de dados utilizada para a pesquisa: gravação de relatos 

produzidos pelos falantes, com pouca tomada de turno pelo interlocutor que apenas 

estimulava o falante ou mudava o assunto da entrevista. A partir disso 

depreendemos que esse banco de dados não é representativo de conversa natural 

espontânea, mas sim direcionada, orientada. 

Com o intuito de fazer uma comparação desses resultados com o que 

resultaria de uma conversa natural espontânea, iniciou-se o levantamento de um 

outro banco de dados, chamado de Banco Conversacional. Esse outro banco de 

dados é composto de gravações de conversas espontâneas entre falantes da cidade 
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de Natal, com um certo grau de familiaridade, podendo ter a participação de quem 

está fazendo as gravações ou não. A comparação entre os dois bancos de dados 

está apresentada no quadro abaixo: 

 

Quadro 4: Distribuição dos tipos de negativa na modalidade oral por banco de dados 

Banco de Dados não+SV não+SV+não SV+não 

D&G/Natal 1656 180 11 

Conversacional 308 96 62 

 Extraído de Furtado da Cunha (2000, p. 19) 

 

É importante destacar que os dados do Corpus D&G/Natal correspondem a 

20 horas de gravação, enquanto o Banco Conversacional corresponde somente a 7 

horas de gravação. Percebe-se, portanto, que, com a alta freqüência de troca de 

turnos, perguntas e respostas e outros fatores característicos da conversação 

natural, a ocorrência das formas negativas variantes é muito grande, inclusive em 

relação à negativa final, que teve baixa taxa de ocorrência no corpus representativo 

de conversa orientada. 

Para verificar as estratégias de negação quanto à função discursiva, o 

seguinte quadro foi extraído a partir dos dados do D&G/Natal representativos de 

falantes do Ensino Médio, num total de 625 orações: 

 

Quadro 5: Distribuição das negativas segundo a função discursiva 

Neg. explícita Implícita Recusa Total 

566 55 4 625 

90% 9% 1% 100% 

 Extraído de Furtado da Cunha (2000, p. 22) 

 

A partir desse quadro, infere-se que as negativas explícitas, aquelas em que 

se nega algo previamente dito, ocorre com freqüência bem maior que as outras. 

O processo de gramaticalização apontado por Furtado da Cunha (2000) pode 

ser comprovado dentro dos cinco princípios propostos por Hopper (1991), 

mencionados anteriormente: 
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1. Estratificação: No português brasileiro, podemos encontrar as três estratégias de 

negação coexistindo, com o surgimento da negativa final no século XX, sem, no 

entanto, haver eliminação das estratégias mais antigas. 

 

2. Divergência: Esse princípio também se aplica ao fenômeno da negação, uma vez 

que a estrutura canônica deu origem a outra estrutura negativa, a negativa dupla 

que, por sua vez, deu origem a outra estrutura no domínio da negação, a negativa 

final. A cada etapa da mudança, a estrutura fonte permaneceu autônoma. 

 

3. Especialização: A negativa pré-verbal canônica.é o tipo de negação dominante. 

Eis porque os demais tipos de negativa aparecem preferencialmente em situações 

de diálogo em que predomina o coloquialismo, reforçando a idéia de que esses 

tipos, em princípio, pertencem ao universo da língua falada coloquial. 

 

4. Persistência: Em relação à negação, podemos afirmar que o princípio da 

persistência reside no fato de que, embora tenhamos três estratégias diferentes de 

negação, elas pertencem a um mesmo domínio funcional, sendo clara a relação 

entre elas, pois é perceptível que seus significados, apesar de especializados para 

contextos lingüísticos distintos, voltam-se à codificação da negação. 

 

5. Decategorização: Em relação a esse princípio, não foi possível verificar sua 

aplicação às estratégias de negação, uma vez que, nesse domínio funcional, não há 

diferenças categoriais: as três estratégias de negação são oracionais. 

 

Esse trabalho de Furtado da Cunha (2000), por sua importância e amplitude,  

será usado como base de comparação com os dados encontrados a partir da 

análise do corpus de língua inglesa. 

 

 

4.6.2 Os estudos de Silva 

 

A temática acima discutida foi estudada também em Silva (2000). Esse 

estudo vincula-se a Furtado da Cunha (2000) e visou a ampliação do corpus básico 
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do português europeu, que já apresentava dados analisados encontrados no período 

arcaico, do século XII ao XV (FURTADO DA CUNHA, 2000). Nessa nova etapa, 

procurou-se cobrir o período moderno, tomando como ponto de partida o século XVI, 

de forma a alargar o exame dos contextos de uso das construções negativas.  

Para a ampliação do corpus do português arcaico, constituído durante fase 

anterior desta pesquisa, foram analisados os textos: Auto dos Dous Ladrões 

(LISBOA, A. apud Silva, 2003), século XVI; Poemas Escolhidos de Gregório de 

Matos, século XVII apud Silva, 2003; A Vingança da Cigana (CAPORALINI, D. apud 

Silva, 2003), século XVIII; A Brites Papagaia (LOPES, C. apud Silva, 2003), Não Te 

Amo (GARRET, J. B. L. de A. apud Silva, 2003), Amor de Perdição (BRANCO, C. C. 

apud Silva, 2003), Inocência (TAUNAY, V. de. apud Silva, 2003), Comédias de 

Martins Pena (1979 apud Silva, 2003), todos do século XIX; Sagarana (ROSA, J. G. 

apud Silva, 2003), século XX. Vale ressaltar que Poemas Escolhidos de Gregório de 

Matos, Comédias de Martins Pena, Inocência e Sagarana são textos representativos 

do português do Brasil, enquanto os demais são do português europeu. 

Mais uma vez, foi constatado o uso das três estratégias de negação, 

salientando que, nos estudos de Silva (2003) foram consideradas apenas amostras 

de textos escritos. Os exemplos citados são: 

 

• Negativa canônica pré-verbal Não + SV: 

 

(58) Não digo menos disso 

(59) Não há quem me acuda” 

 

• Negativa dupla Não + SV + Não: 

 

(60) E não é só isso, não, senhor” 

(61) Não vou eu perdida, não 

 

• Negativa final SV + Não: 

 

(62) Falou, não, Primo... 

(63) Precisa não, Francolin. 
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Ficou constatada, então, a mesma trajetória de surgimento das negativas não 

canônicas. A negativa dupla, a partir da pré-verbal, como elemento enfatizador, 

como um recurso para corroborar, assegurar o que se quer dizer. 

A negativa final (SV + Não), por sua vez, parece ser resultado da lei do menor 

esforço atuante nas línguas naturais: como a oração se tornou mais extensa, a 

tendência é reduzi-la, de forma a torná-la mais econômica em termos de produção; 

dessa forma, o primeiro não deixa de ser usado na oração. Aliado a isso, ocorre 

também o desgaste fonético do primeiro morfema negativo, que já recebera o 

reforço de um segundo marcador de mesma forma e passou então a ser ‘ocioso’. 

As negativas do tipo dupla e final apareceram, como visto anteriormente, a 

partir do século  XVI em textos que reproduziam a fala espontânea dos usuários da 

língua. A ocorrência dessas negativas se deu nos textos de Gil Vicente, que 

continham contextos de diálogo coloquial entre usuários da língua, confirmando a 

hipótese de que tais formas são características da fala. É importante relembrar, 

também, que se observou que cada estratégia de negação ocorria em contextos 

específicos de uso.  

É válido destacar, ainda, que, em alguns casos, um mesmo autor, em um 

mesmo texto, ora utiliza a vírgula separando a oração negativa do segundo morfema 

não, ora não faz a separação entre ambos, como ocorre nos exemplos abaixo, 

retirados de Silva (2003): 

 

• Morfema não separado por vírgula da oração negativa (elemento enfático) 

 

(64) Não foi nada, não senhora... 

 

• Morfema não justaposto à oração negativa (parte constituinte da oração) 

 

(65) Não enganam não, primo; 

 

A seguir, temos um quadro que exemplifica a distribuição dos textos por 

época e ocorrência das estruturas negativas, retirado de SILVA (2003): 
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Quadro 6: Distribuição dos textos por época e ocorrência das estruturas negativas 

PERÍODO SÉCULO TEXTO ESTRUTURA 

 

 

Português 

Arcaico 

De XII a XVI Crestomatia Arcaica  

 

Negativa 

Padrão 

 

Não+SV 

XIII A demanda do Santo Graal 

 

XIV 

A mais antiga versão portuguesa dos 

quatro livros dos diálogos de São 

Gregório  

 

XV 
Um tratado de cozinha portuguesa do 

século XV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

Moderno 

 

 

XVI 

Crônica de D. Fernando 

Crônica de D. Pedro I 

Obras-Primas do Teatro Vicentino  

 

 

 

Negativa 

Dupla 

 

Não+SV+Não 

Obras Completas de Gil Vicente Vol. 6 

Auto dos Dous Ladrões 

XVII Poemas Escolhidos de Gregório de 

Matos (literatura brasileira) 

XVIII A vingança da Cigana 

 

 

 

XIX 

A Brites Papagaia 

Amor de Perdição 

Não te Amo 

Comédias de Martins Pena (literatura 

brasileira) 

Inocência (literatura brasileira) 

 

XX 

 

 

Sagarana (literatura brasileira) 

Negativa 

Final 

 

SV+Não 

 Extraído de Silva (2000, p. 04) 

 

Como pode ser observado no quadro 6, de acordo com a análise do corpus 

ampliado, foi possível localizar o período de emergência das negativas duplas a 

partir de Gil Vicente (século XVI), não sendo esta encontrada nos textos produzidos 

nos séculos XIII a XV. Foram encontradas, então, 13 negativas duplas no português 
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de Portugal. No português do Brasil foram encontradas 81 negativas duplas, que 

ocorrem nos textos a partir do século XVII. Foram encontradas 14 negativas do tipo 

final no português do Brasil do século XX. No quadro abaixo (SILVA, 2003), 

podemos visualizar todas as ocorrências separadas por época, tipo e origem de 

produção: 

 

Quadro 7: Distribuição das ocorrências das negativas 

ÉPOCA 
Negativa 

Dupla 

Negativa 

Final 

 PB Nº PE Nº PB Nº 

Século XVI   Dos Dous Ladrões 03   

Século XVII Gregório de Matos 02     

Século 

XVIII 
  

A Vingança da 

Cigana 
02   

Século XIX 

Inocência  

         

Comédias de Martins 

Pena 

07 

 

09 

Não te amo 

Amor de Perdição 

A Brites Papagaia 

05 

02 

01 

  

Século XX Sagarana 50   Sagarana 14 

TOTAL 68 13 14 

 Extraído de Silva (2000, p. 05) 

 

A negativa canônica é o tipo de estratégia dominante; eis porque os demais 

tipos de negativa aparecem preferencialmente em situações de diálogos em que 

predomina o coloquialismo, reforçando a idéia de que estas, a princípio, pertencem 

ao universo da língua falada coloquial (SILVA, 2002, 2003). Contudo, as três 

estratégias co-ocorrem, sem que uma tenha desaparecido com o surgimento da 

outra, como prediz o princípio da estratificação de Hopper (1998). 

