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F
Consoante fricativa, labiodental, surda. Sexta letra do alfabeto, corresponde a sexto, numa seriação.
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), o waw fenício deu origem às letras f, u, v, w e y. Foi transformado em dois caracteres (ipsílon
e digama) pelos gregos, que adotaram a variante digama para indicar
um numeral e o som de f. Os romanos estabeleceram definitivamente a
forma F. No latim antigo, a escrita era feita somente com maiúsculas.
Na Idade Média é que foram criadas as letras minúsculas.
Observe a evolução desta letra a partir dos fenícios:

F é a letra que representa sempre o fonema consonantal /f/. Exemplos:
fraca, afagar, aflito, afta. Quando esta letra for seguida de consoante
que não seja l ou r, os usuários tendem a inserir um [i], na língua oral.
Assim: af-ta (duas sílabas na língua escrita) > [a fi ta] (três sílabas na
língua oral) e naf-ta-li-na (quatro sílabas na língua escrita) > [na fi ta li
na] (cinco sílabas na língua oral).
A norma culta não admite esta inserção, quer na língua escrita (erro
de ortografia), quer na língua oral (erro de ortoepia). Com r seguido de
l ou r, não ocorre a inserção. Assim: a-fli-to, re-fres-co.
Na fonologia gerativa natural, trata-se da abreviação da palavra fonológico na expressão "regras-f".
É também a abreviatura de feminino.
Veja os verbetes: Alfabeto, Consoante, Erro, Fonema consonantal,
Latim, Letra, Língua, Língua portuguesa, Maiúscula, Minúscula, Norma culta, Numeral, Ortoepia, Ortografia e sílaba.
Fabliau
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Do sentido instável, não raro pelas semelhanças com o lai, a fábula, o
exemplum, ou as vizinhanças com o conto maravilhoso (BÉDIER,
1925, p. 2), o fabliau tem resistido às tentativas de definição por parte
dos especialistas, segundo Massaud Moisés (2004, s.v.). A tal ponto
que o legado de alguns autores, “de Jean Bodel a Watriquet de Couvin,
passando por Philippe de Beaumanoir [...] sugere que o fabliau era para
eles tão-somente um modo de dizer entre outros” (ZUMTHOR, 1972,
p.
395).
A tendência predominante é considerar o fabliau um poema narrativo,
geralmente composto em dísticos octossilábicos, cultivado na França
entre os séculos XII e XIII. Richeut, escrito por volta de 1159, talvez
seja a mais remota produção no gênero. Considera-se o fabliau uma
composição genuinamente francesa; entretanto, há indícios da sua existência séculos antes do aparecimento na França, como revela a Poenitentiale, de Egberto (771/775-839); e os primeiros espécimes foram redigidos em latim (Amphitryo e Aulularia, de Vitalis Blesensis; Alda, de
Guillaume de Blois etc.).
Da França, a moda se difundiu pela Itália e Inglaterra do século XVI,
na sua forma primitiva, por intermédio de Geoffrey Chaucer (The Canterbury Tales), ou em prosa, na obra de Giovanni Boccaccio (Decamerone). A voga, alterada segundo novos padrões de cultura, permanecerá
ao longo das centúrias seguintes, na França (La Fontaine, Fables, 1668,
1678); na Alemanha (Christian Fürchtegott Gellert, Fabeln und Erzühhlungen, 1746); na Rússia (Ivan Andreevich Krylov, Fábulas, 9 vols.,
1843). O interesse pelo assunto se documenta com a edição dos textos
(Les Fabliaux, 6 vols., 1872-1890), levada a efeito por Anatole de
Montaiglon (1824-1895) e Gaston Charles Raynaud (18501911), e com
os estudos de Joseph Bédier (Les Fabliaux, 1957); Per Nykrog (Les
Fabliaux, 1957); Jean Rychner (Contribution à l’Études des Fabliaux,
2 vols., 1960) (ROSSI, 1979).
De cunho realista, os fabliaux se caracterizam pelo cômico grosseiro,
oscilante entre a simples piada equívoca e a sátira direta, arrasante e,
não raro, pornográfica. Girando em torno da classe média, eram seus
temas diletos o adultério, a lascívia do clero, o rebaixamento social da
mulher, a cupidez dos comerciantes, a sujeira e a bisonhice do plebeu.
Quando se referiam à mulher, provavelmente os fabliaux denotassem
uma reação contra o seu endeusamento por parte dos trovadores provençais.
Restaram cerca de cento e cinquenta peças do gênero, de extensão
variável entre 50 e 1500 versos, ou entre “20 e 1000 versos, geral2346
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mente entre 200 e 500” (ZUMTHOR, 1954, p. 138; 1972, p. 399), algumas delas de autor conhecido, como Le Lai d’Aristote, de Henri
d’Andeli (falecido em 1236); Lai du Vair Palefroi, de Huon le Roi de
Cambrai; la Folle Largesse, de Philippe de Beaumanoir (1250-1296);
Frère Denise, Le Testamente d’Âne, L’Âme au Vilain etc., de Rutebeuf
(1230-1285); a maioria, anônima.
Elaborados com o intuito de entreter, nem por isso os fabliaux se desproviam de objetivos moralizantes (ZUMTHOR, 1972, p. 396). Por vezes, surpreendiam situações hilariantes e, de certo modo, perenes, como
a que motivou Le Vilain Mire (O Camponês Médico), que inspirou Le
Médecin Malgré Lui, de Molière (Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673).
Podiam ser de caráter “satírico, realista e anticortês, burlesco e, às vezes, obsceno” (idem, 1954, p. 138).
Na Espanha, durante a Idade Média, dava-se o nome de fabliella ao
conto e à novela.
Fábula
Fábula, segundo Renato Aquino (2015, s.v.), é a narrativa que apresenta animais como personagens e encerra ensinamentos morais. São
famosas as fábulas de Esopo, grego nascido no século VII a.C. Quando
em verso, chama-se poema alegórico moral.
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), fábula é narrativa curta, não
raro identificada com o apólogo e a parábola, em razão da moral, implícita ou explícita, que deve encerrar, e de sua estrutura dramática. No
geral, é protagonizada por animais irracionais, cujo comportamento,
preservando as características próprias, deixa transparecer uma alusão,
geralmente satírica ou pedagógica, aos seres humanos. Escrita em versos até o século XVIII, em seguida adotou a prosa como veículo de expressão.
De longeva origem, talvez oriental, a fábula foi cultivada superiormente na Antiguidade clássica por Esopo (620-564 a.C.), escravo grego, e por Fedro, escritor latino do século I da era cristão. Jean de La
Fontaine (1621-1695) se destaca como o mais inventivo dos fabulistas
surgidos após a Renascença: as suas histórias, dadas a lume entre 1668
e 1694, foram largamente traduzidas, aplaudidas e imitadas.
Em vernáculo, a fábula foi apreciada desde a Idade Média, mas apenas no século XVIII, graças ao exemplo de Jean de La Fontaine, entrou
em moda: os árcades portugueses cultivaram-na, ora vertendo narrativas estrangeiras, ora compondo espécimes originais. Na centúria e meia
seguinte, citam-se, dentre outros: João Baptista da Silva Leitão de
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Almeida Garrett (Fábulas e Contos, 1853); Henrique O’Neill (Fabulário, 1885); Joao de Deus Ramos (Fábulas para a Gente Moça, 1955);
João Cabral do Nascimento (Fábulas, 1955). Entre nós, a fábula começou a circular no Romantismo: Anastácio Luís de Bonsucesso (Fábulas,
1860); Henrique Maximiano Coelho Neto (Fabulário, 1907); José Bento Renato Monteiro Lobato (Fábulas, 1921); Maximiano Augusto Gonçalves (Fabulário, 1950) etc.
O termo “fábula”, tomado como equivalente do grego “mito”, designava, no interior do pensamento de Aristóteles (384-322 a.C.), a “imitação de ações”, “a composição dos atos”, ou seja, a intriga, e era “o
primeiro e o mais importante” elemento na tragédia (Poética, 1450 a 1,
1450 b 21). Segundo a doutrina literária dos formalistas russos, o vocábulo “fábula” encerra conotação específica, vizinha de “história”, “enredo” etc.; a seu ver, a fábula consiste no “conjunto de acontecimentos
ligados entre si e que nos são comunicados ao longo da obra”, ou ainda,
“conjunto de motivos em sua sequência cronológica e de causa e efeito” (Tomachevski, in TODOROV, 1964, p. 268-269).
No circuito da teoria literária, o vocábulo “fábula” altera sinonimamente com “efabulação” e “fabulação”.
Segundo Sérgio Roberto Costa (2018, s.v.), sem entrar na discussão
de outros conceitos de fábula, como, por exemplo, o dos Formalistas
Russos ou as relações ou oposições com os conceitos de intriga ou motivo da teoria literária ou o conceito de mythos em Aristóteles (384-322
a.C.), vamos nos ater ao clássico conceito de fábula que tem sua origem
em Esopo (século VI a.C.) e foi retomada, no Classicismo francês, por
Jean de La Fontaine (1621-1695). Trata-se de uma narrativa, quase
sempre breve, em prosa ou, na maioria, em verso, de ação não muito
tensa, de grande simplicidade e cujos personagens (muitas vezes animais irracionais que agem como seres humanos) não são de grande
complexidade. Aponta sempre para uma conclusão ético-moral. É um
gênero de grande projeção pragmática por seu claro objetivo moralizador e de grande efeito perlocutório, próprio dos textos narrativos, pois
vai ao encontro dos hábitos, das expectativas e das disponibilidades
culturais do leitor.
Veja os verbetes: Conto popular, Estória, História, Lenda.
Fabula milesia
Fabula milesia é a locução latina que indica a novela imoral ou conto
cujo objetivo é apenas o entretenimento dos leitores ou ouvintes.
Fabula riciniata
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Veja o verbete: Mimo.
Fabulação
Fabulação é sinônimo de fábula, no sentido de enredo, ou trama romanesca ou teatral. Emprega-se também a forma efabulação.
Fabulário
Fabulário é o repertório de fábulas.
Fabulesco
Fabulesco é o que é próprio da fábula enquanto gênero literário.
Fabulista
Fabulista ou fabulador é o autor de fábulas.
Fac.
Fac. é a abreviatura de faculdade.
Face
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, s.v.),
a noção de face é central em pragmática e análise das interações, pois é
sobre essa noção que repousa a teoria da polidez linguística hoje dominante (BROWN & LEVINSON, 1978 e 1987). A palavra deve ser tomada no sentido figurado que recebe nas expressões da língua comum
“perder a face”, “salvar a face” (expressão que os dicionários dizem ter
sido importada do chinês a metade do século XIX), isto é, no sentido de
“prestígio”, “honra” e “dignidade”.
No modelo de Penelope Brown e Stephen Levinson, a noção é ainda
ampliada pela incorporação do que os etólogos das comunicações (como Erving Goffman) chamam território. Esses autores distinguem,
com efeito, para todo sujeito, duas faces complementares, a face negativa (conjunto dos territórios do eu: território corporal, espacial, temporal, bens materiais ou simbólicos) e a face positiva (conjunto das imagens valorizadoras de si mesmos que os interlocutores constroem e tentam impor na interação), porque cada um procura conservar intactos, e
mesmo melhorar, seu território e sua face (positiva): é a face-want (desejo e necessidade de face). Mas se reconhece que esse desejo é frequentemente contrariado na interação: ao longo do desenvolvimento da
troca, os participantes são levados a produzir os atos (verbais ou não
verbais), um grande número dos quais constitui ameaças potenciais para uma ou outra de suas faces – à noção de face vem então acrescentarse a de Face Threatening Acts (FTAs, “atos ameaçadores da face”).
Para Penelope Brown e Stephen Levinson, os atos de linguagem se
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dividem ainda em quatro categorias, segundo a face que são suscetíveis
de ameaçar:
Atos ameaçadores da face negativa daquele que os executa: por
exemplo, o caso das promessas, pelas quais nos empenhamos em fazer,
em um futuro próximo ou distante, qualquer coisa que evite lesar nosso
próprio território.
Atos ameaçadores da face positiva daquele que os executa: confissões, desculpas, autocríticas e outros comportamentos “autodegradantes”;
Atos ameaçadores da face negativa daquele que os sofrem: ofensas
proxêmicas, contatos corporais não habituais, agressões visuais, sonoras ou olfativas, mas também perguntas “indiscretas”, ordens, proibições, conselhos e outros atos que são de alguma forma contrários e
“impositivos”;
Atos ameaçadores da face positiva daqueles que os sofrem: críticas,
refutações, censuras, insultos, escárnios e outros comportamentos vexatórios.
Ao lado desses atos ameaçadores, convém admitir a existência de
atos, ao contrário, valorizadores ou gratificantes para as faces, como o
presente, o elogio, o agradecimento ou o voto, atos batizados por Kerbrat-Orecchioni (1996) de Face Flattering Acts (FFAs – atos de valorização da face). Acrescentemos que um mesmo ato pode ainda (é até o
caso geral) produzir efeito simultaneamente em várias categorias, seja
arriscando prejudicar várias faces ao mesmo tempo (por exemplo, a
confissão ameaça ao mesmo tempo o território cognitivo do locutor e
seu narcisismo, pois se confessa somente o que é “inconfessável”; a ordem atinge ao mesmo tempo as duas faces de seu destinatário, que o
contraria, rebaixando-o), seja funcionando ao mesmo tempo como um
Face Threatering Acts (FTA – ato ameaçador da face) e como um ato
de valorização da face (por exemplo, o elogio é para seu destinatário
um ato de valorização da face relativamente a sua face positiva, mas
um ato ameaçador da face relativamente a sua face negativa).
É a partir dessas noções de base que se edifica o sistema da polidez:
essa consistirá, seja para atenuar a formulação dos atos ameaçadores da
face (polidez negativa). seja para produzir atos de valorização da face ,
de preferência reforçadas (polidez positiva) – a polidez remete, nessa
perspectiva, ao que Erving Goffman chama de face-work (expressão
traduzida por figuração), isto é, um conjunto de procedimentos que
permitem satisfazer, tanto quanto possível, as exigências frequentemente opostas das faces em presença.
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A formulação de um ato de linguagem depende, pois, fundamentalmente, de seu valor em relação ao “sistema das faces”, valor que depende do contexto social e cultural no qual se realiza o enunciado (no
limite, um mesmo enunciado pode valer por um ato ameaçador da face
em um contexto dado e por um ato de valorização da face em um outro
contexto, e inversamente). O problema se coloca, com efeito, em relação à universalidade desse sistema. É certo que as noções de face e de
território são submetidas a variações culturais importantes, ao mesmo
tempo qualificativas (duas noções não são conceitualizadas em toda
parte da mesma maneira [TING-TOOMEY, Ed., 1994]) e quantitativas
(não se lhe atribui em toda parte a mesma importância: em nossas sociedades ocidentais, o cuidado de preservação do território é particularmente desenvolvido, enquanto em outras sociedades – ditas “de honra”
ou “de vergonha” – é a face positiva que se atribuirá uma importância
crucial). Todos os pesquisadores admitem, entretanto, o caráter universal dessas noções (em sua definição mais geral), assim como a importância que se atribui, em todas as sociedades, ao que está em questão
quando se trata de território e de face, muito particularmente nas interações “face a face”.
Veja os verbetes: Ato de linguagem, Imagem, Polidez e Ritual.
Faceta
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), faceta é o conjunto das subdivisões que resultam da aplicação de uma
única característica a uma classe; categoria de noções da mesma natureza ou expressas sobre o mesmo ponto de vista tal como fenômeno,
processo, propriedade ou utensílio, permitindo um reagrupamento das
noções, independentemente das disciplinas tratadas; aspecto sob o qual
é considerada uma matéria tratada numa obra.
Fac-sím.
Fac-sím. é a abreviatura de fac-símile.
Fac-simile
Fac-simile é um latinismo aportuguesado como fac-símile, com o sentido de “cópia fotomecânica de texto ou gravura”. A edição facsimilada, por exemplo, é o mesmo que edição fotografada, xerografada
ou escaneada, que se realiza por meio mecânicos.
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fac-símile é a reprodução exata de uma assinatura, desenho ou escrito
por meios fotomecânicos. As técnicas do fac-símile derivam da foto2351
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grafia, clichês fotográficos, impressão por fotogravura ou ofsete, fotocópia.
Veja o verbete: Edição fac-similada.
Factitivo
Tem três significações:
indica o verbo auxiliar, também chamado de causativo, que exprime ser
o sujeito não quem pratica a ação, mas quem a faz praticar por outro.
Exemplo: Mandei vender a casa. São causativos ou factivos os verbos:
mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir.
designa o predicativo de um predicado verbo-nominal, isto é, um verbo
que não seja relacional (ou de estado, ou de ligação). Exemplo: Este
homem morreu impenitente.
especifica o objeto direto que resulta da ação do sujeito. Exemplo: Erigir um monumento.
Nas acepções b) e c), o termo quase não se usa, e, dele, não cogitou a
Nomenclatura Gramatical Brasileira. Sobrevive o sentido a).
Segundo David Crystal (1988, s.v.), trata-se de termo usado na descrição gramatical, com referência a uma forma ou construção (geralmente um verbo), que denota a ação em que uma causa produz um resultado (por isso, às vezes, usa-se o nome "causativo"). Fazer, matar,
escolher e eleger são "verbos causativos". No início, a gramática de casos dava um destaque especial ao termo, que se referia ao caso semântico relativo à entidade resultante da ação do verbo, ou entendida como
parte do significado do verbo; opunha-se a agentivo, dativo etc. (Cf.
uso posterior de resultado na mesma teoria). Veja o capítulo 12 de Semântica,
de
John
Lyons
(1980).
Veja o verbete: Acusativo.
Factivo
Segundo David Crystal (1988, s.v.), factivo é um termo usado na
classificação dos verbos, indicando um verbo que toma uma oração
subordinada, sendo que o falante pressupõe a verdade da proposição
expressa na oração. Saber, concordar e perceber, por exemplo, são
"verbos factivos". Em Ele sabe que o gato está no jardim, o falante
pressupõe que o gato está no jardim. Porém, outras classes também podem funcionar como "predicadores factivos": adjetivos e construções
nominais, por exemplo, podem exibir a mesma noção, como em É surpreendente que ele tenha vindo. É uma vergonha que ele tenha vindo.
Por outro lado, as construções não factivas não comprometem o falante
com a verdade da proposição expressa na oração subordinada. São
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exemplos: acreditar, achar etc. Exemplo: Acho que o gato está no jardim. As construções contrafactivas pressupõem a falsidade da proposição expressa na oração subordinada. São exemplos: querer, pretender
etc., como em Eu queria que o gato estivesse no jardim. Veja os capítulos 14 e 17 de Semântica, de John Lyons (1980).
Factum grammaticae/linguae/linguarum/loquendi
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), factum grammaticae, factum linguae, factum linguarum e factum loquendi são expressões latinas que
significam respectivamente “fato da gramática”, “fato da língua”, “fato
das línguas” e “fato dos seres falantes”. Estas quatro noções servem para descrever os fatos primitivos que, segundo Jean-Claude Milner
(1989), estão a base do conhecimento linguístico. O factum linguae
descreve “o fato de que aquilo que fala um ser falante merece o nome
de língua, distinguindo-se bem de factum loquendi, ou o simples fato
de que haja pessoas que falam”. O factum linguarum descreve o fato de
que, embora constituam uma classe homogênea, as línguas são diversas, é o que atesta a tradução. O factum grammaticae descreve o fato de
que as línguas apresentam propriedades constantes, ou seja, são circunstâncias, o que demonstra a atividade gramatical.
Veja-se o que diz Jean-Claude Milner:
“Disto deriva a disposição terminológica mais corrente. Da mesma
forma que o termo linguagem, em seu uso corrente, estenografa o factum loquendi, dir-se-ia que da mesma maneira o complexo de três fatos
– factum linguae, factum linguarum e factum grammaticae – encontrase estenografado pelo termo língua. Sendo assim, a palavra língua estenografa um conjunto de proposições bastante específicas. Ora, estas
proposições determinam um objeto plausível para a ciência linguística:
tanto esta deve considerar a existência bruta de seres que falam como
um dado sobre o qual ela não tem nada de específico a dizer, como as
propriedades distintivas das línguas em relação às não línguas, e as línguas entre si, constituem um objeto de investigação” (MILNER, 1989).
Veja os verbetes: Epistemologia, Gramática, Língua, Linguagem, Linguística, Observatório.
Factum
Factum é palavra latina que indica uma publicação de caráter polêmico; libelo, panfleto ou memória jurídica em forma de alegação para
uma das partes de um processo.

2353

BASES PARA UM DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL

compiladas por José Pereira da Silva
Faculdade da linguagem
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que faculdade da linguagem é o atributo de que, segundo Noam Chomsky, todos os seres humanos são dotados por natureza, constituindo uma das faculdades da mente. A faculdade da linguagem é também encarada pelo autor como uma estrutura
cognitiva e como um órgão mental.
Rejeitando a argumentação apresentada em favor da tese da existência de "mecanismos generalizados de aprendizagem", dos quais a faculdade da linguagem seja simplesmente um caso especial, postula Noam Chomsky (1975c, p. 8) que o referido atributo é relativamente independente de outras faculdades da mente. Entende o autor (1970c, p.
112) que "a faculdade da linguagem é aquela propriedade da mente
que, quando aplicada aos dados linguísticos normas da vida cotidiana,
fora esta estrutura muito articulada, muito abstrata, da gramática humana que determina o conhecimento da linguagem". Por outras palavras,
mediante estímulo adequado e contínuo, a faculdade da linguagem cria
uma gramática, que especifica orações com propriedades formais e semânticas. A pessoa que aprendeu uma língua sabe a língua especificada
por essa gramática (CHOMSKY, 1975a, p. 36).
Geneticamente predeterminada, a faculdade da linguagem se desenvolveria e aprimoraria em interação com o ambiente, passando a constituir, com o tempo, um sistema de conhecimento linguístico. Para descobrir a natureza da faculdade da linguagem, seria preciso isolar as
propriedades do referido sistema de conhecimento que são determinadas por fatores biológicos, as características comuns da linguagem de
todos os usuários de determinada língua e mesmo do conjunto dos falantes de todas as línguas (CHOMSKY, 1976, p. 304). A teoria da gramática transformacional constituiria uma proposta específica em relação à natureza da faculdade da linguagem.
Durante algum tempo, Noam Chomsky usou a expressão francesa faculté de langage (que lembra a faculté du langage de Ferdinand de
Saussure) para se referir à faculdade da linguagem (CHOMSKY, 1963,
p. 329; 1964d, p. 26; 1966a, p. 11-12). Posteriormente, passou o autor a
empregar a forma inglesa language faculty, ao mesmo tempo em que
desenvolvia a caracterização da faculdade da linguagem como propriedade geneticamente determinada.
Faculdade de linguagem, segundo Robert Lawrence Trask (2015,
s.v.), é nossa capacidade biológica de usar a linguagem. Os seres humanos são as únicas criaturas do mundo que utilizam a linguagem; portanto, muitos linguistas e não linguistas concluíram que devemos ser
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dotados de algum equipamento biológico específico para a linguagem,
algum equipamento que não existe, ou praticamente não existe, nas outras espécies vivas. A nossa faculdade de linguagem – o linguista suíço
Ferdinand de Saussure (1857-1913) usou para isso o termo langage,
mas essa denominação é hoje pouco empregada.
Mas essa conclusão foi questionada em dois sentidos. Por um lado,
alguns experimentadores tentaram ensinar outras espécies, geralmente
macacos, a usar alguma versão simplificada da linguagem humana (na
maioria das vezes, uma versão de uma língua de sinais) e, não obstante
os sérios problemas de metodologia e interpretação envolvidos nesses
estudos, alguns observadores estão hoje dispostos a aceitar que essas
criaturas apresentam, de fato, uma capacidade, muito limitada, e usar a
linguagem – embora os críticos dessa conclusão sejam numerosos e duros. Por outro lado, psicólogos como Jean William Fritz Piaget
(18961980) e Jerome Seymour Bruner (1915-2016) sustentaram que
nossa faculdade de linguagem, embora seja reconhecidamente real, não
é de modo algum uma parte distinta e isolada de nossa herança biológica, mas simplesmente uma manifestação a mais de nossas habilidades
cognitivas de uso múltiplo.
Seja como for, a opinião majoritária entre os linguistas, no momento,
é que nossa faculdade de linguagem é real, e que ela é, pelo menos,
muito distinta de todas as nossas outras capacidades cognitivas, e que
precisa ser o resultado biológico de algum tipo de evolução peculiar no
cérebro de nossos antepassados. É essa a crença que subjaz a um certo
número de célebres tentativas de dar conta de nossas habilidades que
envolvem o uso da linguagem, entre as quais se incluem a hipótese genética da linguagem, a hipótese do inatismo chomskyana, a hipótese do
bioprograma de Rugadh Derek Bickerton (1926-2018), e até mesmo a
busca de uma gramática universal.
Um tema constante nessas investigações é o tema da modularidade.
Noam Chomsky e outros defenderam por muito tempo que nossa faculdade de linguagem deve consistir num número de subcomponentes especializados e amplamente independentes, que interagem de maneiras
específicas para produzir o nosso comportamento linguístico, no seu
todo. Mais recentemente, porém, começou-se a questionar se nossa faculdade de linguagem, encarada como um todo, deveria ser tomada
como uma parte de nosso equipamento mental. Em vez disso, eles sugeriram que os vários aspectos do uso linguístico podem ter origens
evolucionárias inteiramente distintas, e que aquilo que chamamos nossa
faculdade de linguagem é provavelmente um epifenômeno; isto é, uma
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unidade meramente superficial que, de fato, resulta da interação de várias estruturas e processos no interior de nossos cérebros, muitos dos
quais não ficam de maneira alguma limitados ao comportamento linguístico. Com certeza, esses debates continuarão por mais tempo.
O estudo de todos os aspectos biológicos de nossa linguagem é, às
vezes, chamado biolinguística.
Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere o capítulo 7 de An Introduction to Psycholinguistics, de Danny D. Steinberg; Patterns in the Mind: Language and Human Nature, de Ray S.
Jackendoff; The language Instinct: The New Science of Language and
Mind, Steven Pinker; e Educating Eve: The “Language Instinct” Debate, de Geofrrey Sampson.
Veja os verbetes: Comunicação animal, Autonomia da linguagem,
Hipótese do bioprograma, Hipótese genética da linguagem, Hipótese
do inatismo, Mudularidade e Origem e evolução da linguagem.
Faculdade da mente
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que faculdade da mente são os componentes lógicos da mente, de propriedades diferentes e relacionados entre si de maneira complexa. Noam Chomsky postula que a mente humana é formada de tais componentes, entre eles a faculdade da linguagem (1970c, p. 112). Mais recentemente, passou o autor a defender a
ideia de que a mente é um sistema de órgão mentais em interação
Facultativo
Em gramática gerativa, numa primeira etapa da teoria, segundo Jean
Dubois et al. (1998, s.v.), eram consideradas distintas as transformações obrigatórias (como a transformação afixal), que se aplicavam a
qualquer tipo de frase, e as transformações facultativas, que dependiam
de uma decisão do locutor (transformações interrogativa, negativa, passiva,
enfática)
Veja os verbetes: Transformação.