As estratégias de negação foram também analisadas segundo as funções 

discursivas que assumem na sentença. Dessa forma, os três padrões discursivos 

ocorrem em diferentes situações comunicativas, podendo ser utilizados: 
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1. Para recusar uma oferta ou sugestão (Negativa de Recusa) 

2. Para recusar uma proposição: 

a. Previamente mencionada (Negativa Explícita) 

b. Pressuposta (Negativa Implícita) 

 

Como exemplo de Negativa de Recusa, podemos analisar um trecho retirado 

de Amor de Perdição (séc XIX): 

 

(66)  – Vá, vá, minha senhora, que eu fico bem sozinha – disse Teresa, com a 

esperança de poder desafogar em lágrimas a sua aflição. 

– Não vou, não!... A menina aqui estarrecia de medo; mas a prelada não 

tarda aí. Ela, se pode escapar-se do coro, não pára lá muito tempo. A 

apostar que ela lhe esteve a falar mal de mim? 

 

Esse fragmento ilustra o uso da negativa dupla como uma recusa a um 

convite explícito. Aqui, a personagem da escrivã recusa prontamente o convite de 

Teresa para se retirar do quarto. 

No exemplo seguinte, o personagem Moça nega prontamente a afirmação 

feita pelo personagem João, de que ela estaria perdida. Nesse caso, a negativa 

opõe-se explicitamente a uma asserção feita anteriormente:  

 

(67) MOÇA –  Vós, senhor, esteis bem’ora...  

   Ó não descubra! 

JOÃO –  Farei pois  

   minha alma adora 

      Minha vida  

   como is vós por cá perdida! 

MOÇA –  Não vou eu perdida não.   

 

No trecho abaixo, retirado de Inocência, temos um exemplo de Negativa 

Implícita. Nesse caso, o personagem José Pinho assume que o seu ouvinte está 



63 
 

  

inclinado a pensar que poderia haver, sim, outro ajudante como ele. Dessa forma, 

ele nega algo que assumiu ser verdade, mas que não estava explícito no contexto. 

 

(68)  – Pois é o que lhe digo, prosseguiu José Pinho. Tenho hoje uma raiva 

daquelas porcarias todas... Nem sei porque Nosso Senhor Jesus Cristo foi 

criar esta súcia de criaturas sem préstimo... Enfim, Ele é quem sabe... 

Quanto a mim, se pudesse, atacava fogo em todas as lagartas, porque da 

lagarta é que nascem esses anicetos, que estão enchendo mundos... Mas, 

veja Sr. Doutor, lá na terra deste homem, – (coitado, é bem bonzinho)! – 

valem esses bichinhos mais do que ouro em pó... Também se o Mochú não 

gostasse de mim, haverá de ser muito ingrato... Outro como eu não 

encontra mais, não, senhor... Tenha a santa paciência... não senhor, isto é o 

que lhe posso afiançar. 

 

O quadro 8, a seguir, exibe a ocorrência das estratégias de negação segundo 

suas funções discursivas. 

 

Quadro 8: Funções discursivas das negativas dupla e final 

DUPLA (81 = 100%) FINAL (14 = 100%) 

Explícita Implícita Recusa Explícita Implícita Recusa 

45 (55,5%) 
34 

(41,9%) 
02 (2,4%) 13 (92,8%) 00 01 (7,1%) 

 Extraído de Silva (2000, p. 08) 

 

Os resultados do quadro 8 mostram que, uma vez que as negativas finais são 

usadas preferencialmente como respostas a perguntas diretas, com relação à sua 

função discursiva elas se comportam predominantemente como negativas explícitas, 

refutando uma asserção presente no contexto lingüístico precedente ou na própria 

situação comunicativa. Vejam-se os exemplos: 
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(69) - Tomara que se acabe o tempo dos embarques. O que eu não gosto, de 

trazer dêsse gado gordo, que vai para morrer... Quero mais é ir buscar boi 

magro, no sertão.  

- Que nem que o Martinho, por roubar mulher dos outros, em garupa? 

- Para isso – que é só eu ter minha vontade! Você não sara de implicar com 

a vida dos companheiros, Sebastião! 

- Briga não, gente! Eu cá, por mim, gosto de ver é pessoa de opinião, como 

o João Manico, que não vai buscar boiada brava, nem ali perto no 

Pompéu... (Sagarana, pág 51). 

 
(70)  - Ai, Primo Argemiro, está passando... já estou meio melhor... Será que eu 

variei?... Falei muita bobagem?... 

- Falou, não, Primo... D’aqui a pouco é a minha vez... Não dilata p’ra chegar... 

(Sagarana, pág 135). 

 

A seguir é apresentado um quadro demonstrativo da ocorrência vs. omissão 

da vírgula entre o sintagma verbal e o marcador negativo não nas negativas dupla e 

final, no português do Brasil e de Portugal. 

 

Quadro 9: Distribuição das negativas segundo a presença ou ausência de vírgula 

SÉCULO 
Negativa Dupla Negativa Final 

Português do Brasil Português Europeu Português do Brasil 

 
Com 

Vírgula 

Sem 

Vírgula 

Com 

Vírgula 

Sem 

Vírgula 

Com 

Vírgula 
Sem Vírgula 

XVI 00 00 00 03 00 00 

XVII 01 01 00 00 00 00 

XVIII 00 00 02 00 00 00 

XIX 15 01 07 01 00 00 

XX 37 13 00 00 13 01 

Total 53 15 09 04 13 01 

 Extraído de Silva (2000, p. 05) 
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No caso da gramaticalização das estratégias de negação no português do 

Brasil, observou-se que a negativa do tipo dupla (Não + SV + Não) surgiu a partir da 

negativa pré-verbal (Não + SV), como uma forma de reforçar uma negação prévia, 

como se atuasse como uma confirmação da processabilidade da informação 

veiculada, com um funcionamento nitidamente enfático (71). Com o passar do 

tempo, porém, o segundo morfema não começou a atuar como parte da própria 

oração negativa, e não como um mero reforço. Em alguns casos, aparece 

diretamente justaposto à oração negativa, sem a presença da vírgula, que antes o 

separava da mesma (72). 

 

(71) Vel. Não levou má ora, não,  

mas estávamos concertados. (Auto da Festa) 

 

(72) Tor. Que comedes, que, doente? 

Brá. Que não comede nada não. (Auto dos Físicos) 

 

Procuramos sintetizar nesse capítulo as discussões mais importantes acerca 

do fenômeno da negação, as quais foram relevantes fontes de conhecimento para o 

desenvolvimento da pesquisa realizada neste trabalho. 
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5. METODOLOGIA 

 

Na primeira etapa deste trabalho foi feita uma ampla investigação 

bibliográfica, com o fim de selecionar material para dar o suporte necessário ao 

desenvolvimento da pesquisa, tanto no tocante aos pressupostos teóricos quanto ao 

estado da arte sobre a negação. Logo após, foi feito um criterioso processo de 

seleção/coleta do corpus do inglês, uma vez que o corpus do português já se 

encontrava definido e devidamente coletado. Em seguida, procedeu-se à 

investigação dos dados coletados no corpus da língua inglesa anteriormente 

descrito, fazendo uma comparação com o estudo já realizado com os dados do 

português, confrontando, então, as duas análises com o referencial teórico proposto. 

Procuramos destacar os aspectos qualitativos da pesquisa, de forma a respaldar a 

análise dos dados coletados. 

Para a análise comparativa entre as duas línguas, lançamos mão, em relação 

à língua portuguesa, do estudo de Furtado da Cunha (2000), realizado a partir do 

Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal 

(FURTADO DA CUNHA, 1998), anteriormente mencionados na introdução. Esse 

corpus se constitui de textos falados e escritos produzidos por alunos do 6º e do 9º 

ano do Ensino Fundamental, do 3º ano do Ensino Médio e por universitários. Cada 

um deles produziu cinco textos falados e, baseados nestes, cinco textos escritos, 

como se segue: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de 

lugar, relato de procedimento e relato de opinião. Desse corpus, entretanto, somente 

foram levados em conta os dados referentes aos textos falados. 

 Os dados do português, portanto, já se encontravam devidamente 

catalogados e estudados quando do início da pesquisa, sendo usados, assim, na 

etapa de comparação de resultados obtidos. 

O corpus utilizado para análise da língua inglesa foi selecionado, conforme 

dito anteriormente, a partir do Corpus of Spoken American English. Esse corpus é 

composto de gravações de conversas espontâneas de falantes de língua inglesa em 

diversos contextos, de diferentes regiões dos Estados Unidos. Trata-se de uma 

ferramenta usada pelo Departamento de Lingüística da Universidade da Califórnia, 

em Santa Bárbara, nos Estados Unidos para estudar a língua inglesa de variante 

norte-americana. Esse banco de dados está disponível para aquisição em CD 
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(incluindo conversações gravadas em forma de vídeo e devidamente transcritas), 

gravado em formato wma (vídeo), estando disponível para download na página 

virtual da referida universidade, qual seja, www.linguistics.edu, e transcritos em 

arquivos de chat, também disponível para download. 