Faiança
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
faiança, desde o antigo Egito, foi um dos suportes da escrita, particularmente presente nas estatuetas funerárias. Bem mais tarde, podemos
encontrar objetos variados fabricados em faiança onde podem ser lidas
inscrições, legendas e mensagens.
Faiar
Faiar é pôr entrelinhas tipográficas, entrelinhar, espacejar.
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Fair use
Fair use é o nome dado à doutrina que permite utilizar obras de caráter didático para uso científico, tanto em formato digital como em papel.
Fait divers ou fait-divers
Fait divers ou fait-divers é expressão francesa que pode ser traduzida
por "Fatos diversos". No discurso jornalístico, principalmente na imprensa marron sensacionalista, trata-se de uma notícia de fatos insólitos, incomuns, anômalos ou extraordinários: briga de gangues, crimes
passionais, assaltos, sequestros, traições atropelamentos etc. A própria
manchete sensacionalista desperta o interesse do leitor comum pelos
detalhes das aberrações noticiadas, que constituem o fait-divers. Por
exemplo: Padre mata ladrão com candelabro / Deputado brasileiro
ganha na loteria sessenta vezes / Foi Deus quem quis / Agente fugiu pela janela nu.
De cunho popularesco e sensacionalista, os faits divers circulam em
seções especiais. Em jornais franceses, na seção também intitulada
Faits Divers (no plural) (COSTA, 2018, s.v.).
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), em
gíria jornalística, assim se denominam as notícias sobre acontecimentos
diversos – acidentes, casos de polícia, catástrofes, roubos etc. Normalmente são notícias colhidas junto aos bombeiros, nos hospitais etc. ou
procuradas pelos jornalistas na via pública. É um tipo de notícia característico da fase industrial da imprensa e ajudou a conquistar o grande
público.
Veja os verbetes: Crônica e Notícia.
Fala
Correntemente, a fala é confundida com a linguagem, segundo Jean
Dubois et al. (1998, s.v.). Nas teorias inatistas, a fala é a "faculdade natural de falar". Definir assim a fala é fazer dela um ato como o ato de
caminhar, comer, atos naturais, isto é, instintivos, inatos, que repousam
sobre bases biológicas específicas à espécie humana. Se a fala, nas teorias behavioristas, como escreve Edward Sapir (2013), "parece tão natural ao homem como o andar [...], não é preciso senão um instante de
reflexão para nos convencer de que este modo de julgar não passa de
uma ilusão. O processo de aquisição da fala é, na realizada, absolutamente diferente do de caminhar [...]. O caminhar é uma função biológica inerente ao homem [...]. A fala é uma função não instintiva, mas adquirida, uma função da cultura. Se o indivíduo fala, comunica sua expe2357
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riência, suas ideias, suas emoções, ele deve esta faculdade ao fato de ter
nascido no seio de uma sociedade. Eliminemos a sociedade, e o homem
terá todas as possibilidades de andar, mas jamais aprenderá a falar".
Atividade linguística individual que, depois de Ferdinand de Saussure, se opõe a língua, atividade linguística coletivizada. Ferdinand de
Saussure (1916) usou os termos parole e langue. Fazendo essa distinção, o sábio suíço consequentemente partiu a linguística em duas: linguística da fala e linguística da língua.
A fala põe a língua em ação (e, com isso, a recria e a renova), utilizando-se dos seus significantes e dos seus significados. Ferdinand de
Saussure punha na fala: 1) as combinações individuais com que o sujeito falante põe em execução o código da língua; 2) o mecanismo psicofísico que permite exteriorizar essas combinações. O mecanismo psicofísico, porém, é o instrumento da fala e não ainda a própria fala, que
deve reduzir-se à primeira função de combinar os elementos do código
da língua.
Não se deve identificar a língua com a forma nem a fala com a substância, eliminando a fala do campo dos estudos linguísticos. Ao contrário, a língua só adquire forma através da fala, pois a fala é a forma imposta pelo sujeito falante à matéria linguística.
Partindo da linguagem, Ferdinand de Saussure define a primeira bifurcação "que se encontra quando se procura estabelecer a teoria da linguagem", isto é, a distinção língua/fala. Para ele, segundo Jean Dubois
et al. (1998, s.v.), com efeito, "o estudo da linguagem comporta duas
partes: uma, essencial, tem por objeto o estudo da língua, que é social
em sua essência e independente do indivíduo; a outra, secundária, tem
por objeto a parte individual da língua, isto é, a fala, e compreende a
fonética: ela é psicofisiológica". Esta distinção entre a língua e a fala
acarreta, para Ferdinand de Saussure (1857-1913), uma série de distinções.
A língua existe na e para a coletividade. "É um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício desta faculdade entre os
indivíduos". A língua é, portanto, uma instituição social específica. A
fala se distingue, assim, da língua como aquilo que é individual se distingue do que é social. A fala é "um ato individual de vontade e de inteligência". "O lado executivo [da linguagem] fica, pois, fora de causa,
porque a execução não é jamais o fato da massa; ela é individual e o indivíduo é sempre o senhor. Nós a chamamos de fala".
Numa segunda oposição, Ferdinand de Saussure distingue a língua
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("produto que o indivíduo registra passivamente") da fala ("ato de vontade e de inteligência"), ato livre, ato de criação. Com efeito, precisando que a língua não pode ser "nem criada, nem modificada por um indivíduo", ele confirma, por este fato, por oposição, o caráter criador e
livre da fala. O ato criador, que é a fala, domínio da liberdade individual, se opõe ao processo passivo de registro, de memorização, que é a
língua.
A língua se mostra, pois, como um conjunto de meios de expressão,
como um código comum ao conjunto de indivíduos pertencentes a uma
mesma comunidade linguística. A fala, ao contrário, é a maneira pessoal de utilizar o código – ela é, diz Ferdinand de Saussure, a "parte individual da linguagem", o domínio da liberdade, da fantasia, da diversidade.
Conforme a definição de Ferdinand de Saussure, as relações associativas ou paradigmáticas são aquelas que unem os termos in absentia
numa série mnemônica virtual. "Seu lugar está no cérebro e fazem parte
deste tesouro interior que constitui a língua em cada indivíduo". É sobre este eixo que se opera a seleção, dentre os termos depositados na
memória e associados por uma ralação qualquer, de um termo que será
realizado sobre o eixo sintagmático e combinado sobre este eixo com
os outros elementos para formar um sintagma.
Coloca-se, pois, a questão de saber se o sintagma faz parte do domínio da língua ou da fala e, em que medida todos os sintagmas são livres, constituindo a peculiaridade da fala na liberdade das combinações. Ferdinand de Saussure considera que, no que concerne aos sintagmas, muitas expressões pertence à língua: são as locuções feitas, às
quais o uso impede qualquer mudança. É o caso de estar de lua, fazer
sala a, dar trela etc., expressões que não podem ser improvisadas e que
são fornecidas pela tradição. Ferdinand de Saussure atribui, igualmente,
à língua todos os tipos de sintagmas construídos sobre as formas regulares, só existindo estes tipos "se a língua registrou espécimes suficientemente numerosos", como é o caso de: a terra gera, o que é que você
disse? etc.
Mas ele acrescenta que "é necessário reconhecer que, no domínio do
sintagma, não existe limite preciso entre o fato da língua, marcado pelo
uso coletivo e o fato da fala, que depende da liberdade individual".
Quanto à frase, ela escapa ao uso coletivo e depende da fala: a frase
pertence à fala, não à língua.
Para Ferdinand de Saussure, o aspecto criador da linguagem está eliminado da língua, domínio dos signos e das regras de funcionamento
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transmitidos como herança, depositados na memória, onde são selecionados. Para ele, o aspecto criador é essencialmente o fato do ato da fala, domínio da liberdade, da fantasia, onde não existem regras.
O mecanismo psicofisiológico do ato da fala supõe ao menos dois indivíduos, duas pessoas (A e B). Ferdinand de Saussure descreve o circuito seguido pela fala neste ato de comunicação. Para ele, o ponto de
partida do circuito está no cérebro da pessoa A, onde os fatos de consciência (conceitos) se encontram associados às representações dos signos linguísticos ou imagens acústicas que ervem à sua expressão. Toda
vez que um conceito desencadeia uma imagem acústica correspondente
no cérebro, temos um fenômeno psíquico. Segue-se, depois, um fenômeno fisiológico: o cérebro transmite aos órgãos da fonação um impulso correlativo à imagem. Segue-se um processo físico: as ondas sonoras
se propagam da boca de A ao ouvido de B, representando o ar o papel
de canal de comunicação. Em seguida, o circuito se prolonga em B na
ordem inversa: do ouvido ao cérebro, transmissão fisiológica da imagem acústica. No cérebro, a associação psíquica desta imagem com o
conceito correspondente. Se B fala, por seu turno, um novo ato de fala
seguirá
a
mesma
marcha
do
primeiro.
Segundo David Crystal (1988, s.v.), de maneira geral, o termo é usado
em linguística em seu sentido normal, fornecendo os primeiros dados
para o estudo da língua. Existem duas interpretações principais para esses dados, mais complementares que opostas. Uma delas parte da fonética: a fala é vista como um meio de transmissão para a língua – o meio
falado (ou oral) ou substância fônica de uma língua (em oposição à escrita). É neste contexto que se utiliza o termo para indicar os muitos
dispositivos utilizados na fonética instrumental: o gravador de fala
(que apresenta uma gravação lenta, mas não distorcida da fala) ou o
sintetizador de fala (um instrumento que simula o processo de produção da fala, seja articulatoriamente, pela imitação do aparelho fonador,
seja acusticamente, com o uso da eletrônica); quando bem-sucedido, o
sintetizador demonstra a precisão das análises do foneticista a respeito
dos
processos
de
produção
da
fala.
A segunda interpretação parte do ponto de vista da linguística, na qual
a língua falada (desempenho ou parole) pode ser analisada em termos
fonológicos, gramaticais e semânticos, bem como fonéticos. É neste
sentido que são usadas expressões como comunidades de fala, com referência a qualquer grupo humano definido regional ou socialmente e
identificados pelo mesmo sistema linguístico. A expressão ato de fala
tem um sentido mais abstrato do que faz supor seu nome: não se trata
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de um ato físico, mas a atividade que o uso da língua realiza ou promove no ouvinte (respectivamente, a força ilocucionária e o efeito perlocucionário da língua). Do mesmo modo, evento de fala é considerado a
unidade básica para a análise da interação falada, ou seja, focaliza o papel dos participantes ao construírem um discurso de intercâmbio verbal. Aliás, a palavra discurso muitas vezes é vista como sinônimo de
fala.
Mais recentemente (no final do século XX), a fonética e a psicolinguística passaram a se interessar pela construção de modelos imitadores
dos mecanismos neuropsicológicos hipotéticos que estão subjacentes ao
comportamento da fala. Desenvolveram-se assim dois principais ramos
da análise da fala: a produção da fala, que engloba o planejamento e a
execução do ato de falar; e a percepção da fala, que engloba a percepção e a interpretação das sequências dos sons da fala. A expressão reconhecimento da fala (ou recepção da fala) é usada para identificar o
estágio inicial do processo de decodificação envolvido na percepção da
fala – e também a decodificação automática da fala por um instrumento. Toda a atividade de percepção e produção da fala é conhecida como
processamento
da
fala.
A fala, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é um fenômeno físico
e concreto que pode ser analisado diretamente, com a ajuda do ouvido
humano ou por meio de métodos e instrumentos análogos aos utilizados
pelas ciências físicas. A fala é, com efeito, um fenômeno fonético; a articulação da voz dá origem a um segmento fonético audível imediatamente a título de pura sensação.
O ato da fala compreende, fisicamente, três fases: a produção da cadeia sonora pelos órgãos ditos da fala (articulação e fonação); b) transmissão da mensagem com a ajuda de uma onda sonora, fase esta que
compreende a estrutura física dos fenômenos vibratórios e a acústica
dos sons da fala; c) a recepção desta onde sonora pelo ouvido humano.
Esta fase compreende a percepção da cadeia sonora, isto é, sua interpretação como uma série de elementos de valor distintivo.
Tratando do aparelho fonador, Edward Sapir (1884-1939) enfatiza
que "mesmo ao nível da produção dos sons, a linguagem é mais que
uma simples função biológica, já que foi necessário aos mecanismos
primários da atividade laríngea que eles fossem totalmente transformados pelas modificações impostas pelo jogo da língua, dos lábios, do véu
palatino para que um órgão da fala, enfim, se constituísse".
Talvez porque este "órgão da fala seja, na verdade, uma rede secundária e como que sobreposta às atividades fisiológicas que não correspon2361
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dem às funções primárias dos órgãos implicados, a linguagem possa se
libertar de expressividade corporal direta".
Edward Sapir (2013) esclarece que "Não cabe falar, rigorosamente,
de órgãos da fala, pois só existem órgãos casualmente úteis à produção
dos sons da linguagem: os pulmões, a laringe, o palato, o nariz, a língua, os dentes e os lábios são utilizados pela fala, mas não devem ser
considerados órgãos essenciais à fala, (pois) a fala não é uma atividade
simples, produzida por órgãos biológicos adaptados a esta função: é
uma rede muito complicada, constantemente maleável a adaptações variadas; do cérebro, do sistema nervoso, dos órgãos da audição e da articulação, tudo isto tendendo a um só fim desejado: a comunicação das
ideias". Resumindo: fisiologicamente, a fala é "uma função, ou melhor,
um grupo de funções que se entrelaçam umas com as outras. Ela obtém
tudo o que deseja dos órgãos e funções, sejam nervosos ou musculares,
que, na realidade, foram criados e se mantiveram para fins bem diferentes".