Optamos, portanto, por fazer uso dos dados transcritos, inclusive por uma 

questão óbvia de economia de tempo. Procedemos, assim, com o download do 

corpus, o qual, na página virtual da universidade, se encontra dividido em arquivos, 

de forma que cada arquivo é composto de uma conversação. Analisamos, destarte, 

60 arquivos, correspondendo, portanto, a 60 gravações, num total de 1601 páginas 

de texto em formato de chat.  

As ocorrências de negativas não normatizadas pela gramática tradicional 

encontram-se devidamente transcritas na seção Anexos. É importante deixar claro 

que, diferentemente do corpus do português, a descrição dos participantes do 

corpus do inglês é, na maioria das vezes pouco detalhada, sendo especificados 

geralmente o lugar onde as gravações foram feitas, quantas pessoas participaram e, 

às vezes, a idade de algumas delas. Essas descrições são apontadas à medida que 

as ocorrências das negativas variantes são apresentadas. 

A localização e análise das negativas nas transcrições tornaram-se 

demoradas em decorrência do formato em que as conversações estão disponíveis. 

Como se pode perceber, a transcrição é composta, além de palavras, de números e 

símbolos. Os números e simbologia fazem parte da especificidade do sistema de 

coleta e armazenamento dos dados. Esse sistema (ou software para gravação), 

bastante avançado, calcula automaticamente, dentre outros aspectos, intervalo de 

tempo entre uma palavra e outra e sobreposição de falas. Para a localização das 

ocorrências das negativas não padrão, utilizamos os recursos disponíveis no editor 

de texto para localizar o marcador negativo por excelência not, além de sua forma 

contraída n’t e outras palavras negativas, como never, no e palavras originadas 

desta, como nothing, nobody, no one; a busca incluiu, ainda, any e palavras 

originadas desta, como anything, anybody, anyone. 

A idéia de se fazer uma análise comparativa entre as duas línguas foi 

reforçada pela leitura de estudos realizados em uma subárea da lingüística chamada 

Análise Contrastiva, preocupada particularmente com o ensino de LE, oferecendo 

orientações para a aprendizagem de uma segunda língua, bem como prevendo as 

principais dificuldades a serem enfrentadas pelo estudante dessa língua.  
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Uma vez que o nosso objetivo neste trabalho é verificar a ocorrência de 

formas negativas variantes no inglês falado para podermos fazer uma comparação 

com o português, lançamos mão de análises comparativas entre as duas línguas. 

Dessa forma, consideramos importante discorrer, ainda que brevemente, sobre a 

subárea da Lingüística que por muito tempo orientaram as pesquisas em LE, a qual 

poderá contribuir para as nossas análises, nesta pesquisa, fazendo referência às 

duas línguas. 

 

 

5.1 Análise Contrastiva 

 

A área da Análise Contrastiva, também conhecida como Análise Diferencial, 

faz parte de um campo de estudo abrangente, chamado de Lingüística Contrastiva, 

sendo considerada como uma versão forte dessa. Vandressen (1988) define a 

Lingüística Contrastiva como uma subárea da lingüística cuja função seria a de 

apontar as similaridades e diferenças estruturais entre a língua materna (LM) de um 

estudante e a LE alvo, com o intuito de prever as estruturas que oferecem 

dificuldades de aprendizagem e as que apresentam facilidades. 

Seu objetivo seria permitir, assim, que o professor pudesse elaborar uma lista 

de erros hipotéticos a serem cometidos pelos alunos de LE. Isso servia como base 

para a preparação de material didático específico para cada par lingüístico envolvido 

no processo de aquisição, bem como na escolha de abordagens e metodologias por 

parte do professor. Essas hipóteses, entretanto, somente poderiam ser corroboradas 

através da observação do uso da LE pelo aluno. 

A Análise Contrastiva é fundamentada no conceito de interferência, segundo 

o qual as estruturas da LM agem sobre as estruturas da LE no processo de 

aprendizagem, e, em muitos casos, conduz o aprendiz da LE ao erro, dadas as 

diferenças estruturais entre as línguas. O fenômeno da interferência seria 

responsável pela formação do que se chama de interlíngua, definida como o estágio 

do processo lingüístico em que o falante “cria” uma língua intermediária entre a LM e 

a LE. 

A Análise Contrastiva deve fornecer tantos insights quantos possíveis sobre 

as semelhanças ou diferenças entre as línguas a serem comparadas. Por exemplo, 
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como uma oração contendo um sintagma nominal com artigos definidos pode ser 

traduzida para uma outra língua que não possui artigos? A justificativa para a 

existência da Análise Contrastiva se apóia em seu poder explanatório e na sua 

preocupação com a solução de problemas de ensino/aprendizagem de línguas. 

Resumidamente, a Análise Contrastiva possui como meta a construção de 

uma gramática contrastiva que hierarquize as correspondências dos diferentes 

níveis gramaticais de duas línguas, com a finalidade de graduar as dificuldades no 

aprendizado de uma segunda língua e as possibilidades de interferências da língua 

materna sobre a língua alvo. 

Algumas concepções que fundamentam as pesquisas realizadas na área da 

Lingüística Contrastiva receberam diversas críticas. Em seu texto, Vandresen (1988) 

aponta algumas delas. O estudo detalhado dos erros permitiu verificar que nem 

todos os erros dos aprendizes se dão pela interferência da LM na LE. Muitos são 

devidos à estrutura interna da própria LE.  

Um exemplo disso são os verbos regulares e irregulares do inglês e do 

português, que podem causar erros a um falante de português como língua materna 

e aprendiz de inglês como LE. É comum ocorrer generalizações que provocam 

produções *goed em vez de went e *fazi em vez de fiz. Nesse caso, o “erro” não 

seria causado por interferência, mas sim pela falta de atenção às irregularidades 

próprias da língua estudada. Isso é confirmado mesmo observando falantes de 

língua nativa, quando estão em fase de “apropriação” da língua. É o que ocorre com 

crianças que, através de análise de estruturas gerais, podem produzir orações do 

tipo “eu vou desmaquiar a boneca”, pelo seguinte raciocínio: vestir – desvestir; fazer 

– desfazer; montar – desmontar; portanto, maquiar – desmaquiar. 

Outra crítica está relacionada ao fato de que as previsões de erros nem 

sempre eram confirmadas ou os erros eram rapidamente superados, não 

ocasionando grandes problemas de aquisição da língua alvo. Porém, um dos pontos 

mais criticados da Análise Contrastiva é o de que está centrada em evitar erros, e 

não em desenvolver a comunicação. Uma vez que o foco da teoria era 

exclusivamente o erro, o papel central do professor era o de corrigir seu aluno, e não 

o de promover a interação entre os membros da sala de aula, não permitindo ao 

aluno desenvolver de forma natural a aprendizagem objetivada. Com essas críticas, 

a Análise Contrastiva passou por uma reformulação transformando-se em Análise de 

Erros (versão fraca).  



70 
 

  

6. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Analisando as línguas portuguesa e inglesa com relação ao uso de 

estratégias negativas, muitas semelhanças são encontradas: nas duas línguas a 

negação é codificada através do acréscimo de um morfema negativo ao sintagma 

verbal. Também como semelhança entre as duas línguas estudadas, podemos citar 

o fato de o marcador negativo em inglês vir, na maioria dos casos, precedendo o 

verbo (73), ou pelo menos, logo após o primeiro verbo auxiliar, quando este houver. 

Como exceção, identificamos as negativas do verbo to be, em que a partícula 

negativa sempre aparece depois do verbo, como em (74): 

 

(73)  Você não deixará o país. 

You will not leave the country. 

 

(74)  Eu não sou um ladrão. 

I am not a thief. 

 

Entretanto, algumas diferenças podem ser verificadas, como o uso de verbos 

auxiliares na maioria das negativas no inglês, que em alguns casos altera a forma 

verbal, fato que não ocorre no português, ao compararmos os exemplos (75) e (76).  

 

(75)  Sheila concorda conosco. 

Sheila agrees with us. 

 

(76) Sheila não concorda conosco. 

Sheila does not agree with us. 

 

Como foi esclarecido anteriormente, há no português estratégias de negação 

que fogem àquelas prescritas pela gramática normativa, são as chamadas formas 

variantes, como podemos ver nos exemplos abaixo: 

 

(77) “não vou fazer isso não.” 

(78) “tenho certeza não, senhora” 
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Para esses casos, a gramática normativa prescreve como uso formal da língua, 

respectivamente: 

 

(79) Não vou fazer isso. 

(80) Não tenho certeza, senhora. 

 

Embora esteja previsto na gramática prescritiva da língua inglesa o uso de 

apenas um marcador negativo por oração, foi possível localizar, numa breve 

pesquisa de vertente diacrônica, usos de estratégias de negação variantes em 

inglês. Assim, antes de começar a análise dos dados da língua inglesa propriamente 

dita, julgamos importante fazer um breve comentário acerca dos usos de dupla e 

múltipla negação na referida língua. Como dito anteriormente, na gramática 

prescritiva do inglês nenhuma referência é feita com relação ao uso de mais de um 

marcador negativo em uma mesma oração, posto que essa não é uma gramática de 

usos.  

Que a dupla, ou múltipla negação não é reconhecida como estratégia de 

negação pela gramática tradicional como reforço da negação é indiscutível, porém, 

na literatura de usos da língua inglesa, algumas referências podem ser encontradas 

em relação a essa estratégia de negação. Na verdade, como vimos anteriormente, a 

dupla negação fez parte da evolução das estratégias de negação nas diversas 

línguas, inclusive do inglês.  

Geralmente, quando se fala em dupla ou múltipla negação, logo se faz 

referência ao Black English, também chamado de Inglês Vernacular Afroamericano, 

considerado como uma espécie de dialeto do inglês, mais especificamente do inglês 

americano, usado por algumas comunidades negras nos Estados Unidos e por 

afroamericanos. É a esse “dialeto” que Tottie (1991, p. 05) se refere quando diz: 

“este é um uso particular de dupla ou múltipla negação, como em ‘I don’t know 

nothing’, que foi comum no inglês padrão antigo e que ainda é norma em muitas 

variedades não padrão da língua”. 

Entretanto, essa estratégia de negação não se limita àquela variedade do 

inglês. Dentro da literatura de língua inglesa, grandes escritores fizeram uso dessa 

estratégia, como Shakespeare, que em sua peça Twelfth Night, no ato 3, escreveu 

através da personagem Viola:  
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(81) “Nor never none 

        Shall mistress of it be, save I alone”.  

 

Apesar de não reconhecida pela gramática tradicional, a negativa dupla não 

parece ter sido esquecida através dos tempos, pois em textos bem mais recentes 

que os de Shakespeare também essa estratégia pode ser verificada. Como 

exemplo, temos um trecho de uma música muito famosa de Pink Floyd, intitulada 

Another Brick in the wall (part II): 

 

(82)  We don’t need no education 

 We don’t need no thought control. 

 

É válido destacar, também, usos de múltipla negação, como o que vemos 

abaixo, extraído da canção de Bert Williams, intitulada Nobody, de 1906, que 

registra curioso uso de negação quádrupla: 

 

(83) I ain't never done nothing to nobody.  

I ain't never got nothing from nobody, no time.  

And, until I get something from somebody sometime,  

I don't intend to do nothing for nobody, no time. 

 

O contexto de uso da múltipla negação não se restringe a contextos literários 

e musicais, quando se pode justificar a fuga da gramática tradicional através do 

argumento da licença poética, tendo sido registrado em diversas situações. O 

presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, por exemplo, em um discurso, ao 

se referir a seus oponentes disse: 

 

(84) you ain’t seen nothing yet. 

 

Tendo sido expostas as principais semelhanças e diferenças estruturais entre 

as duas línguas, passaremos, em seguida, à análise dos dados obtidos a partir da 

análise do corpus da língua inglesa. 
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6.2 Análise dos dados da língua inglesa 

 

Tendo constatado o uso de estratégias de negação não padrão ao longo da 

história do inglês, passaremos adiante aos resultados obtidos a partir da análise do 

Corpus of Spoken American English. 

Ao fim da pesquisa para verificação de possíveis ocorrências de variantes na 

negação da língua inglesa, foram encontrados 10 casos de dupla negação, os quais 

são discutidos a seguir, acompanhados de uma breve descrição acerca dos 

participantes e do contexto interativo, estando também disponíveis na seção 

Anexos, inclusive no formato original em que estão apresentadas no corpus (arquivo 

chat). 

Apresentamos no quadro abaixo uma legenda criada de forma que a 

simbologia presente nos trechos a seguir transcritos pudesse ser de fácil 

entendimento, na configuração apresentada abaixo: 

 

Quadro 10 – Legenda de transcrição 

Símbolo Significado 

[comentário] Indica alguma atitude do falante 

[...] Fragmento suprimido (por não interessar na análise corrente) 

... Pausa 

 

Visualizada a legenda de transcrição, passaremos às ocorrências das 

estratégias de negação variantes encontradas no corpus do inglês. 

 

1ª ocorrência: Trata-se de uma conversa gravada na Califórnia do Sul, entre três 

amigos que estão preparando o jantar juntos. Roy e Marilyn são casados e estão 

recebendo Pete, um amigo. Os participantes têm pouco mais de trinta anos. O casal 

está preparando um peixe. A partir de um certo momento, fala-se acerca da 

natureza, quando Marilyn comenta sobre um Livro chamado The end of  Nature, que 

apresenta algumas premissas sobre o fututo, segundo as quais o mundo é 

completamente modificado pela ação do homem sobre a natureza. Então, quando 

Pete se mostra espantado/aterrorizado, Marilyn diz: “Você não ouviu nada”. 
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ROY - And then he goes on... for the rest of book...  

MARILYN - Then it gets really depressing [laugh]. 

[...] 

PETE - gee... 

[...] 

MARILYN - You haven't heard nothing. 

 

2ª ocorrência: Conversa entre duas irmãs, Mary e Alice, gravada em Montana. Elas 

falam de Tim e Ron, que reclamam que são os únicos a limpar a casa. Alice sugere 

que eles tenham discussões semanais sobre os problemas que eles enfrentam. 

Mary fala que a reação de Tim é acumular as coisas que o incomodam e então 

“explodir”. Ela diz: “ele não faz nada positivo em relação a isso... e aí ele 

simplesmente explode”. 

 

MARY - You know... cause he let... he lets it pile up.  

ALICE - Yep. 

MARY - He doesn't do nothing positive about it... and then he just blows up. 

 

3ª ocorrência: Rebecca é advogada e está orientando duas testemunhas, June e 

Rickie, que participarão de um júri que acontecerá para julgar um caso de assédio 

sexual sofrido pela segunda em um trem. Rickie conta que estava no trem, quando 

um homem senta perto dela e a assedia. Ela fala que não havia ninguém naquele 

vagão, e mesmo que houvesse, devido à forma como são localizados os assentos, 

não seria possível perceber nada. Ela diz: “não se podia ver nada nem ninguém”. 

 

REBECCA - and... so when she moved... was there anybody seated... in this area? 

[...] 

RICKIE - I think maybe like... you know how these chairs are?  

REBECCA - Unhunh. 

[...] 

RICKIE - but you couldn't... they couldn't see nothing or anybody. 

 



75 
 

  

4ª ocorrência: Continuação do diálogo acima. Em um determinado momento, Arnold,  

marido de Rickie, fala que está preocupado com ela, pois ela tem ataques de 

ansiedade e perde o controle do corpo quando fica nervosa. Ele diz: “ela 

simplesmente não tem nenhum controle sobre seu corpo”. 

 

ARNOLD - I'm a little worried about her... cause she has them anxiety attacks. 

[...] 

ARNOLD - She just don't have no control over her body. 

 

5ª ocorrência: Conversa gravada numa torre de controle aéreo em Portland, no 

estado de Oregon. Lance é um controlador de vôo novato. Ao acabar um turno de 

trabalho ele conversa com Randy, um controlador experiente, o qual está opinando 

sobre o desempenho de Lancy naquele turno. 

 

LANCE - For the most... I mean I was able to... I think I was able to keep up with that 

stuff. 

RANDY - With the ARTS. 

LANCE - Yeah. 

LANCE - I mean [laugh]... there wasn't really nothing much to do. 

 

6ª ocorrência: Mesmas pessoas e assunto da ocorrência anterior. 

 

RANDY - United was calling ready to go. 

LANCE - Yeah. 

RANDY - So... shoot... just let United go... Horizon...  

LANCE - Yeah... 

RANDY - you can't do nothing with him... so just have him hold there.  

 

7ª ocorrência: Conversa gravada na cozinha de uma família em Corpus Christi, no 

Texas. A família está preparando pamonhas (comida mexicana). Os participantes 

principais são Julia, a mãe, com 80 anos, sua filha Dolores, e seu neto Shane. De 

vez em quando eles falam espanhol. Em um determinado momento, Dolores chama 

atenção para o que está passando na TV, que está ligada em outro cômodo da 
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casa. Ela fala que Michael Jackson colocou o cabelo para trás. Então Julia diz: “Eles 

mostram... eles mostram muito... então eles não mostram nada”. 

 

DOLORES - Go ahead and... and  mix it. 

SHANE - Are those too thick? 

JULIA - No. 

DOLORES - Oh... look who's talking... Michael Jackson. He pulled his hair back. 

JULIA - They show like... they... they show a lot... then they don't show nothing. 

 

8ª ocorrência: Gravação de uma conversa em família em Pasco, Washington. A 

gravação começa em um carro e termina na cozinha da família. Os principais 

participantes são Sabrina, Kendra, e Marlena, três irmãs adolescentes, sua mãe 

Kitty, e o padrasto, Curt. A discussão gira em torno da desconfiança de Kitty de que 

Kendra, sem permissão, tenha passado a noite na casa de uma amiga. Kendra nega 

veementemente que o fez, dizendo: “de castigo por um mês; e eu não fiz nada”. 

 

KENDRA - You're so stupid thinking I spent the night . 

KITTY - Right. Melanie will call me to confirm your lie. 

[...] 

KITTY - You know Kendra... I don't know how many times I gotta tell you... once you 

lie... once you lie... 

 [...] 

KITTY - you lose complete trust. 

[...] 

KENDRA - Grounded for a month... and I didn't do nothing. 

 

9ª ocorrência: Gravação de uma aula de Judô em Shreveport, no estado de 

Louisiana. Os cinco alunos e seu instrutor têm entre 22 e 37 anos.  O instrutor está 

demonstrando um golpe desferido na parte superior da perna, destacando que é 

extremamente importante acertar a altura exata, sob pena de não acertar o alvo. Ele 

diz: “... tudo bem se você golpear... mas se ele estiver curvado, você pode... e você 

golpear a parte de baixo... você não vai acertar nada”. 
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NICK - In a Hane-goshi... that spring hip... with an outer winding pull.  

NICK - It's okay if you hit it... but if he's bent over ... you can... and you hit it low... 

you're not gonna hit nothing.  

 

10ª ocorrência: Gravação de uma conversa entre família, em Beloit, Wisconsin, na 

véspera de Natal. Cam and Fred formam um casal e têm pouco mais de 30 anos. Jo 

e Wess são os pais de Cam. Eles estão falando sobre jogos, família e amigos. Jo 

menciona uma pessoa de nome Newt, dizendo depois, “não fale nada sobre Newt 

esta noite”. 

 

JO - Especially with old Newt in there [laugh].  

CAM - Who? 

[...] 

CAM - Oh my God! 

JO - [laugh] Don't say nothing about Newt tonight. 