Noam Chomsky põe em causa vários aspectos da teoria saussuriana e,
em particular, a associação deite por Ferdinand de Saussure ente língua
e memória, sugerindo a necessidade de reformular os conceitos de língua e fala apresentados por Ferdinand de Saussure. Noam Chomsky
(1968) reexamina, em particular, o problema da frase, que Ferdinand de
Saussure declara pertencer ao domínio da fala, "um problema de criação livre e voluntária, mais que uma questão de regras sistemáticas". A
língua, com efeito, foi considerada apenas como uma nomenclatura dos
signos armazenados (por exemplo, palavras, sintagmas fixados..., compreendidos aí, talvez, certos tidos de sintagmas). Tendo sido assim eliminado da língua o aspecto criador, é à fala que pertence, para Ferdinand de Saussure, esta criatividade da linguagem, mas se trata de uma
criatividade livre, fantasiosa, sem regras, como tudo aquilo que pertence ao domínio da fala. Não se pode tratar, então, daquilo que concerne
à frase, de regras sistematicamente aplicadas. Para Noam Chomsky, ao
contrário, a frase se torna o elemento primeiro da teoria: trata-se de explicar a aptidão que têm falantes para produzir e compreender frases
jamais encontradas anteriormente. Esta criatividade linguística pertence
essencialmente ao domínio da competência, que pode ser definida como "um sistema de regras que religa os sinais à interpretação semântica
desses sinais". O conceito de língua definido por Ferdinand de Saussure
como um "sistema de signos" é reformulado por Noam Chomsky, que o
substitui pelo conceito de competência, "sistema de regras" onde sobressai a frase, escapando ao domínio da fantasia individual. Ao nível
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da competência, a tônica é colocada por Noam Chomsky sobre a criatividade, que era excluída do sistema da língua por Ferdinand de Saussure, e que pertencia unicamente à fala. Noam Chomsky, com efeito, distingue dois tipos de criatividade: no que concerne à competência, tratase de uma criatividade governada por regras que têm o poder recursivo
das regras. Quanto ao conceito de fala, ele é reformulado por Noam
Chomsky como performance, definida como a maneira pela qual o locutor utiliza a regras. Neste sentido, certos fatores entram em jogo:
atenção, memória etc. Assinalaremos, portanto, que a memória, um dos
elementos essenciais que permitiam o armazenamento dos signos da
língua em Ferdinand de Saussure, torna-se um dos fatores de funcionamento da atuação chomskiana. Enfim, para Noam Chomsky, a criatividade pertence igualmente à atuação, como para Ferdinand de Saussure, para quem o aspecto criador da linguagem era o discurso. Para Noam Chomsky, no entanto, trata-se de um segundo tipo de criatividade,
que consiste nos múltiplos desvios individuais, dentre os quais, alguns,
ao acumular-se, acabam por modificar o sistema.
Fala, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), é a língua falada,
seja em geral ou em casos particulares. O termo fala é usado pelos linguistas de três maneiras diferentes, que às vezes é preciso distinguir.
Em primeiro lugar, a fala é um meio, isto é, um veículo para a língua;
nesse sentido, o termo contrasta com escrita e com língua de sinais.
Em segundo lugar, a fala é, em termos gerais, o comportamento linguístico das pessoas que falam, incluindo quaisquer padrões que sejam
visíveis nesse comportamento. É esse o sentido que o termo assume
quando intervém em expressões complexas como como comunidade de
fala e ato de fala.
Em terceiro lugar, são fala os enunciados reais produzidos por pessoas reais em ocasiões reais. É este o sentido que o termo assume em erro
de fala, em que funciona como um equivalente exato dos termos parole
e performance.
Fala, ou fala intermediária, segundo Valdir do Nascimento Flores et
al. (2018, s.v.), é o entrecruzamento das coerções simbólicas da língua
e das forças ideológicas do discurso.
A fala é entendida, na concepção de François Flahault, como um espaço de realização do sujeito, pois, apesar da existência das coerções, o
sujeito assume a fala como sua, uma vez que visa, através dela, atingir
a plenitude do sentido como originário de si. A fala é igualmente denominada fala intermediária, tendo em vista a existência de tensão entre
o desejo do sujeito de produzir seu sentido e a necessidade de se posi2363
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cionar relativamente a um outro sujeito em determinada situação e a
uma certa situação ideológica.
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), a fala, nos estudos linguísticos,
tem constituído, há muito tempo, um dos membros de alguma dicotomia de análise dos fenômenos da linguagem. A mais moderna é a que
contrapõe fala (parole) a língua (langue), como se verá mais abaixo. A
dicotomia mais antiga é a que opõe fala a escrita e encarna um dos
equívocos constitutivos daquilo que John Lyons (1968, p. 9) rotulou de
“falácia clássica” (o outro equívoco é a concepção da mudança linguística como sinônima de ruína e deterioração da língua). Ao comparar a
herança escrita da grande literatura grega do passado com a fala cotidiana de seu tempo (o século III a.C.), os filólogos alexandrinos concluíram que a escrita era regrada, coesa e coerente, ao passo que a fala era
caótica, anárquica e, portanto, fonte de todo erro. Assim tem início a
longuíssima tradição, nos paradigmas da gramática tradicional, de total
desconsideração da modalidade falada das línguas e de supervalorização da modalidade escrita, numa concepção redutora da escrita, vista
somente como a linguagem dos grandes autores do passado, os chamados “clássicos”, que devem servir de modelos a imitar para quem deseja fazer um uso bom e correto da língua. É o que se lê nas palavras que
abrem o mais antigo tratado gramatical do Ocidente (o mais antigo a
sobreviver até os dias de hoje), a Tekhné Grammatiké, atribuída a Dionísio Trácio (século II a.C.): “A gramática é uma empiria [conhecimento prático (empeiria)] dos usos da língua tal como ocorre geralmente
entre poetas e prosadores”. Esse uso extremamente restrito da língua se
fixou como objetivo exclusivo da tradição gramatical de caráter normativo-prescritivo. Nessa linhagem é que Celso Ferreira da Cunha e Luís
Filipe Lindley Cintra (1985, p. xiv), por exemplo, inserem seu compêndio gramatical: “Trata-se de uma tentativa de descrição do português atual na sua forma culta, isto é, da língua como a têm utilizado os
escritores portugueses, brasileiros e africanos do Romantismo para cá”
(grifo de Marcos Bagno, 2017, p. 130).
Essa restrição do objeto de interesse das investigações gramaticais vai
perdurar até o século XIX quando, com o advento da linguística histórica e dos métodos comparativos, as transformações ocorridas nos sons
da fala e seu impacto na morfologia passam a constituir o objeto de interesse dos linguistas, muito embora os dados para a comparação sejam
extraídos de testemunhos escritos do passado. Paralelamente, o surgimento da dialetologia, concentrada na coleta empírica de usos autênticos, variáveis no plano espacial, favorece também esse redireciona2364
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mento de foco. Todos esses movimentos se correlacionam com a ideologia romântica de valorização de um passado idealizado e da vida rústica e simples, supostamente autêntica e desprovida dos males da civilização moderna (mito do “bom selvagem”, inspirado na filosofia de Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778). Não por acaso, os informantes ideais são as pessoas mais velhas, sem instrução formal, analfabetas de
preferência. Friedrich Max Müller (1823-1900) afirmava, por exemplo,
que as pessoas habituadas à indolência da vida civilizada não usavam
os movimentos articulatórios vigorosos exigidos pelas línguas dos povos “primitivos”, por isso as línguas europeias, ao longo do tempo, iam
perdendo cada vez mais coisas e progressivamente se tornavam mais
brandas, relaxadas etc., arrastadas pela “lei do menor esforço”, equiparada a uma forma de preguiça decorrente da vida moderna.
O abandono radical da modalidade escrita em prol da concentração
exclusiva na fala se dará na virada do século XIX para o XX, quando
Ferdinand de Saussure estabelece uma de suas célebres dicotomias, a
que opõe a língua (langue = sistema) à fala (parole), esta considerada
como realização individual, em contraposição àquela, tida como patrimônio social. Para Ferdinand de Saussure, uma linguística da língua e
uma linguística da fala são igualmente importantes e justificáveis como
procedimentos científicos. Ele, no entanto, ou ao menos no que nos foi
legado de seu pensamento, não desenvolveu uma linguística da fala,
uma vez que a ênfase de suas reflexões recaiu sobre a língua como sistema. Ao mesmo tempo, o Curso de Linguística Geral condena veementemente a “tirania da letra”, isto é, a supervalorização da escrita sobre a fala ao longo dos séculos. O aparente paradoxo saussuriano (proposição de uma linguística da língua e, ao mesmo tempo, uma reivindicação da fala como objeto primordial de investigação) se dissipa quando se tem em mente o postulado também saussuriano de que é o ponto
de vista que cria o objeto. A língua-sistema é inacessível à investigação
empírica, uma vez que (de modo igualmente paradoxal) é um construto
social, sim, porém conservado como um tesouro na mente de cada falante individual – somente pelo estudo das falas individuais é possível
deduzir um sistema virtual a que todas as falas remetem. Daí a célebre
equação saussuriana: 1 + 1 + 1 + 1... = 1 (modelo coletivo). Assim, a
existência empírica, audível de [ɹ], [ ], [h], [ ], [x], [R], [ ] etc.
nas falas individuais é que permite deduzir uma entidade abstrata /r/
(um fonema) o sistema da língua chamada português. Esse método de
dedução do fonema não é muito diferente do que se aplicava na filologia comparada do século XIX (na qual se formou o próprio Ferdinand
2365
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de Saussure): a partir das formas empiricamente verificáveis yagá(sânscrito) zeug(grego), iugu(latim), juch (antigo alto-alemão), iau
(gaulês), yoke (inglês) etc. se reconstrói a raiz protoindo-europeia
*yeug-, com a ideia de “juntar, unir”. Por conseguinte, o fonema é o
equivalente, na sincronia, da raiz, na diacronia – e um é tão abstrato e
de estatuto ontológico tão contestável quanto o outro.
De todo modo, o estruturalismo que se constrói alicerçado no legado
saussuriano se caracterizará pela eleição da língua em detrimento da fala como objeto de investigação. Essa opção metodológica atinge seu
ápice na década de 1960 com o gerativismo chomskiano, em que nenhum dado empírico é tido como necessário para o estudo da competência, bastando para tanto o conhecimento intuitivo do próprio investigador, que extrai do seu conhecimento da língua os dados para sua
análise, num procedimento metodológico radicalmente introspectivo e
essencialmente associal.
A sociolinguística, em suas diversas vertentes, vai se opor, a partir da
década de 1970, a esse predomínio da língua/sistema/competência e
reivindicar um papel central para a fala no âmbito da sociologia da linguagem e da antropologia linguística. Em sua corrente variacionista, a
sociolinguística também reivindica o estudo da fala para o reconhecimento dos processos de mudança, ainda que seja com o objetivo, tipicamente estruturalista, de incluir na língua-sistema as regras variáveis
responsáveis pelas mudanças. Essa incorporação da variação ordenada
levou à reformulação da noção de sistema (único e invariante na sincronia) em uma noção de multissistema ou polissistema: “Toda língua é
um feixe de variedades”, cada variedade dispondo de seu próprio repertório fonético, léxico e gramatical.
As disciplinas interessadas no uso linguístico em sua função social
precípua de comunicação e interação cultural vão devolver à fala (parole) um lugar central para o entendimento do fenômeno da linguagem.
Nesse movimento, iniciado na segunda metade do século XX e conhecido como “virada pragmática”, se incluem os estudos, bastante diferentes entre si, da etnografia da comunicação, da análise do discurso,
da análise da conversação, da sociolinguística interacional, do funcionalismo linguístico além, evidentemente, da pragmática linguística.
Segundo Ana Ruth Moresco Miranda (CEALE, Glossário, s.v.), fala é
atividade linguística que se realiza por meio de sons produzidos pelo
aparelho fonador humano a fim de veicular significados. No sentido
linguístico, o conceito de fala está em relação dicotômica com o de língua e pode ser definido como a materialização de um conjunto de co2366
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nhecimentos abstratos que os falantes possuem sobre a estrutura e o
funcionamento de um dado sistema linguístico. Enquanto a língua tem
caráter mais fixo e consiste em conhecimento comum aos falantes, a fala é flexível e heterogênea, pois sofre o efeito de variáveis sociais, regionais e mesmo individuais. Na fala dos brasileiros, por exemplo, pode
ser observada uma imensa gama de variações, as quais se manifestam
nas produções dos sons (revista ou rivista, fazendu ou fazenu), na construção das frases (Tinha um rapaz que ia tocar ou Tinha um rapaz que
ele ia tocar) e no vocabulário (diadema, arco, tiara ou travessa – palavras utilizadas para designar o mesmo objeto). É importante ressaltar,
no entanto, que a variação observada na língua é inerente a ela e não é
aleatória, pois o sistema linguístico comum aos falantes a condiciona.
Assim, ao ouvirmos a fala produzida por quaisquer brasileiros, possuam eles maior ou menor grau de instrução, sejam mais ou menos jovens
ou vivam nas regiões mais remotas do país, podemos compreendê-la,
exatamente porque compartilhamos do mesmo conhecimento linguístico, o que faz com que as variações do sistema, no âmbito vocabular,
sintático ou fonológico, ocorram de modo limitado de forma a garantir
a inteligibilidade, preservando as situações comunicativas.