 

Uma vez que este trabalho é prioritariamente qualitativo e, devido ao tempo e 

espaço que se pode ter em uma dissertação, não fizemos contagem de todas as 

estratégias de negação no inglês, mas somente das formas variantes. Como 

apontado anteriormente e observado ao longo da análise do corpus da língua 

inglesa, pudemos verificar que na conversação espontânea a presença da negativa 

oracional é muito grande. Embora a quantidade de estratégias de negação não 

padrão tenha sido relativamente pequena – 10 em um universo de 1601 páginas de 

texto pesquisadas, é possível termos uma idéia de como elas se comportam. 

A estratégia de negação chamada dupla recebe esse nome por ser 

constituída por dois marcadores negativos, os quais, segundo a gramática normativa 

da língua inglesa, não podem co-ocorrer numa mesma sentença. O quadro abaixo 

mostra as negativas duplas encontradas no corpus do inglês e suas respectivas 

formas normatizadas. 

 

 

 

 

 



78 
 

  

Quadro 11: Negativas duplas e suas respectivas formas normatizadas 

Negativa Dupla (variante) Formas Negativas Normatizadas 

You haven't heard nothing 
You haven’t heard 

anything 
You have heard nothing 

He doesn't do nothing 

positive about it 

He doesn’t do anything 

positive about it 

He does nothing positive 

about it 

they couldn't see nothing 

or anybody 

they couldn't see anything 

or anybody 

they could see nothing or 

nobody 

She just don't have no 

control over her body 

She just doesn’t  have any 

control over her body 

She just has no control 

over her body 

there wasn't really nothing 

much to do 

there wasn't really 

anything much to do 

there was really nothing 

much to do 

you can't do nothing with 

him 

you can't do anything with 

him 

you can do nothing with 

him 

then they don't show 

nothing 

then they don't show 

anything 
then they show nothing 

and I didn't do nothing and I didn't do anything and I did nothing 

you're not gonna hit 

nothing 

you're not gonna hit 

anything 
you're gonna hit nothing 

Don't say nothing about 

Newt tonight 

Don't say anything about 

Newt tonight 

Say nothing about Newt 

tonight 

 

Como podemos perceber, a partir do quadro acima, as negativas variantes 

seguem o esquema not + no, sendo que, em 90% dos casos, a construção é, mais 

especificamente not + nothing. É possível inferir, a partir daí, que a construção 

negativa formada a partir desse esquema se mostra (mais) propícia, na fala, para a 

variante do tipo dupla. Em termos contrastivos em relação à língua portuguesa, esse 

tipo de construção no inglês se assemelha ao português não + nada, muito comum 

tanto na fala quanto na escrita e, inclusive, “corroborada” pela gramática normativa. 

Isso é aplicável a quase todas as ocorrências encontradas no corpus do inglês. 

Vejamos as orações abaixo: 
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(85) You haven’t heard nothing. 

Você não ouviu nada. 

 

(86) You're not gonna hit nothing. 

Você não vai acertar nada 

 

Esse “padrão” constituído de não + quantificador negativo, conta, ainda, no 

corpus do inglês, com uma construção equivalente a  não + nenhum, no português: 

 

(87) She just don't have no control over her body. 

Ela simplesmente não tem nenhum controle sobre seu corpo. 

 

Temos, então, duas construções muito semelhantes em duas línguas 

diferentes. Entretanto, numa língua ela é normatizada e na outra é considerada 

variante, ou mesmo um desvio da norma. Swan e Smith (1987, p. 95), em sua 

gramática comparativa, apontam isso claramente, quando afirmam que “a dupla 

negativa é usada no português”, citando, como exemplo: 

 

(88) * He doesn’t know nothing7. 

 

Mais uma vez, o padrão apontado é o equivalente ao português não + nada. 

Essa situação pode levar o falante de português ao erro, ao se deparar com 

uma determinada situação em que tenha que expressar, em inglês, uma idéia 

proposta a partir da sua língua materna, correndo o risco de produzir uma oração 

como a anterior, agramatical em inglês. 

O uso da dupla negativa, na conversação natural em inglês, parece até 

mesmo se confundir com a negativa padrão, apesar de não muito freqüente, uma 

vez que em uma mesma fala podemos encontrar as duas estratégias, como 

acontece na ocorrência destacada abaixo: 

 

(89) They couldn’t see nothing or anybody. 

 

                                                 
7  O asterisco indica que a oração é agramatical. 
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Nesse caso, parece haver uma oração agramatical e outra gramaticalmente correta, 

respectivamente: 

 

(90) They couldn’t see nothing. 

e  

(91) They couldn’t see anybody. 

 

Trata-se de uma seleção de estratégia, a princípio, contraditória. Se a dupla 

negativa foi usada na primeira oração, por que não usar a mesma estratégia na 

segunda? Não há dados suficientes no corpus para apresentar uma resposta 

conclusiva para essa pergunta. Entretanto, uma especulação se mostra bastante 

razoável: a dupla negativa parece ser encarada como natural, aceitável, porém, usá-

la na segunda oração poderia resultar em uma espécie de tripla negação, devido à 

distância entre os morfemas n’t, nothing e nobody, principalmente em relação aos 

dois últimos, de forma que teríamos a seguinte oração: 

 

(92) They couldn’t see nothing or nobody. 

 

A análise dos dados revela uma semelhança estrutural muito grande entre a 

estratégia variante dupla no português e no inglês, pois nesta, além de a estratégia 

dupla ser realizada através do uso de um marcador negativo “extra”, em 90% dos 

casos, o esquema apontado é Neg + SV + Neg (cf. pág. 53), conforme se pode 

visualizar no exemplo abaixo:  

 

(93) Don’t   say   nothing about Newt tonight. 

 Neg + SV + Neg 

 

As negativas duplas em inglês foram também analisadas segundo a função 

discursiva desempenhada no contexto comunicativo, como se pode ver no quadro 

abaixo. 
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Quadro 12: Distribuição das negativas do inglês segundo sua função discursiva 

Neg. explicita Implícita Recusa Total 

01 09 00 10 

10 % 90 % 0 % 100 % 

 

A partir do quadro, verificamos que a quase totalidade das negativas é do tipo 

implícita. Detalhamos duas ocorrências desse tipo, a seguir. 

Na ocorrência 09, o instrutor, quando fala sobre o alvo a ser atingido, assume 

que o ouvinte pensa que vai acertar o alvo, independentemente da altura em que o 

golpe for desferido. Nesse momento, ele quebra a expectativa que presume existir 

por parte do ouvinte, informando que se o golpe for desferido a altura baixa, o alvo 

não será acertado: 

 

NICK - It's okay if you hit it... but if he's bent over ... you can... and you hit it low... 

you're not gonna hit nothing.  

 

Na ocorrência 04, Arnold presume que o ouvinte está inclinado a julgar Rickie 

capaz de controlar seu nervosismo diante da sessão do júri; ele, então, quebra essa 

expectativa: 

 

ARNOLD - She just don't have no control over her body. 
 

Na ocorrência 08 abaixo, única do tipo explícita, Kendra nega veementemente 

algo que foi explicitamente dito por Kitty: que a filha tenha feito algo sem permissão 

da mãe (cf. pág. 76). 

 

KENDRA - Grounded for a month... and I didn't do nothing. 

 

O quadro 12 mostra que não foi encontrada negativa dupla com função 

discursiva do tipo recusa. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de não haver, 

em nenhuma das ocorrências encontradas, contexto de resposta à pergunta direta 

(cf. FURTADO DA CUNHA, 2000). 

Embora não faça parte de nosso objetivo nessa pesquisa, que trata de 

negativas oracionais, consideramos importante destacar a ocorrência de uma 
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negativa de constituinte no corpus da língua inglesa, por ter sido realizada através 

da estratégia de negação dupla. A negativa de constituinte recebe este nome por se 

tratar da negação de apenas uma parte da oração, ou seja, de um constituinte, 

diferentemente do que acontece com a negativa oracional, em que é negada a 

oração. 

O trecho abaixo foi retirado da gravação de uma conversa entre duas primas 

com idade média de 35 anos, gravada em Los Angeles, na Califórnia. Elas falam 

sobre um amigo um tanto velho que estava acompanhado de uma garota bastante 

jovem. Alina diz: “nada poderia ajudá-la; nenhuma maquiagem, coisa alguma”. 

 

ALINA - The friend that was there with them... is this older guy with this young chick...  

[...] 

ALINA - She's sitting there... with this hair pulled back... in a little ponytail 

[...] 

ALINA - Nothing was gonna help her. No makeup... no nothing. Cause she's the little 

girl and he's the older man and he's taking care of me.     

 

Essa ocorrência do uso de dupla negativa se mostra bem peculiar, pois em se 

tratando de negativa de constituinte, os dois marcadores negativos encontram-se 

ligados de forma imediata, posto que não há nenhuma outra palavra entre eles. 

Analisando atentamente o fragmento acima, podemos perceber que o falante fez 

uso da estratégia prevista pela gramática normativa quando disse “in nothing was 

gonna help her”. Nesse trecho somente um marcador negativo foi usado para 

realizar a negativa. Logo após, talvez por uma questão de paralelismo em relação à 

construção no makeup, nothing foi negado, apesar de ser negativo por natureza.  

Nesse caso, de acordo com a gramática normativa da língua inglesa, a forma 

padrão da oração acima, em relação ao uso da estratégia de negação, seria: 

 

Nothing was gonna help her. No makeup... nothing. Cause she’s the little girl and 

he’s the older man and he’s taking care of me. 

 

Mais uma vez, como destacado anteriormente, um dos constituintes da dupla 

negação é nothing. 
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Através dos resultados obtidos a partir do corpus da língua inglesa foi 

possível perceber que há nas línguas portuguesa e inglesa mais semelhanças do 

que se pensava, inclusive em relação às formas variantes, uma vez que na língua 

inglesa, para formar a negativa dupla, se faz uso de um “marcador negativo extra”, 

tal qual acontece na negativa dupla no português.  

Os contextos de interação comunicativa em que as ocorrências das formas 

variantes fora encontradas no inglês reforçam, outra vez, o argumento de que  essas 

formas variantes são características da fala, e mais ainda, peculiares de contextos 

marcados pela informalidade. Aliás, a fala, com sua informalidade (dependendo da 

situação comunicativa, evidentemente), demonstra que há muitas formas variantes 

que são completamente ignoradas pela gramática prescritiva.  

Nessa pesquisa, além da negativa oracional dupla, foi encontrada uma 

negativa de constituinte realizada através de uma negativa dupla e ainda 

encontramos, no caso da ocorrência 04 uma forma variante do auxiliar usado para a 

negativa de verbos regulares (don’t), que não foi flexionado na terceira pessoa do 

singular, como está previsto na gramática prescritiva. 

Vale salientar que, conforme constatamos nesta pesquisa, em se tratando de 

regularidade de ocorrência de formas variantes, somente um corpus de língua falada 

poderia nos fornecer dados suficientes para uma análise mais criteriosa acerca dos 

fenômenos apontados, reforçando  o argumento de que na língua escrita existe uma 

maior coincidência entre o que rege a gramática prescritiva e os usos lingüísticos. 
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7. PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA(S)8 

 

Certamente um tema que se tornou alvo de grandes discussões gira em torno 

do ensino de línguas. Dentre as discussões, surgem perguntas tais como: Qual a 

melhor forma de ensinar língua? O que é ensinar gramática? Como trabalhar a LE 

(principalmente no tocante à sala de aula de escolas públicas) com alunos que 

sentem muita dificuldade em sua própria língua? Decorrente dessa série de 

questões surgem as pesquisas que objetivam dar subsídio ao professor em seu 

trabalho. Dentre essas pesquisas, podemos destacar as realizadas na área de 

lingüística, e, mais especificamente, em lingüística aplicada. 

Em consonância com o pensamento acima, afirma Furtado da Cunha e 

Tavares (2007, p. 13): 

 

A lingüística tem muito a oferecer como subsídio para um processo de 
ensino/aprendizagem que vise a ampliação das habilidades necessárias 
para a construção reflexiva, crítica e criadora de textos orais e escritos de 
gêneros e níveis de formalidades variados, consoante as situações sociais 
em que são necessários. 

 

É exatamente nesse contexto que se insere o trabalho aqui desenvolvido. 

Esta pesquisa, orientada por pressupostos funcionalistas, discute fatos reais, 

questões que envolvem usos reais da língua, fazendo sugestões de como trabalhar 

essas questões em nível de ensino. E em se tratando de ensino, seja ele de língua 

materna ou estrangeira, o direcionamento dado em sua execução certamente 

depende de concepções tais como gramática, língua e ensino (cf. cap. 02). 

Defendemos nesse trabalho um ensino de língua de orientação produtivo-

reflexiva, de forma que o falante tenha a possibilidade de refletir sobre a língua e 

escolher a melhor estratégia de comunicação para o contexto em que se encontra 

inserido.  

 
 

                                                 
8  As considerações feitas neste capítulo levam em conta o ensino regular de níveis fundamental 
e médio, excluindo-se, dessa forma, os chamados cursinhos de inglês, cursos preparatórios para 
vestibular e semelhantes. 
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7.1 Sugestões para o ensino da negativa oracional em 
inglês 
 

Apresentamos a seguir algumas atividades cujo objetivo é auxiliar no ensino 

das estratégias de negação oracional no inglês. Vale salientar que os exercícios a 

seguir são orientados a partir da língua em uso, de forma que o aluno tenha a 

oportunidade de refletir sobre a língua que usa (língua materna) ou que pretende 

usar (LE).  

Diferentemente da visão preconceituosa de que os alunos não aprendem nem 

a sua língua materna, muito menos uma LE – visão essa, aliás, pautada na falta de 

conhecimento dos propósitos e características do ensino de LE, – concordamos que 

esta proporciona subsídios aos alunos para pensar sobre sua própria língua. Sobre 

isso, afirma Moita Lopes (1996, p. 132): “aprender a ler em LE ajuda no 

desenvolvimento da habilidade da leitura em língua materna, que é, na verdade, a 

fonte de muitos problemas com os quais as crianças se defrontam na escola em 

todas as disciplinas”. 

É válido ressaltar que nosso entendimento de que é importante tratar também 

na sala de aula de LE sobre a questão da variação lingüística é corroborado pelos 

PCN (1998, p. 47): 

 

A questão da variação lingüística em Língua Estrangeira pode ajudar não só 
a compreensão do fenômeno lingüístico da variação na própria língua 
materna, como também o fato de que a língua estrangeira não existe só na 
variedade padrão, conforme a escola normalmente apresenta. 

 

As atividades propostas a seguir baseiam-se na convergência dos pontos que 

consideramos relevantes em relação às concepções apresentadas acerca de língua, 

gramática, erro e ensino. Procuramos, assim aproveitar todas as contribuições 

dessas visões de forma a oferecer sugestões para um ensino reflexivo-produtivo 

da(s) língua(s). É com base nesse objetivo que algumas atividades propostas, como 

a primeira, partem de discussões de dados/fenômenos da língua materna dos 

alunos. 
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Exercício 1 

 

1) Verificar quais as diferenças estruturais e de sentido entre as frases abaixo. 

Justificar a resposta. 

 

a) Menino, não faça isso! 

b) Menino, não faça isso não! 

c) Menino, faça isso não! 

 

Nessa atividade o professor abordará as três estratégias de negação 

apresentadas em Furtado da Cunha (2000) e Silva (2002, 2003) de forma bem 

simplificada e geral, utilizando-se para isso a própria língua materna do aluno. 

Espera-se que este, ao analisar as frases, perceba as diferenças estruturais nos 

pares colocados, verificando que houve um acréscimo do marcador negativo não ao 

final da frase (1a), gerando (1b) e, que houve um deslocamento da partícula 

negativa para o final da frase (1a), gerando (1c).  

Em relação à questão do conteúdo, espera-se que os alunos constatem que 

não existe diferença de sentido  entre as frases. Uma outra tarefa interessante seria 

o professor solicitar que os alunos dessem outros exemplos de usos das estratégias 

de negação apresentadas, verificando se eles mesmos fazem uso delas ou 

conhecem pessoas que o fazem. 

O professor pode, então, nessa oportunidade, discutir com os alunos a 

respeito das diferenças estruturais que uma determinada língua pode apresentar. 

Outros aspectos/conceitos também podem ser discutidos nesse momento, tais 

como: registro formal e informal da língua, variedades lingüísticas, gramática 

normativa versus gramática de usos, preconceito lingüístico, dentre outros. 

 

2) Verificar as diferenças estruturais e de sentido entre as frases abaixo. Justificar a 

resposta. 

 

a) Then they don’t show anything. 

b) Then they show nothing. 

c) Then they don’t show nothing. 
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Na atividade anterior, o aluno analisou dados da sua língua materna. Nessa 

atividade, ele pode ter a oportunidade de fazer a mesma análise usando dados da 

língua alvo. Espera-se que ele perceba, em relação à primeira oração, que em (2b) o 

auxiliar don’t foi excluído e que anything foi substituído por nothing.; que em (2c) 

anything foi substituído por nothing. Em relação ao conteúdo, semelhante ao 

exercício anterior, espera-se que se perceba que não houve alteração de sentido, 

embora a forma tenha mudado. 

Uma vez que, nessa atividade, o contexto se estendeu da língua materna 

para a LE, assim como no exercício 1, o professor pode mostrar que outras línguas 

também podem apresentar diferenças nas falas de seus usuários. Para que isso 

fique bem claro para os alunos, se faz importante ressaltar que essas diferenças 

podem ser verificadas tanto entre países que compartilham a mesma língua, como 

Brasil e Portugal, Estados Unidos e Inglaterra, quanto entre determinadas regiões de 

um mesmo país, como o registro informal usado em Washington, em relação ao 

usado nos bairros que fazem divisa com o Canadá, por exemplo. 

  

3) Traduzir as frases abaixo e verificar se existe, na tradução, algum desvio da 

gramática normativa da língua portuguesa: 

 

a) And I didn’t do nothing. 

Tradução esperada: e eu não fiz nada. 

 

b) You’re not gonna hit nothing. 

Tradução esperada: você não vai acertar nada. 

 

c) Don’t say anyhting about Newt tonight. 

Tradução esperada.  Não diga nada sobre Newt esta noite. 

 

Espera-se que os alunos, nessa atividade, ao fazer as respectivas traduções, 

percebam que não existe desvio algum em relação às regras prescritas pela 

gramática normativa do português, uma vez que na nossa língua o esquema não + 

nada é reconhecido como recorrente na língua culta padrão. O professor pode, 
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portanto, aproveitar a oportunidade para mostrar que algumas vezes, o que é 

gramaticalmente correto em uma determinada língua, pode ser considerado 

incorreto em outra.  

 

4) Reescrever as frases abaixo, de forma que as negativas estejam de acordo com a 

norma padrão da língua culta inglesa, destacando as palavras que você modificou: 

 

Exemplo:  You haven’t heard nothing. 

Respostas.  You haven’t heard anything. 

You have heard nothing. 

 

4.a) He doesn't do nothing positive about it 

Resposta esperada.  He doesn't do anything positive about it. 

He does nothing positive about it 

 

4.b) She just don't have no control over her body. 

Resposta esperada.  She just doesn’t  have any control over her body. 

    She just has no control over her body. 

 

Nesse exercício, a ênfase incide sobre o registro formal da língua. Espera-se 

que os alunos reconheçam as estratégias variantes e sejam capazes de substituí-las 

pelas estratégias normatizadas. Nessa atividade, o professor pode reiterar o 

conceito de registro formal versus registro informal, explicando que tanto na língua 

inglesa como na língua portuguesa diferentes registros podem ser usados em 

diferentes contextos comunicativos e para propósitos comunicativos diversos. No 

caso de (4b), espera-se que o aluno atente não só para a questão da construção 

variante not + no, mas também para o uso do verbo auxiliar que não foi devidamente 

flexionado (assim como preconiza a gramática prescritiva do inglês) na terceira 

pessoa do singular. 