A fala pode ser ainda definida em relação à escrita. Nessa perspectiva, ambas as formas são consideradas modalidades da língua, isto é,
maneiras de atualização de um sistema linguístico por meio de substâncias ou materialidades diversas, sons (ou ainda gestos nas línguas de sinais) e letras, respectivamente. Essas duas formas de materialização da
língua são, em certa medida, independentes, apresentando isomorfia
parcial (no caso das escritas alfabéticas), além de diferenças formais e
funcionais. A dependência de contexto, o grau de planejamento e a
submissão a regras prescritivas podem ser maiores ou menores tanto na
fala como na escrita, evidenciando, desse modo, a variação existente
em cada uma das modalidades. A fala, assim como a escrita, pode variar
em
uma
escala
de
formalidade.
Por fim, é importante referir que a fala é mais básica que a escrita em,
no mínimo, dois aspectos: primeiro no sentido de que, embora tenhamos línguas tais como o latim que possuem hoje apenas o registro escrito, não temos, na história, registro de línguas que se manifestem
apenas na modalidade escrita. O contrário, porém, é verdadeiro, como
observamos em inúmeras línguas indígenas brasileiras as quais não
possuem registro escrito, apenas oral. O segundo aspecto diz respeito
ao fato de os seres humanos, desde etapa muito precoce de sua existência, adquirirem de forma natural e espontânea a linguagem oral, en2367
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quanto a escrita e a leitura somente são adquiridas mediante um tipo de
instrução específica e sistemática.
Deve-se salientar que, à luz dos estudos linguísticos, crianças em fase
de alfabetização são falantes competentes, participam de grupos onde
sua fala é compreendida e, na escola, podem ampliar progressivamente
seu desempenho, à medida que observam outras maneiras de dizer e
com elas convivem.
Sugere-se a leitura das páginas 11 a 75 de A fala intermediária, de
François Flahault (1979), Dicionário de linguística e fonética, de David
Crystal (1988); Lingua(gem) e linguística: uma introdução, de John
Lyons (1981); Linguística geral, de Robert Henry Robins (1981). Veja
os verbetes: Espaço de realização do sujeito, Fonética, Lín
gua, Lugar, Meio, Performance, Significado, Situação comunicativa.
Fala coloquial
A fala corrente, distensa e informar. Muitas pessoas dominam o tipo
de língua que é apropriada para circunstâncias formais, tais como a de
redigir um ensaio, dar uma conferência, passar por uma entrevista para
fins de emprego etc. Mas todos nós voltamos a uma variedade mais informal de nossa língua quanto estamos completamente relaxados e livres de pressões. Quem fala português, faz um uso generoso de contrações como né, cê e tá (por não é, você e está); usa palavras e expressões fáticas como Falou! e Sei!; usa enunciados abreviados como Tá
certo; e usa ainda muitas palavras e expressões que evitaria em contextos formais, tais como Sei lá eu, em vez de Eu não sei e Vou ao banheiro em vez de O senhor me dá licença por um minuto?; às vezes, usa
palavrões com alguma liberdade, e assim por diante.
É nisso que consiste a fala coloquial e é importante perceber que todo
falante normal faz uso dela quando é adequada. Usar uma fala formal
em todas as circunstâncias seria altamente incomum, e virtualmente patológico.
Os linguistas do passado concentraram frequentemente suas atenções
nas variedades mais formais da linguagem, mas os linguistas de hoje
estão mais propensos a considerar a fala coloquial como o objeto primário de seu estudo, ou, pelo menos, como um objeto de estudo tão
importante quanto a fala ou a escrita formal.
Fala coloquial não é o mesmo que gíria. Muitas pessoas, quando falam coloquialmente, fazem um uso abundante da gíria, ao passo que
outras a usam muito pouco ou não a usam de maneira nenhuma. Na fala
coloquial, a gíria é admitida, mas não é obrigatória (TRASK, 2015,
2368
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s.v.).
Veja os verbetes: Gíria e Vernáculo.
Fala da babá
Fala da babá é o modo de falar usado para se dirigir a crianças pequenas. Os adultos que cuidam de crianças muito pequenas, assim como as mães, quando o fazem, fala a essas crianças usando um tipo de
linguagem bastante diferenciado. Usam palavras especiais, como dodói,
muitos diminutivos como bichinho ou cachorrinho e se limitam às
formas e construções gramaticais mais simples. Frequentemente, repetem suas falas e, amiúde, expandem os enunciados da criança em enunciados mais longos de adultos, respondendo, por exemplo, à frase auau
da criança com Você quer o au-au?
Esse tipo especial de fala recebe a denominação de baby talk em língua inglesa (traduzida, às vezes, para o português como “linguagem infantil” ou “linguagem dirigida à criança”), mas esse termo nunca é usado em linguística. Ao contrário, é identificado por uma destas denominações: caregiver speech, caretaker speech (literalmente: fala da pessoa que cuida, ou da pessoa que toma conta) ou motherese (às vezes
traduzido por maternês). Continua motivo de debate entre os linguistas
a importância desse tipo de fala como um fator da aquisição da linguagem (TRASK, 2015, s.v.).
Leia-se, complementarmente, as páginas 148 a 152 de Words in the Mind, de Jean Aitchison.
Fala espontânea
Fala produzida em condição real de uso, ou seja, em uma situação
comunicativa, propensa à ocorrência de fenômenos linguísticos como
apagamento e lenição.
Fala feminina
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), a situação multimilenar de
opressão e submissão das mulheres na grande maioria das sociedades
resultou, entra tantas outras coisas, na desvalorização da fala feminina e
na consideração da fala masculina como a fala normal e normativa. Na
cultura judaico-cristã, por exemplo, o mal foi introduzido no mundo
por uma mulher, Eva, responsável pela queda da humanidade de sua situação paradisíaca inicial. A doutrina cristã é clara quanto ao lugar da
mulher na ordem do discurso: “As vossas mulheres estejam caladas,
nas igrejas; porque não lhes é permitido falar; mas estejam sujeitas,
como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos; porque é vergonhoso que as
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mulheres falem na igreja” (I Coríntios, 14, 14-35).
A volubilidade, a frivolidade e a inconfiabilidade são as marcas registradas da concepção da fala feminina, além da incapacidade de guardar
segredo. Em sua Gramática da Língua Portuguesa (1540), João de
Barros escreveu: “Gramática é vocábulo grego. Quer dizer ciência de
letras e segundo a definição que lhe os gramáticos deram, é um modo
certo e justo de falar e escrever, colheito do uso e autoridade dos barões doutos” (grifo de Marcos Bagno), em que barões é uma forma variante de varões, isto é, homens.
Nos estudos linguísticos, a fala masculina sempre foi tida como a representação autêntica da faculdade de linguagem ou do dom da palavra,
e as diferenças notadas na fala das mulheres eram tidas como carências
ou desvios sem importância.
Foi somente no século XX que diferentes estudos antropológicos começaram a chamar a atenção, em comunidades não ocidentais, para
usos linguísticos especializados em função do sexo e, portanto, não
coincidentes. A grande virada epistemológica se dá quando se introduz
e se problematiza o conceito de gênero. Ao contrário de sexo, categoria
exclusivamente biológica, a definição de gênero incorpora o impacto
das normas e avaliações sociais, as estruturas de poder e o papel da socialização. Assim, “faz muito mais sentido falar de gêneros no plural,
porque o que se entende por ser mulher ou homem muda de uma geração para outra e é diferente para grupos raciais, étnicos e religiosos diferentes, assim como para membros de diferentes classes sociais”
(WODAK & BENKE, 2007, p. 129).
As pesquisas antropológicas e dialetológicas demonstraram que as
mulheres frequentemente exibem um comportamento linguístico diferente do dos homens. Essas diferenciações podem ser devidas à própria
estrutura da língua: em japonês, por exemplo, ha formas gramaticais
específicas que só as mulheres usam ao folar, como os pronomes de
primeira pessoa atashi, atakushi e atai; em línguas com morfologia
própria para categoria gramatical de gênero, a flexão no feminino é
obrigatória quando a mulher fala de si mesma (“Estou exausta, mas satisfeita”). Outra causa possível para a diferenciação da fala feminina
são os tabus linguísticos impostos em diferentes culturas, onde costumam existir palavras cuja pronúncia é proibida às mulheres. Por exemplo, na língua xhosa, as mulheres casadas devem evitar palavras em que
ocorram as mesmas sílabas presentes nos nomes de seus sogros; para
tanto, recorrem a sinônimos, a empréstimos de outras línguas, entre outras estratégias – embora considerado um sinal de respeito, esse sistema
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de evitação (chamado hlonipha) representa de fato a posição social inferior da mulher, especialmente da casada. Também é possível localizar
as diferenças linguísticas das falas masculina e feminina nas diferenças
de modo de vida: nas sociedades em que as mulheres praticamente não
têm contato com o exterior, é normal que desconheçam inovações linguísticas surgidas no ambiente externo ao seu.
Os estudos iniciais de antropologia e de dialetologia foram corroborados pelo advento da metodologia sociolinguística. Com isso, a partir
da década de 1970, a bibliografia sobre a linguagem das mulheres vem
experimentando um notável crescimento. Nos Estados Unidos e na Europa, o tema se mostrou muito atual em decorrência da convergência de
interesses da sociolinguística, de um lado, e do movimento feminista,
de outro.
A partir, sobretudo, das investigações de William Labov na cidade de
Nova York, a variável sexo passou a ser imprescindível em qualquer
estudo de tipo sociolinguístico, de modo a se dispor de dados semelhantes para os homes e para as mulheres. Os resultados das pesquisas

urbanas levaram William Labov a falar de autocorreção, de hipercorreção e de insegurança linguística como características da fala feminina, além de destacar o papel ativo que as mulheres desempenham nos
processos de mudança linguística. Também afirmou que as mulheres
eram falantes relativamente mais normativas que os homens, já que
numa sociedade capitalista de tipo ocidental a mulher busca o prestígio
na língua e imita comportamentos linguísticos de grupos econômicos
ou culturais superiores ao seu, e isso a converte num poderoso agente
de mudança. Peter Trudgill (1974), por seu turno, demonstrou que os
homens não se vinculam ao mesmo conceito de prestígio das mulheres
e respondem, em certas situações, ao que ele chama de prestígio encoberto, um prestígio afastado das normas prescritivas e só aplicável a
usos linguísticos característicos da linguagem masculina (palavras obscenas, xingamentos, blasfêmias etc.) que se distanciam do que se considera mais prestigioso. Em contrapartida, o prestígio aberto ou manifesto associado ao uso do padrão é mais importante para as mulheres,
já que, para elas, utilizar marcas de prestígio supõe um aval social e
uma carta de apresentação que lhes confere um status, às vezes fictício,
difícil de obter por outros meios.
Não faltam críticas, porém, à metodologia variacionista laboviana inicial. Nela, a variável sexo é somente uma das que entram na composi2371
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ção dos fatores sociais que influenciam a variação e a mudança. Assim
como as demais variáveis sociais (classe socioeconômica, idade, grau
de escolarização etc.), também o “sexo” dos informantes é conceitualizado como um dado da realidade, e não como uma construção sociocultural problematizável. Falta à pesquisa sociolinguística variacionista a
percepção de que a categoria de gênero é um construto social, que institucionaliza status culturais e sociais, sob o rótulo aparentemente neutro
e “natural” de sexo. Desse modo, como toda ideologia, “a desigualdade
de gêneros em sociedades de classes resulta de uma tendência historicamente específica a ‘naturalizar’ ideologicamente as desigualdades
socioeconômicas prevalentes” (STOLCKE, 1993, p. 19). O emprego de
sexo em lugar de gênero é um sintoma evidente dessa desconsideração
da carga ideológica presente em cada um dos termos: “A maioria dos
estudos sociolinguísticos (...) não aplica nenhuma noção explícita de
‘gênero’. Muito pelo contrário, geralmente correlacionam unidades fonológicas (variáveis linguísticas) com o sexo dos participantes: em outras palavras, o comportamento linguístico de homens e mulheres é investigado sem tentar incorporar qualquer implicação teórica das modernas teorias do gênero. Mesmo em casos nos quais tais teorias são
consideradas, os estudos empíricos habitualmente se concluem com um
modelo unitário de gênero e com a simples divisão em sexos biológicos” (WODAK & BENKE, 2007, p. 148). Essas autoras prosseguem
sua crítica enfatizando que, com exceção de estudos que usam uma
abordagem etnográfica e/ou interdisciplinar, o contexto, nas investigações sociolinguísticas variacionistas, fica reduzido às variáveis tradicionais (idade, classe social, profissão, etnia etc.), sem nenhuma teoria
sociológica subjacente que ofereça poder explicativo. O entrelaçamento
de comportamento linguístico e comportamento não linguístico, a interdependência de língua e contexto, a construção do contexto por meio
da língua e o impacto do contexto sobre a língua não são discutidos
nem problematizados nas teorias sociolinguísticas da variação. No entanto, “a noção de poder tem de ser incluída na pesquisa sociolinguística sobre variação, bem como a dinâmica das ideologias de grupo”
(idem, ibidem).
No que diz respeito às metodologias de investigação das diferenças
linguísticas entre homens e mulheres, Ruth Wodak e Gertraud Benke
(2007) criticam os estudos quantitativos por sua tendência a simplificar
diversos fenômenos, enquanto os estudos qualitativos se concentram
em amostragens pequenas demais para delas se extrair qualquer conclusão geral. Diversas categorias de análise são definidas num viés mascu2372
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lino, como se o comportamento linguístico dos homens fosse não marcado, enquanto o das mulheres seria um desvio da norma masculina.
“Gostaríamos de sugerir uma combinação de métodos, uma abordagem
multimétodos, em que diferentes aspectos do objeto investigado fossem
apreendidos por diferentes métodos quantitativos e qualitativos que se
complementem e não se excluam” (WODAK & BENKE, 2007, p.