 

5) Traduzir as frases abaixo de acordo com o registro formal falado da língua 

inglesa, destacando os marcadores negativos utilizados: 

 

Exemplo:  Eu não quero saber nada sobre sua família. 
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Tradução 1: I don’t want to know anything about your family. 

Tradução 2: I want to know nothing about your family. 

 

5.a) A mãe dele não tem nenhum problema de saúde, não. 

Tradução esperada 1: His mother doesn’t have (hasn’t) any healthy 

problem. 

Tradução esperada 2: His mother has no healthy problem. 

 

5.b) Meu computador tá funcionando, não. 

 Tradução esperada 1: My computer isn’t working. 

 

Mais uma vez, o enfoque incide sobre o registro formal da língua. Entretanto, 

diferentemente do proposto no exercício anterior, em que o aluno deverá substituir 

as estratégias de negação variantes a partir da LE, nessa atividade ele terá que 

fazer uso do registro formal da LE tomando como ponto de partida a sua língua 

materna. Ele terá a oportunidade também de verificar que, de acordo com o que se 

almeja dizer, mais de uma estratégia/frase poderá ser usada. 

Com essas sugestões, pretendemos dar ao professor uma orientação de 

como proceder ao ensino das estratégias oracionais em inglês, dando ao aluno, 

acima de tudo, a oportunidade de poder refletir sobre sua própria língua. É 

interessante que o aluno possa perceber que existem diferenças de usos em sua 

língua materna e que essas diferenças se dão por vários fatores, como diferenças 

regionais, de gênero, grau de escolaridade, dentre outros. Uma vez que se trata do 

ensino de LE, é valido que ele saiba que também esta possui formas variantes. 

Perceba-se que o objetivo não é estimular o uso das formas variantes 

(aleatoriamente) ou menosprezar a forma padrão, mas sim oportunizar a reflexão 

acerca da língua, tanto materna quanto estrangeira. A referência constante à língua 

materna tem o objetivo de proporcionar à reflexão sobre uma língua a partir da outra. 

A nossa proposta de ensino, portanto, não apóia o estudo da língua de forma 

mecanicista, sem reflexão acerca de sua natureza. 

Vale ressaltar que o objetivo dessas atividades é dar orientações de como 

trabalhar um determinado fato da língua. Não há aqui a pretensão de apresentar 

procedimentos detalhados como planos de aula ou similares. Dada a natureza deste 

trabalho, as sugestões apresentadas são discutidas de forma resumida. Também 
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por isso, os exercícios são formulados com uso de orações fora de contexto e as 

respostas apresentadas são baseadas no mínimo esperado; outras várias podem 

surgir. O professor, em seu planejamento, deverá adaptar as sugestões à sua 

realidade de sala de aula, inclusive apresentando fragmentos de textos, ou textos 

completos, da forma que julgar conveniente e/ou produtivo. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação tem relevância na área de lingüística aplicada por tratar de 

questões estritamente relacionadas ao ensino de língua(s), tais como concepções 

de gramática, língua e ensino. Como pudemos mostrar ao longo das discussões 

apresentadas neste trabalho, o nosso sistema de ensino atual está centralizado nos 

conceitos de gramática e ensino prescritivos, caracterizando-se por ser, em boa 

parte, classificatório e excludente. 

Essa postura tem duas conseqüências básicas: o ensino de língua de cunho 

não reflexivo e a exclusão do estudo das formas variantes. A primeira conseqüência 

diz respeito ao ensino de língua que se faz baseado quase unicamente em normas a 

serem seguidas, numa visão mecanicista de uso. Defendemos, neste trabalho, o 

ensino de língua de base reflexiva, apoiando-nos inclusive, na vertente social do 

estudo da língua. É impensável o estudo da língua excluindo a sua natureza, sua 

função social, seus diversos usos e objetivos.  

A segunda conseqüência diz respeito à abordagem da língua em uso. Como 

afirmamos anteriormente, não se trata de negar as regras gramaticais, retirar do 

currículo de ensino da língua o estudo de regras, até por que na visão funcionalista 

defende-se que a língua é moldada segundo regras, embora sejam essas regras 

fixadas a partir exatamente do uso lingüístico. Não levantamos a bandeira da 

exclusão, pelo contrário, o nosso ponto de vista apóia a inclusão. Nessa perspectiva, 

defendemos a inserção do estudo de língua real na sala de aula, para que não se 

tenha a sensação de se estudar uma língua e falar outra diferente. O ensino, assim, 

deve centralizar-se na concepção produtiva, para que o falante possa estar hábil a 

usar a língua de forma adequada, de acordo com os objetivos a serem atingidos e, 

assim, de acordo com a situação comunicativa. 

Dessa forma, a nossa pesquisa está pautada no estudo da língua inserida em 

contexto real de interação comunicativa. Essa perspectiva, por sua vez, levou ao 

exame de corpora de língua falada. A questão central de nossa pesquisa é saber se 

também na língua inglesa faz-se uso de formas variantes de estratégias de negação, 

assim como ocorre na língua portuguesa. Os nossos resultados demonstraram que 

os falantes de inglês como língua materna fazem uso, na modalidade falada, de uma 
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estratégia de negação não prevista pela gramática normativa, semelhante ao que 

acontece com falantes de português como língua materna. 

Um dos nossos objetivos específicos visou à investigação das semelhanças 

existentes entre as formas variantes nas duas línguas. Os resultados nos permitiram 

a conclusão de que existe em inglês uma forma variante que se assemelha a uma 

estratégia de negação prevista pela gramática normativa do português, evidenciando 

que é possível termos em uma determinada língua, estratégias de uso padrão que 

são consideradas variantes, ou mesmo um desvio da norma em outra língua. 

Em cumprimento ao terceiro objetivo específico proposto, verificamos que as 

negativas variantes ocorrem em contextos de uso real da língua, confirmando, 

inclusive, que estas são encontradas em situações em que existe um elevado grau 

de intimidade entre os falantes. Observamos também que, tanto na língua 

portuguesa quanto na inglesa, as estratégias de negação apontam para as mesmas 

funções discursivas. 

Por fim, elaboramos sugestões para o ensino de estratégias de negação no 

inglês com base no ensino produtivo-reflexivo da língua. Essa visão de ensino 

oferece ao estudante de língua uma gama maior de estratégias que podem ser 

usadas em uma mesma situação comunicativa para alcançar diferentes objetivos. 

Tudo isso, vale salientar, com vistas tanto à língua materna quanto à LE.  

Compartilhamos a postura de que a língua materna, pelo menos no estágio 

inicial (para principiantes) do estudo da LE, pode ajudar no processo de 

aprendizagem da língua alvo e auxiliar o aluno na compreensão de sua língua 

materna; eis por que, em alguns momentos, há a necessidade de se contrastar a 

língua alvo com a língua materna, como foi proposto em algumas de nossas 

atividades. 

Ao tratarmos do uso lingüístico em situações reais de interação comunicativa, 

procuramos destacar as variedades que uma determinada língua pode apresentar, 

verificando que diferentes línguas podem apresentar variações dentro do mesmo 

domínio – no presente trabalho, a negação. Essa análise comparativa poderá ser 

incluída nos programas escolares de ensino de línguas, principalmente estrangeira, 

quando muitas vezes as abordagens à língua são realizadas de forma mecanicista, 

fora de contexto e sem reflexão acerca de sua natureza. Essa comparação entre 

línguas, assim como apontamos, pode fornecer ao aluno o instrumento necessário 

para pensar também a LE de forma crítica. Isso poderá ajudá-lo até mesmo a refletir 
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de maneira madura antes de adotar, por exemplo, uma postura de adoração ao que 

é estrangeiro, como discutimos anteriormente. 

Temos a certeza de que esta dissertação não contempla todas as discussões 

levantadas acerca do fenômeno estudado. Primeiramente, dada sua natureza – 

dissertação de mestrado. E ainda, por tratar de um tema inserido em um domínio 

bastante amplo – a negação. Entretanto, esperamos ter contribuído para os estudos 

de línguas, tanto materna quanto estrangeira, tão necessários para se ter propostas 

cada vez mais eficientes dentro do campo de ensino. Por desenvolver este trabalho 

segundo orientações da lingüística aplicada com base em pressupostos 

funcionalistas, esperamos também ter dado uma contribuição válida para um ensino 

reflexivo-produtivo de línguas, tanto materna quanto estrangeira. 
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ANEXOS                                                                                                    
.........................................................................................
Ocorrências das negativas variantes no corpus do inglês, 
em formato chat 
 

1ª ocorrência: 

 

*ROY: And then he goes on §%snd:"03"_694310_695260§ 

 for the rest of book §%snd:"03"_695260_696010§ 

 to ⌈ absolutely ⌉ +... §%snd:"03"_696010_697050§ 

*MARIL: ⌊ Then &{l=X it &}l=X gets really ⌋ depressing &=laugh . 

§%snd:"03"_696180_697630§ 

*ROY: ⌈2 heartless⌉2⌈3ly ⌉3 +... §%snd:"03"_697630_698650§ 

*PETE: ⌊2 Oh [% laugh] ⌋2 ⌊3 good [% laugh] ⌋3 . 

§%snd:"03"_697790_698690§ 

*MARIL: ⌊3 &=laugh ⌋3 ⌈4 &=laugh &=laugh &=laugh &=laugh ⌉4 ⌈5 &=laugh . 

§%snd:"03"_698190_700880§ 

*PETE: ⌊4 &=laugh oh [% laugh] gee [% laugh] &=laugh ⌋4 . 