148).
Fala intermediária
Veja o verbete Fala.
Fala sexista
Fala sexista é uma fala que, deliberada ou inconscientemente, exprime desprezo ou arrogância em relação a um dos sexos, comumente o
sexo feminino. O sexismo, é claro, não é uma questão especificamente
linguística, mas ele aparece nas línguas de várias maneiras, algumas
das quais são profundamente arraigadas. Quase sem exceção, os usos
sexistas são arrogantes para com as mulheres. Seguem alguns exemplos.
É sabido e consabido que o inglês tem somente os pronomes singulares marcados quanto a sexo he e she, e, portanto, um falante que se dirige a um grupo misto de pessoas (ou fala sobre ele), tem um problema:
Somebody has forgotten his umbrella (Alguém esqueceu o guardachuva
dele) soa como sexista para os falantes de inglês, ao passo que Somebody has forgotten his or her umbrella (Alguém esqueceu o guardachuva dele ou dela) soa desajeitado ao extremo. Nesse caso, a fala popular normalmente resolva o problema usando their (seu, sem marca de
gênero e com marca de número plural para o possuidor): Somebody has
forgotten their umbrella. Mas algumas pessoas consideram esta forma
de mau gosto, e ela não funciona realmente bem em casos como Any
student who considers themself adequately prepared is requested to
present themself for their oral examination (Literalmente: Pede-se a
tod(o/a) estudante que se considera adequadamente preparad(o/a) que
se apresente para o exame oral). Nessa sentença inglesa, note-se o reflexivo themself que, formado pelo pronome plural, sem marca de gênero, them, e pelo indicador de reflexividade self, que ficou no singular.
Muitos pares de palavras marcadas quanto ao sexo se desenvolveram
de maneira muito diferente. O master é um homem poderoso ou hábil
(mestre, senhor); a mistress é uma mulher que alguém sustenta para
fins sexuais. O courtier (cortesão) é um homem polido de status social
elevado; a courtesan representa uma prostituta de luxo. Não há nada er2373
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rado em chamar um homem de bachelor (solteiro), mas chamar uma
mulher de spinster (solteirona) indica desprezo. Mesmo uma só palavra
pode se comportar de maneiras diferentes. No inglês americano, por
exemplo, você pode chamar um homem de pro (profissional), e você
estará indicando que ele é experiente, competente e confiável; quando
você chama de pro uma mulher, você está dizendo que ela é
uma prostituta.
O sufixo feminino -ess causa problemas particulares: um homem é
um poet (poeta), ao passo que uma mulher é, talvez, na melhor das hipóteses, uma poetess (poetisa – em português do Brasil, toda mulher
que escreve poemas pode ser qualificada como poetisa; será qualificada
como poeta, se o valor literário de sua poesia for amplamente reconhecido). Outros casos: nos países anglo-saxônicos, os homens jogam golf
e cricket (golfe e críquete), ao passo que as mulheres jogam women’sgolf e womens’s cricket (golfe feminino e críquete feminino – no
Brasil, as mulheres jogam futebol feminino e vôlei feminino). Um homem pode ser um doctor (doutor), mas uma mulher, muitas vezes, precisa ser uma woman doctor. Os falantes de inglês ficam surpresos
quando descobrem que a função de professor (professor) ou de engeneer (engenheiro) é exercida por uma mulher, ou quando na posição de
secretary ou de model encontram um homem (é comum usar male model / modelo masculino neste caso). Um centro de convenções em Liverpool, ao saber que estavam agendados para a mesma semana um
congresso de sailors (sailor: profissional da marinha) e um congresso
de nurses (nurse: profissional de enfermagem) montou uma discoteca e
foi um fracasso: todos sailors eram homens e assim como todos os nurses.
Entre os exemplos mais gritantes de fala sexista estão estes dois, ambos autênticos: The assaillant attacked his next-door neighbour’s wife
(O agressor atacou a mulher do vizinho) – a mulher não era sua vizinha?; The pioneers trekked across the prairies with their seed-corn and
wives (Os pioneiros cruzavam as pradarias em seus carros de bois,
com seu gado, suas sementes e suas esposas) – as esposas estavam aí
apenas para cozinhar, lavar, costurar e criar os filhos, enquanto seus
maridos estavam ocupados em ser pioneiros?
Outrora pouco notada, a fala sexista vem sendo, há décadas, o alvo
das feministas, e um certo número de linguistas voltaram suas atenções
para a questão. As tentativas e acabar com os usos sexistas tiveram algum sucesso nos países anglo-saxônicos, e palavras como fireman, postman e chairman (bombeiro, carteiro, presidente – nessas palavras in2374
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glesas está presenta a forma man, que identifica esses profissionais como homens) são hoje normalmente substituídas por firefighter, letter
carrier e chairperson (literalmente: que combate o fogo, que leva cartas e pessoa que preside) ou simplesmente chair. Analogamente, o uso
de man ou men para denotar seres humanos em geral está aos poucos
sendo suplantado por human beings ou humans (seres humanos, humanos). Mas casos como manhole (boca de logo, abertura que permite a
entrada de uma pessoa em caldeiras, esgotos etc. para conserto) e maneating tiger (um tipo de tigre que ataca humanos) são mais resistentes
à
mudança
(TRASK,
2015,
s.v.).
Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere Women, Men and Language, de Jennifer Coates; e o capítulo “A person
paper on purity in language”, do livro de Douglas P. Hofstadter.
Veja os verbetes: Planejamento linguístico.
Falácia
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), falácia é vocábulo empregado
pelo New Critcism, sobretudo no que diz respeito à intenção e à afetividade. Por “falácia da afetividade”, entendem William Kurtz Wimsatt Jr.
e Monroe Curtis Beardsley (1915-1985), autores da expressão, o erro
crítico de julgar a obre tendo por base o seu efeito, ou “o seu resultado
na mente da audiência”, vale dizer, “é a confusão ent4re o poema e os
seus resultados (o que é e o que produz), um caso especial de ceticismo
epistemológico, [...] que começa tentando extrair um padrão de crítica
dos efeitos psicológicos do poema e acaba no impressionismo e relativismo. Em consequência, [...] o próprio poema, como objeto de julgamento especificamente crítico, tende a desaparecer” (WIMSATT JR.,
1962, vol. XI, p. 21).
Tal deslize se observa de acordo com os dois estudiosos norteamericanos, desde Platão (427 a.C. 347 a.C.) até Ivor Armstrong Richards
(1893-1979) e os modernos semioticistas: a teoria da paixão, da catarse, do sublime, do transfert, da sublimação, da sinestesia, da empatia
etc., pecariam pela mesma falácia da afetividade. Como contraprova da
falha historicamente retirada, lembram que “a poesia é, caracteristicamente, um discurso ao mesmo tempo acerca das emoções e dos objetos,
ou acerca da qualidade emotiva dos objetos, ou acerca da qualidade
emotiva dos objetos. Correlacionadas com os objetos da poesia, as
emoções se tornam parte integrante da matéria que nela se contém –
não comunicada ao leitor como uma infecção ou moléstia, nem infligida mecanicamente como uma ferida a bala ou a faca, nem administrada
2375
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como um veneno, nem simplesmente expressa como por meio de expletivos ou gestos ou ritmos, mas apresentada nos seus objetos e contemplada como um padrão de conhecimento” (idem, p. 38). Este conceito
de poesia gerou a ideia de uma falácia oposta, a da ontologia do poema,
defendida
por
David
Daiches
(1956,
p.
173).
Conquanto intransigente, a postulação contra a falácia afetiva tem o
mérito de haver contribuído de forma decisiva para que a crítica passasse a considerar princípio básico e elementar o exame do texto em si,
como objeto definido e total, não as suas indiscerníveis ressonâncias na
mente do leitor.
Falado
Jamais existe correspondência exata entre as unidades utilizadas na
comunicação oral e as utilizadas na representação escrita, mesmo
quando se faz a transcrição das conversações. Assim, em francês, a língua falada marca o número dos substantivos, sobretudo, graças às variações do artigo, enquanto a escrita possui terminações de plural (em geral, a marca -s). Da mesma forma, certas palavras são utilizadas na língua escrita, enquanto, na comunicação oral, empregam-se outras: escrever-se-á mais facilmente desprovido de inteligência quando na linguagem oral usamos burro. De uma forma mais clara, principalmente
nas regiões que conservam o dialeto, utilizar-se-ão as formas e trejeitos
locais, que não aparecerão na escrita. Um meridional francês dirá, frequentemente, mas raramente escreverá: Il se la mange, e na Suíça alemã se dirá correntemente ksij para o particípio passado de ser, mas se
escreverá gewesen. Opõe-se, às vezes, a ordem da língua falada à or
dem da lingua escrita.
Falante
Elemento atuante na fala, que constitui a primeira pessoa do discurso
ou gramatical, e que se opõe ao ouvinte, segunda pessoa, ambos os
quais contrastam com o assunto, que é a terceira pessoa. Ou seja, falante, locutor, informante ou emissor é o sujeito que produz enunciados,
em oposição ao que os recebe e interpreta.
Veja os verbetes: Alocutário, Ouvinte e Interlocutor.
Falante nativo
Falante que adquiriu uma língua como primeira língua ou língua materna. Um falante que aprende uma língua como segunda língua é dito
um falante não nativo.
Assim, o falante nativo, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é o
2376
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sujeito que fala língua materna, considerado como tendo interiorizado
as regras de gramática de sua língua, isto é, podendo formular sobre os
enunciados emitidos julgamentos de gramaticalidade, sinonímia e paráfrase. Isso corresponde em saber distinguir as frases corretas, gramaticais, as frases que têm o mesmo sentido, as frases que podem ser emparelhadas (por exemplo, ativo – passivo), ou que, apresentam diferenças
sistemáticas (veja: Informante).
Segundo David Crystal (1988, s.v.), a expressão falante nativo se refere, na linguística, à pessoa que tem uma determinada língua como sua
"língua-nativa" (também chamada "primeira língua" ou "língua materna"). Isso implica que o falante, tendo adquirido esta língua naturalmente durante a infância, terá a respeito dela as intuições mais confiáveis: portanto, pode-se confiar no julgamento dessa pessoa. Ao investigar uma língua, o linguista deve obter os dados de informantes que sejam falantes nativos e não daqueles que aprenderam o idioma como segunda língua (mesmo que sejam altamente fluentes). No entanto, muitas pessoas desenvolvem uma proficiência de um idioma estrangeiro
"como um nativo", e existem casos de bilinguismo em que uma pessoa
tem proficiência total de duas línguas. Veja o capítulo 9 de Linguística
geral,
de
Robert
Henry
Robins
(1981).
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), um falante nativo é alguém que
adquire uma língua particular desde o nascimento até a primeira infância por meio da interação com a família e membros de sua comunidade
– é a aquisição chamada “natural”, que se opõe à aquisição mediante
instrução formal. Nessa qualidade, toda pessoa é falante nativa de pelo
menos uma língua. Essa língua é denominada língua nativa ou língua
materna. Sob tal ótica, presume-se, de maneira geral, que a maioria da
população da Alemanha é falante de alemão, assim como a maioria da
população do Brasil é falante de português brasileiro. Ao estabelecer as
regras de uma língua, os linguistas quase sempre preferem estudar as
normas e as intuições dos falantes nativos.
Essa designação, no entanto, é extremamente problemática por diversas razões. Para começar, ela idealiza tanto os falantes quanto o uso real da língua, em vez de reconhecer a ampla gama de “falantes nativos”
e de variedades da “língua nativa”. Também pressupõe frequentemente
um monolinguismo como a norma, em detrimento do bilinguismo ou do
multilinguismo. Em muitas sociedades multilíngues, as pessoas podem
ser falantes nativas de mais de uma língua, cujas regras gramaticais e
de pronúncia se influenciam reciprocamente. Além disso, a distinção
entre falantes “nativos” e “não nativos” não é nítida: uma língua intro2377
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duzida por meio de um sistema educacional (por exemplo. p português
em Angola) pode gerar falantes com proficiência nativa, ou quase nativa, e cujas intuições não são menos confiáveis do que seus equivalentes
em sociedades monolíngues. De forma ainda mais crucial, no contexto
da difusão global do inglês, o falante “nativo” dessa língua dispõe de
um capital simbólico maior do que o falante “não nativo”.
Falar
Falar é comunicar-se com os outros, de acordo com um sistema definido pertencente a uma comunidade linguística particular. É também o
uso coloquial e regional da língua comum.
O falar se distingue do dialeto porque este representa uma continuidade histórica que a similitude de formação situa dentro de uma unidade maior, denominada língua. O dialeto é uma lenta estruturação histórica. Os falares resultam de uma expansão da língua comum, que vai
tomando colorações locais de acordo com as condições geo-humanas
de cada região. Não representam uma superposição de línguas, como se
deu com os dialetos românicos na Europa, mas o alargamento da mesma língua comum, que vai ocupando os espaços vazios ou rarefeitos de
um território progressivamente colonizado. A colonização, com a pronunciada distância cultural entre metropolitanos e indígenas, não produziu os mesmos efeitos linguísticos que a romanização, resultante de
uma conquista pelas armas e de uma assimilação parcial dos povos
vencidos. As condições linguísticas da România não se podem, portanto, equiparar às da América. Por isso, é comum e legítimo aludir a dialetos franceses, italianos ou espanhóis, mas a essa denominação é preferível, entre nós, o termo falar (falar gaúcho, paulista, nordestino etc.).