§%snd:"03"_699230_700530§ 

*ROY: ⌊5 heartlessly debunk +... §%snd:"03"_700280_701660§ 

*MARIL: You haven't heard nothing §%snd:"03"_700960_701710§ 

 yet ⌉5 . §%snd:"03"_701710_702010§ 

 

2ª ocorrência: 

 

*MARY: ## you know and §%snd:"07"_173130_175730§ 

 # especially the way um §%snd:"07"_175730_177130§ 

 ## I mean Tim_A gets # &in # himself into a: §%snd:"07"_177130_181630§ 

 uncomfortable situation or whatever §%snd:"07"_181630_183830§ 

 # &=in and his first reaction is to blow up about it . 

§%snd:"07"_183830_187030§ 
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*ALICE: Mhm . §%snd:"07"_187030_187580§ 

*MARY: ## You know §%snd:"07"_187580_188430§ 

 cause he let +/. §%snd:"07"_188430_189030§ 

*MARY: he lets it pile up . §%snd:"07"_189030_190280§ 

*ALICE: # Yep . §%snd:"07"_190280_191030§ 

*MARY: ## He doesn't do nothing ## positive about it 

§%snd:"07"_191030_194010§ 

 and then he just blows up . §%snd:"07"_194010_195330§ 

 

3ª ocorrência: 

 

*REBEC: &=in ## U:m §%snd:"08"_529580_530930§ 

 ## and §%snd:"08"_530930_532600§ 

 so when she moved §%snd:"08"_532600_533710§ 

 # was there anybody seated +... §%snd:"08"_533710_535130§ 

*RICKI: X⌈: ⌉ . §%snd:"08"_535130_535630§ 

*REBEC: ⌊ in this ⌋ area . §%snd:"08"_535330_536130§ 

*RICKI: &=in ## I think maybe like §%snd:"08"_536130_537840§ 

 &=in you know how these chairs are ? §%snd:"08"_537840_539230§ 

*REBEC: ⌈ Unhunh ⌉ . §%snd:"08"_539230_539590§ 

*RICKI: ⌊ Maybe right ⌋ he:re §%snd:"08"_539230_540180§ 

 and §%snd:"08"_540180_540430§ 

 # you know +... §%snd:"08"_540430_541040§ 

*REBEC: ⌈ Okay ⌉ . §%snd:"08"_541040_541370§ 

*RICKI: ⌊ but you ⌋ couldn't they couldn't see: nothing 

§%snd:"08"_541040_543030§ 

 o⌈2r: anybody ⌉2 +... §%snd:"08"_543030_544150§ 
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4ª ocorrência: 

 

*ARNOL: W2 Oh I'm not W2 §%snd:"08"_1393290_1393740§ 

 W3 I'm just W3 &{l=X gonna sit back W4 and look &}l=X W4 . 

§%snd:"08"_1393740_1394840§ 

*REBEC: W4 &=laugh &=laugh &=laugh W4 &=laugh . 

§%snd:"08"_1394390_1395190§ 

*RICKI: # M:W5hm W5 +... §%snd:"08"_1395190_1395940§ 

*ARNOL: W5 I'm a little worried W5 about her §%snd:"08"_1395590_1396290§ 

 cause she has them anxiety attacks . §%snd:"08"_1396290_1397790§ 

*RICKI: X . §%snd:"08"_1397790_1398040§ 

*REBEC: &=THROAT . §%snd:"08"_1398040_1398590§ 

*ARNOL: # She just don't have no control over her body . 

§%snd:"08"_1398590_1400390§       

 

5ª ocorrência: 

 

*LANCE: For the most part §%snd:"22"_223550_224391§ 

 ## I mean I was able to &k +/. §%snd:"22"_224795_225566§ 

*LANCE: I think I was able to keep up with that stuff +... 

§%snd:"22"_225566_227205§ 

*RANDY: With the ARTS . §%snd:"22"_227205_227819§ 

*LANCE: # Yeah . §%snd:"22"_228012_228397§ 

*LANCE: I mean §%snd:"22"_228397_228678§ 

 &=laugh &=laugh there wasn't really nothing much to do . 

§%snd:"22"_228678_230142§ 

 

6ª ocorrência: 

 

*RANDY: You say Horizon one+thirty+eight §%snd:"22"_298017_298937§ 

 xx xx xx xx xx §%snd:"22"_298937_299612§ 

 ## if they don't get the hint §%snd:"22"_300375_301173§ 

 if he's +/. §%snd:"22"_301199_301602§ 
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*RANDY: ## &=in but if you can't get him §%snd:"22"_302637_304179§ 

 ## just go on . §%snd:"22"_304819_305661§ 

*RANDY: and do something else that you can do . §%snd:"22"_305661_307011§ 

*RANDY: # United was calling ready to go . §%snd:"22"_307011_308475§ 

*LANCE: # Yeah . §%snd:"22"_308475_308922§ 

*RANDY: So §%snd:"22"_309027_309378§ 

 shoot . §%snd:"22"_309378_309833§ 

*RANDY: ## just let United go . §%snd:"22"_310210_311236§ 

*RANDY: ## HoriWzon W +... §%snd:"22"_311639_312192§ 

*LANCE: W Yeah W +... §%snd:"22"_311937_312192§ 

*RANDY: you can't do nothing with him §%snd:"22"_312192_312998§ 

 so just have him hold there . §%snd:"22"_312998_314015§  

 

7ª ocorrência: 

 

*DOLOR: ## Go ahead and &s and +/. §%snd:"37"_554034_555091§ 

*DOLOR: ## mix it . §%snd:"37"_555091_556443§ 

*SHANE: Are those too thick ? §%snd:"37"_556443_557283§ 

*JULIA: ## No . §%snd:"37"_557283_558869§ 

*DOLOR: Oh: §%snd:"37"_558869_559212§ 

 look who's talking §%snd:"37"_559212_560085§ 

 Michael Jackson . §%snd:"37"_560085_561040§ 

*DOLOR: He pulled his hair back . §%snd:"37"_561040_562170§ 

*JULIA: ## They show like §%snd:"37"_562170_571742§ 

 # they # they X show a lot §%snd:"37"_571742_573431§ 

 xx xx X then they don't show nothing . §%snd:"37"_573431_574902§ 

 

8ª ocorrência: 

 

*KENDR: ## You're so stupid thinking I spent the night . 

[...] 

*KITTY: right §%snd:"42"_101523_102058§ 

 Melanie will call me to W confirm your lie +... §%snd:"42"_102058_104085§ 
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[...] 

*KITTY: I don't know how many times I gotta tell you 

§%snd:"42"_133373_134483§ 

 once you lie: §%snd:"42"_134483_135362§ 

 ## once you W &{l=F lie &}l=F +... §%snd:"42"_135362_137027§ 

*KENDR: W xx xx xx §%snd:"42"_136359_136728§ 

 # &=tsk Are they having a carwash W ? §%snd:"42"_136728_138239§ 

*KITTY: you lose &th # complete W trust . §%snd:"42"_137027_138822§ 

[...] 

*KENDR: ⌊3 Grounded for a month ⌋3 §%snd:"42"_476709_477517§ 

 ⌈4 &{l=YELL and I didn't do nothing ⌉4 . §%snd:"42"_477517_478756§ 

 

9ª ocorrência: 

 

*NICK: ## In a Hane-goshi . §%snd:"57"_277598_279204§ 

*NICK: That spring hip . §%snd:"57"_279204_280174§ 

*NICK: &=in With an outer winding pull . §%snd:"57"_280174_281596§ 

*NICK: ## It's okay if you hit it low §%snd:"57"_281596_284394§ 

 # but if he's bent over §%snd:"57"_284394_285625§ 

 ## you &can +/. §%snd:"57"_285625_286276§ 

*NICK: and you hit it low §%snd:"57"_286276_287236§ 

 you're not gonna hit nothing . §%snd:"57"_287236_288148§ 

 (texto 57) 

 

10ª ocorrência: 

 

*JO: ⌈ Especially with old ⌉ Newt in there . §%snd:"59"_253017_254470§ 

*JO: &=laugh . §%snd:"59"_254470_254932§ 

*CAM: Who ? §%snd:"59"_254932_255282§ 

*JO: # &=laugh . §%snd:"59"_255282_255733§ 

*CAM: # ⌊ Oh Newt . §%snd:"59"_255733_256497§ 
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*JO: ⌈ &=laugh &=laugh &=laugh &=laugh &=laugh &=laugh &=laugh &=laugh 

&=laugh ⌉ . §%snd:"59"_255896_257341§ 

*CAM: Oh my Go:d ⌋ . §%snd:"59"_256497_257341§ 

*JO: # &=laugh &=in §%snd:"59"_257341_257831§ 

 &{l=VOX Don't say nothing about Newt tonight &}l=VOX . 

§%snd:"59"_257831_259851§ 

*JO: ## ⌈ Ȥ &=in:long ⌉ . §%snd:"59"_259851_260841§ 

*CAM: ⌊ &=TSS ⌋ §%snd:"59"_260051_260841§ 

 Well he's §%snd:"59"_260841_261275§ 

 # his popularity has gone §%snd:"59"_261275_262674§ 

 # ⌈ down to nothing ⌉ . §%snd:"59"_262674_263861§ 

 

Negativa de constituinte no corpus do inglês  

 

*ALINA: &WTh # the friend that was there with them 

§%snd:"06"_200730_202480§ 

 is this older guy with this young chick . §%snd:"06"_202480_204230§ 

[...] 

*ALINA: W she's sitting there §%snd:"06"_207330_207980§ 

 with &{l=X this &}l=X hair: W pulled back §%snd:"06"_207980_209030§ 

 in &{l=X a &}l=X little ponyW2tail: W2 . §%snd:"06"_209030_210530§ 

[...] 

*ALINA: &{l=@ &=SNORT &}l=@ &=laugh &=laugh W 

§%snd:"06"_219080_220230§ 

 &=in Nothing was gonna help her . §%snd:"06"_220230_221480§ 

*ALINA: &=in No makeup §%snd:"06"_221480_222280§ 

 no nothing . §%snd:"06"_222280_222830§ 

*ALINA: Cause she's the little &{l=VOX gir:l §%snd:"06"_222830_224080§ 

 and he's the older man §%snd:"06"_224080_225180§ 

 and W he's taking care of me &}l=VOX W . §%snd:"06"_225180_226780§  

 