Por oposição a dialeto, considerado como relativamente coeso, sobre
uma área muito extensa e delimitada por meio dos critérios linguísticos
da dialetologia e da geografia linguística, o falar, segundo Jean Dubois
et al. (1998, s.v.), é um sistema de signos e de regras combinatórias definido por um quadro geográfico estreito (vale, por exemplo, ou aldeia)
e no qual, de saída, o status social é indeterminado. Uma língua ou um
dialeto, estudados num ponto preciso, são estudados como falares.
O falar é uma forma da língua utilizado num grupo social determinado ou como signo da vontade de pertencer a este grupo social. O falar
patoá é rural e utilizado para as atividades campesinas; o falar corrente
é neutro e pode ser empregado em todas as circunstâncias; o falar culto
é o signo de certo nível de instrução ou de cultura, ao contrário do falar
popular. Cada um destes falares (para assinalar apenas os principais)
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possui regras sintáticas e vocábulos que lhe são específicos e muitos
outros que são comuns a muitos falares da língua ou mesmo a todos.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), falar é o termo definido principalmente a partir de um ponto de vista geolinguístico que designa, de
maneira geral, e sem prejuízo de seu estado, os meios de comunicação
verbal próprios de um grupo no meio de uma comunidade linguística.
Veja os verbetes: Dialeto, Idioma, Língua, Patoá, Sabir.
Falar com acento
Falar com acento é falar bem, é falar corretamente
Falares
Línguas de pequenas regiões, através de um território linguístico dado, que se distinguem umas das outras por oposições superficiais dentro
do sistema geral de oposições fundamentais que reúne todas numa língua comum. Os dialetos são, a rigor, conjuntos de falares que concordam entre si por certos traços essenciais. Os falares se caracterizam
ainda, em face da língua comum, pela circunstância de pertencerem à
língua cotidiana oral, de sorte que a língua escrita, na pequena região
em que cada falar vigora, se cria na base comum, embora possa se
apresentar, às vezes, mais ou menos contaminada pelos traços do falar
local. É, em princípio, dentro de um falar que tem pleno cabimento o
conceito de lei nas mudanças linguísticas; muitas discrepâncias evolutivas, dentro da língua comum, se explicam como fatos regionais, de
dados falares, difundidos na língua comum como empréstimos internos.
Aos falares cm estado de desagregação, sob o impacto da língua literária, dá-se o nome de patuás (francês patois). A centralização política e a
rede administrativa e escolar tendem a fazer dos falares apenas patuás,
nos países de civilização ocidental.
Falares crioulos
Os falares que resultam da deturpação de uma língua ocidental (português, espanhol, francês, inglês etc.) na boca de populações inicialmente aloglotas mantidas em situação social inferior. Às vezes se trata
de verdadeira língua, como conjunto de falares, mas a que por motivos
extralinguísticos (situação social e cultural inferior da massa falante) se
aplica a denominação de dialeto crioulo. Há um português crioulo em
certas zonas da África (Exemplo: ilhas de Cabo Verde) e da Ásia
(Exemplos: Goa, Damão). No Brasil, tem havido português crioulo em
certas zonas de população predominantemente negra, unificada em tor2379
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no de uma atividade de trabalho como zonas de garimpo (Cf. MACHADO, 1944), ou em agrupamentos de índios aculturados. Segundo
uma controvertida teoria linguística hoje praticamente abandonada, o
latim, ao se estabelecer numa província como a península ibérica, teria
tido uma fase inicial de falar crioulo ao ser adotado pelas populações
nativas. Cf. MEYER-LÜBKE, 1920, p. 16)
Falécio
Veja o verbete: Verso.
Falêucio
Falêucio é o verso constante de um espondeu, um dáctilo e três troqueus ou o que é relativo a esse verso.
Falisco
Falisco é o dialeto latino usado nas Falérias. Parece ter sido comum
colocarem, os faliscos, nos vasos a inscrição foied uino pipafo, cra carefo (confira o latim hodie vinum bibam, cras carebo). Nele se observa
a persistência do f intervocálico, a redução de ae a e e a vogal longa representada em duplicata. (Veja: Latim arcaico).
Falisco é também o nome do verso de três pés dáctilos e um espondeu
(JOTA, 1981, s.v.).
Falsa adjetivação
Falsa adjetivação é a pretensa adjetivação de um substantivo, por
omissão do nexo preposicional: palha de trigo > palha trigo > palha
triga; sapo-de-concha > sapo-concha > sapo-concho. (JOTA, 1981,
s.v.).
Falsa folha de rosto
Falsa folha de rosto, folha de antetítulo ou folha de anterrosto é a folha que precede a folha de rosto e na qual figura apenas o título abreviado da obra.
Falsa margem
Falsa margem ou margem falsa é a parte da margem de um volume
que ultrapassa a das páginas adjacentes, fazendo sobressair a folha no
lado do corte.
Falsa portada
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
falsa portada, anteportada ou anterrosto é a página impressa antes do
frontispício ou página de título, na qual é anunciado, de forma abrevia2380
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da, o título e, por vezes, são apresentados outros elementos; página do
livro que precedo o frontispício; falso frontispício.
Falsa regressão
Veja os verbetes: Derivado regressivo.
Falsete
Tipo de registro vocal mais agudo do que a voz normal, devido à posição tomada pelas pregas vocais que, em vez de se manterem juntas
em toda a extensão, afastam-se na parte anterior, reduzindo a parte que
vibra e aumentando, assim, a frequência do som fundamental. Proveniente do italiano falsetto, como termo da música, o falsete permite a ampliação da tessitura da voz masculina para o agudo.
Voz de falsete ou voz de cabeça, segundo Jean Dubois et al. (1998,
s.v.), é um timbre vocal especial, mais agudo que o timbre normal, devido a uma posição particular das cordas vocais que, em vez de ficarem
juntas em toda a sua extensão, ficam afastadas em sua parte anterior, o
que encurta a extensão vibrante das cordas vocais e aumenta a frequência do fundamental.
Falsificabilidade
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a noção de falsificabilidade é
uma característica intrínseca da ciência, desenvolvida sobretudo pelo filósofo e epistemólogo inglês Karl Popper (1902-1994). Para que uma
proposição aparece no discurso científico, é preciso que se possam
enumerar as condições nas quais esta proposição poderia ser considerada falsa, e é necessário que estas condições sejam materialmente observáveis, ou seja, representáveis no espaço e no tempo e, por consequência, empíricas. A construção dessas condições é, portanto, uma construção a priori, uma vez que no momento de sua formulação não se saberia dizer se as circunstâncias falsificantes são realizadas. É a razão pela
qual esta construção é frequentemente descrita pelo termo predição.
Conforme Jean-Claude Milner:
“A relação que uma proposição da ciência mantém com o empírico é,
portanto, essencialmente de ordem da falsificação. Mas, como o empírico é por acaso manipulável pela técnica, compreende-se que uma ciência empírica seja assim a teoria de uma técnica” (MILNER, 1989).
Um dos maiores problemas colocados pela epistemologia da linguística
é o da empiricidade e falsificabilidade das proposições que essa ciência
formula.
Veja os verbetes: Empiricidade, Epistemologia, Galileísmo, Observa2381

BASES PARA UM DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL

compiladas por José Pereira da Silva
tório, Predição, Teoria.
Falsificação
Falsificação é o ato ou ação de alterar voluntariamente um texto com
a finalidade de ludibriar o leitor.
Veja o verbete: Contrafação.
Falso documento de chancelaria
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
falso documento de chancelaria é o ato que se apresenta como um documento regularmente expedido, mas que é de fato o produto de um
oficial de chancelaria que o preparou ou fez validar por inspiração do
seu autor ou sem a vontade da autoridade responsável.
Falso dorso
Falso dorso, falso lombo ou lombada falsa é aquele que resulta da
aplicação de uma tira de pergaminho ou outro material destinada a proteger e dar consistência ao dorso do livro. Por vezes sustenta os falsos
nervos.
Falso lugar de impressão
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
falso lugar de impressão é o estratagema usado pelos autores e editores
para fugir à vigilância da censura ou para evitar obrigações legais ou
problemas de concorrência. No primeiro caso, este lugar fictício era
aplicado em textos de caráter político ou polêmico, em tempo de crise.
Falso nervo
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
falso nervo é a saliência na lobada do livro serrotado, que se obtém colando por baixo da pele tiras de papelão ou pedaços de cordão para imitar o relevo que seria produzido pelos nervos verdadeiros; por vezes,
uma simples decoração sob forma de filete, geralmente dourado e colocado no lugar do nervo, simula a sua existência.
Falso rosto
Veja o verbete: Anterrosto.
Falso sândi
Falso sândi é o mesmo que deglutinação.
Falso título
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
falso título ou folha de rosto falsa é o título, por vezes abreviado, que
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se encontra no reto da página que se segue à guarda e que precede a página de título propriamente dita. É o mesmo título da obra composto em
caracteres menores que os do título propriamente dito, mas com a
mesma disposição tipográfica. O verso da folha onde se inscreve o falso título é, com frequência, deixado em branco ou aproveitado para imprimir a lista de obras do mesmo autor ou a indicação das diversas tiragens numeradas em papel de luxo. Foi muito divulgado no século XIX
e parece que a inclusão deste título abreviado tem a sua razão de ser no
fato de, ao abrir o livro, o leitor ficar imediatamente a par do seu conteúdo. Esta página não é numerada, mas entra, regra geral, na paginação
da obra.
Falso
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
documento falso é aquele cuja forma e/ou conteúdo são total ou parcialmente não autênticos, criado ou alterado com intenção fraudulenta de
o fazer passar por verdadeiro. No que toca aos livros, a maior parte das
fraudes tem como objeto a encadernação, que, muitas vezes, apresenta
monogramas de encadernadores célebres copiados, assim como a decoração executada com ferros antigos. No que respeita à impressão, a tarefa é mais difícil e, por isso, mais rara; mas, mesmo assim, algumas
folhas que faltavam em alguns incunábulos foram substituídas por outras, réplicas impressas recentemente e que imitam as originais em falta.
Falsos compostos
Falsos compostos são aqueles diretamente tirados de um composto e
não dos seus elementos constitutivos. Exemplos: franco-maçonaria é
formado de franco-maçon+aria e não de franco + maçonaria; semvergonhismo o é de sem-vergonha+ismo e não de sem+vergonhismo (JOTA, 1981, s.v.).
Falta paleográfica
Falta paleográfica é a dificuldade de leitura provocada pela presença,
no original, de uma forma de letra, de abreviação etc. desconhecida ou
mal interpretada pelo copista.
Falta tipográfica
Falha tipográfica ou gralha tipográfica é o erro de impressão que
consiste em colocar uma letra ou um sinal no lugar de outro. É um gato
ou um erro de impressão.
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Família
Em fonética, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), chama-se família articulatória uma família de sons que compreende os fonemas de
mesmo abrimento.
Em lexicologia, chamam-se família de palavras os grupos de palavras
associados entre si em virtude de um elemento comum, que é a raiz.
Assim, as palavras cabo, cabeça, capital, capítulo, decapitar etc. pertencem a uma família de palavras que têm como elemento comum a raiz cap-, que se encontra na palavra latina caput, capitis "cabeça".
Em gramática gerativa, chama-se família de transformações um conjunto de transformações aparentadas que aplicam uma mesma análise
estrutural às sequências terminais: assim, as transformações negativa,
interrogativa e enfática, com o verbo do, constituem, em inglês, uma
família de transformações.
Família de línguas
Chama-se assim o conjunto de línguas que ascendem a um mesmo
antepassado glotológico, denominado língua comum primitiva, ou protolíngua. Essa protolíngua quase sempre não é documentada; resulta da
restituição processada através de um método rigoroso de pesquisa, denominado histórico-comparativo. O caso das línguas românicas, cujo
antepassado comum, o latim, é conhecido através de numerosos textos,
é raro.
Diz-se que duas ou mais línguas pertencem à mesma família, segundo
Jean Dubois et al. (1998, s.v.), quando são aparentadas geneticamente
(historicamente), isto é, quando tudo leva a pensar que elas se desenvolveram a partir de uma origem comum. Geralmente, reserva-se a denominação de família de línguas ao conjunto formado por todas as línguas conhecidas de mesma origem. Nesse conjunto, os subconjuntos
constituídos por certas línguas mais estreitamente aparentadas entre si
do que com as outras são ramos ou subfamílias. O termo grupo se aplica indiferentemente a um conjunto de famílias, a uma família, a um
conjunto de ramos de uma mesma família, a um conjunto de línguas de
um mesmo ramo, revelando que a classificação ainda não está estabelecida. A conquista mais importante da linguística no século XIX foi o
estabelecimento relativamente rigoroso dos princípios e dos métodos
graças aos quais se estabeleceram essas famílias de línguas por meio
das disciplinas chamadas históricas, comparadas ou comparativas
(gramática, filologia, linguística).
A representação visual das famílias de línguas se faz frequentemente
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à maneira de árvore genealógica, por associação com a vida humana ou
animal (Fig. 1), ou sob a forma de diagramas (Fig. 2).

As principais famílias de línguas são, segundo Jean Dubois et al. (1998,
s.v.): o indo-europeu, a família fino-úgrica, a família altaica, as línguas
do Cáucaso, a família camito-semítica ou afro-asiática, a família nilótica ou Cari-Nilo, a família nigero-congolesa, a família sinotibetana, a
família japonesa, a família coreana, a família kadai, a família malaiopolinésia, a família dravídica, a família algonquina ou algonquinowakash, a família natchez-muskogee, a família iroquesa, a família
sioux, a famílias caddo, a família esquimó-aleuta, a família mosan (salish, wakash e chimakuan), a família maia ou maia-zoque, a família
uto-asteca e a família atabaska. Não relacionamos todas aqui, mas serão
referidas mais abaixo.
No Ocidente, a mais importante família linguística é a indoeuropeia, à
qual pertencem os seguintes ramos: o indo-iraniano, o armênio, o báltico, o eslavo, o albanês, o grego, o germânico, o itálico, o céltico, o
hitita e o tocariano.
O indo-europeu, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), foi a família
de línguas mais bem estabelecida e cujo estudo serviu de modelo a todas as pesquisas da gramática comparada. Compreende as línguas de
países desenvolvidos e, por esse motivo, imagina-se, frequentemente
sem razão, que ela representa um tipo superior. Foi muito cedo que lhe
aplicaram o método comparativo, que foi objeto de mais pesquisas que

todos os outros reunidos. As divergências que subsistem entre linguistas a respeito dessa família versam menos sobre os seus limites e suas
principais subdivisões do que sobre detalhes concernentes às relações
entre os diversos ramos, que são o germânico, o céltico, o itálico, o eslavo, o báltico (agrupados em balto-eslavo), o albanês, o armênio, o
grego, o irânico, o índico (agrupados em indo-irânico), o tocário e, tal2385
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vez também, o hitita (hoje desaparecido).
As línguas germânicas se subdividam em anglo-frisão (inglês e frisão, falado por uma população pouco numerosa, ao norte dos Países
Baixos e da Alemanha), em neerlando-alemão (alemão, de que é dialeto
o iídiche, escrito em geral em alfabeto hebraico; neerlandês, de que é
dialeto o afrikaans (holandês africano) da África do Sul, o flamengo da
Bélgica) e em escandinavo (dinamarquês, sueco da Suécia e da Finlândia, e as línguas norueguesas bokmaal ou riksmaal e landsmaal ou
nynorsk.
As línguas célticas são o bretão, na França e, nas ilhas britânicas, o irlandês e o gaélico.
Através do itálico (que se desdobra em latim e osco-umbro), o português, que é uma língua românica (proveniente do latim vulgar), se filia
ao indo-europeu. As outras línguas românicas são: mirandês, espanhol,
galego, catalão, francês, provençal, italiano, rético, sardo, dalmático
(hoje desaparecido) e romeno. Essas línguas nasceram da evolução do
latim popular, mas línguas atestadas na Antiguidade e hoje desaparecidas, como o osco, o umbro e os dialetos sabélicos formavam, com o latim, o ramo itálico. Veja o capítulo 7 de Linguística geral, de Robert
Henry Robins (1981).
As línguas eslavas compreendem um ramo oriental (russo, bielorusso,
ucraniano), um ramo ocidental (polonês e tcheco), um ramo meridional
(sérvio e croata, principalmente, na Iugoslávia, e búlgaro).
O ramo báltico reúne essencialmente o lituano e o leto (Letônia soviética). É reunido frequentemente ao eslavo sob o nome de baltoeslavo.
O ramo albanês se reduz ao albanês, como o ramo armênio ao armênio. Sob o nome de ramo grego, ou grego, reúnem-se os diversos "dialetos" gregos da Antiguidade e o grego moderno.
O ramo irânico compreende línguas modernas (curdo, persa, afgã, balutchi, tadjique) e formas antigas célebres (persa antigo, avéstico, pélevi).
O tocário, hoje desaparecido, é conhecido graças a inscrições sob duas formas (dialetos A e B).
O ramo índico compreende o híndi, língua oficial da Índia, e o urdu,
língua oficial do Paquistão, mas também o bengáli, o assamês, o oriá, o
marata, o guzerate, o sindi, o pendjabi, o cachemiriano ou dardo, o nepalês e, enfim, o singalês. O sânscrito é uma forma antiga, sagrada,
igualmente do ramo índico e que permitiu demonstrar o parentesco das
línguas indo-europeias.
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A família fino-úgrica compreende essencialmente o finlandês, língua
oficial da Finlândia, o estoniano e o húngaro (ou magiar), mas também
o lapão, o mordve, o tcheremisso, o votiaque e as línguas samoiédicas.
A família altaica se subdivide em três ramos: turco (turco, azeri de
Azerbaidjan, krghiz, usbeque, turcomano, kazakh), mongol e manchu
(manchu e tunguse). As línguas do Cáucaso, de parentesco longínquo e
puramente hipotético, utilizadas na União Soviética como línguas de
repúblicas federadas ou autônomas ou de regiões e territórios autônomos, estão reagrupadas em uma família sul-caucasiana, que compreende o georgiano e o mingreliano, e um família norte-caucasiana, que reúne o abkhaze, o avar, o thcetchene e o kabarde.
A família camito-semítica ou afro-asiática se subdivide em cinco ramos: o ramo semítico é representado atualmente pelo hebraico, as diversas línguas árabes (frequentemente chamadas dialetos) e as línguas
etiópicas (amárico, tigré ou tigrina, guèze ou etiópico). Eram também
línguas semíticas o assírio (ou acádico ou babilônico)., o aramaico, o
siríaco, enfim o fenício, de que o púnico (ou cartaginês) era apenas um
dialeto. O ramo egípcio é representado pelo antigo egípcio, de que surgiu o copta atual. O ramo berbere reúne o kabile, o chleuh, o zenaga e
provavelmente também o tuaregue (ou tamahek). O ramo cuchítico, ou
da África Oriental, compreende entre outros o somali, o gala e o bedja.
O ramo tchadiano reúne línguas pouco faladas, além do haoussa, que
outros prendem às línguas negro-africanas. As famílias sudanesas são
numerosas e, com exceção do songai, de pouca difusão. Há um mosaico de línguas, impossíveis de serem relacionadas entre si.
A família nilótica ou Cari-Nilo se divide em nilótico propriamente dito ou nilótico central (dinka, nuer, chiluque, ac oli da Uganda, masai e
nandi do Quênia e do Tanganica), em ramo norte-sudanês, de que apenas o nuba é bem conhecido, e em sudanês central (sobretudo o baguirmi e o moru). Da família shriano central, apena o kamuri é bem
conhecido.
Na família nígero-congolesa se agrupam o atlântico ocidental (timneu e bulon de Serra Leoa, ulof do Senegal, fulbê em diversas regiões
do Senegal), o ramo mandingue da Libéria e de Serra Leoa (kpelle, loma, mendê, malinkê e bambara), o ramo kwa, disseminado da Libéria
ao Camerun (akan dividido em fanti e tchi, baulê, ewê, fon, yoruba,
ibo, nupe, provavelmente também bassa e kru), o ramo gur (essencialmente o mossi). Pode-se pensar que o zandê e o sango, falados do Camerun ao Congo, formam um ramo da família nígero-congolesa, que
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compreende igualmente um ramo central (essencialmente o efik e o tiv,
falados do Camerun à Nigéria) e o banto.
As línguas e dialetos dependentes do banto são tão numerosos e falados em uma extensão tão grande que alguns linguistas fazem do banto
não um ramo da família nígero-congolesa, mas uma família independente. Certas línguas banto são veiculares (na África Oriental o suhaheli, no Congo o suhaheli, o kongo, o luba e o ngala). Outras línguas de
unição (o chona de Zambi, o ngamya do Nyassaland) ou simples línguas de tribo (entre outras, o ganda em Uganda, o kykuyu e o kamba no
Quênia, o tchagga e o nyamwezi de Tanganika, o ruanda, o bemba em
Zambi, o mbudu em Angola, o herero na África do sudoeste, o zulu, o
xhosa, o swazi, o sotho e o tswana na África Meridional. A família
khoin compreende o sandawe e o hatsa de Tanganika e o bosquímane e
o hotentote da África do Sul.
A importante família sino-tibetana se subdivide em dois ramos: o tibeto-birmanês (tibetano, birmanês e também, na Birmânia e no Paquistão, garo, bodo, naga, kachin, e provavelmente ainda karen) e o chinês
(chinês mandarim, língua oficial da China, originário do Norte, "dialetos" wou da foz do Yang-Tseu-Kiang, enfim, ao sul, "dialetos" min,
hakka e cantonês). As línguas da China do Sul (miatscu e lolo entre outras) são mal conhecidas e provavelmente em nenhum parentesco com
o chinês.
As famílias japonesa (japonês propriamente dito e ryu-kyu) e coreana tem provavelmente entre si um parentesco longínquo.
A família kadai compreende entre outros o tai do Sião, o lao e, na
Birmânia, línguas han, e não tem provavelmente nenhum parentesco
com a família sino-tibetana.
A família maio-polinésia é muito extensa geograficamente: o ramo
ocidental ou indonésio compreende, na Malásia, o malásio, na Indonésia, o indonésio propriamente dito (próximo do malásio), o javanês, o
sundanês, o madurai, o batak, obalinês, de Bali, o dayak, de Bornéu, o
macassardas Celebes, nas Filipinas, o tagal, o vigaya e o iloko. Em Guam, o chamorro; em Madagascar, o malgaxe. O ramo oriental se subdivide em micronésio, polinésio (havaiano, tahitiano, samoano, maori) e
melanésio (fidjiano principalmente).
O termo papua designa diversas línguas da Nova Guiné, cujo parentesco ainda não está provado, enquanto as línguas dos aborígenes da
Austrália formam uma família australiana.
A família dravídica compreende línguas faladas por populações numerosas na Índia Meridional (telugu, tamul, canara, malayalam), assim
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como o brahoui do Baluchistão e o gondi, o khurukh e o kuí na Índia
Central. Encontram-se na Ásia do sudeste numerosas línguas disseminadas: o munda, que compreende o santali, o khasi de Assam, o nicobarês (ilha de Bengala), o palaungue, o wa e o mon na Birmânia, e finalmente o khmer (ou cambodjiano) e o vietnamita, que são línguas de Estados.
Na América, as línguas mais faladas são as línguas indo-europeias
trazidas pelos colonizadores (inglês, espanhol, português, francês e, em
grupos de emigrantes ou de descendentes de imigrantes não assimilados, todas as línguas da Europa) e as variedades crioulas derivadas
dessas línguas. Algumas línguas indígenas têm uma certa vitalidade: é
o caso do guarani (Paraguai), do quéchua (Peru, Equador e Bolívia), o
aimará (Peru e Bolívia), bem como de uma língua mista chamada "língua geral", com base no tupi-guarani. Na América Central são ainda faladas o nahua, o guiché, o cackniquel, o mam, o maia (Estado do Iucatan no México), o otomi, o zapoteca, o mixteca e o totonaque. Do
mesmo modo, ao norte do México, o navaho, agora em pleno florescimento.
De um modo geral, quando se trata das línguas indígenas da América,
referimo-nos, na enumeração e na classificação, ao primeiro estado conhecido, daí a menção de línguas desaparecidas.
A família algonquina, ou algonquino-wakash, falada, entre outras, da
Carolina ao Labrador, forneceu às línguas indo-europeias muitas palavras "indígenas": o tamo atlântico compreende o massachusets (chamado algonquino), o powhatan, o delaware, o mohagan, o penobscot, o
pasamaquaoddy e o micmac. O algonquino central é constituído pelo
fox (Wisconsin), o cree (baía de Hudson), o menomini (Michigan) e o
ojibwa (Grandes Lagos); o ramo ocidental compreende o potawatomi
(Michigan), o ilinois, o chawni (no Tennessee), o pé negro, o arapaho e
o
cheyene.
A família natchez-muskogee do sudete dos Estados Unidos compreende o creek, o alabama, o chikasaw, o choctaw e o natchez.
A família iroquesa compreende o cherokee, célebre por seu silabário,
otuscarora (Carolina), e na Pensilvânia, o huron, o érié, o oneida, as
línguas dos senecas, dos onondagas e dos cayagas e, finalmente, o conestoga e o susquehana. A família sioux (grandes planícies do Norte)
tem como constituintes o biloxsi, o ofo, o tutelo, o katawba, o dakota, o
mandan, o winnebago, o chiwera (com os dialetos iowa e missouri), o
dheguiba (omaha, ponca, osage, kansa, quapaw, arkansa) e, finalmente,
o hidatsa e o crow.
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As famílias caddo (caddo propriamente dito, wichita e pawnee), tunica (stakapa e chitimacha), vchi (no Tennessee), hoka (ao oeste) são talvez apenas ramos de uma família hoka-sioux.
A família esquimó-aleuta se subdivide em aleuta e línguas esquimós
(inupik, yupik).
As três famílias da costa noroeste do Pacífico, salish (bella coola,
"coeur d'alène", chehalis, kalispel), wakash (nukta, kwakiurl, bella bella) e chimakuan (chimakum e quileuta) são, às vezes, agrupadas em
uma grande família, o mosan. Consideram-se, geralmente, como formando uma família o haída, o tlingit, o tsimshian e o kutenai. Agrupam-se, às vezes, em uma só família o mosan, o kutenai e o algonquino.
No Oregon e na Califórnia, foram recenseadas vinte e cinco famílias:
wintun, maidu, miwok, costanoan, yokuts, takelma, kalapuya, siuslaw,
coos e, sobretudo, chinook (esta última deu origem a um sabir muito
importante chamado "chinook"). Algumas outras são ligadas aos grupos penutia e hoka (no Arizona e na Califórnia, o karok, o shasta, o
chimariko, o pomo, o esselen, o salinan, o shumash e, sobretudo, o yana. No Texas, o tonkawa; no norte do México, o comecrudo; no sul do
México e na Nicarágua tlapanec, o subtiabia e o tequialate; em Houduras, o jicaque).
A família maia, ou maia-zoque, compreende na Guatemala o mam, o
ketchi, o quiché, o cackchiquel, o pokamam, o pokonchi, o ixil; ao oeste, o tzeltal, o tzotzil, o tojolabal, o chol e o chontal de Tabasco, que
são do mesmo ramo que o chorti de Honduras; no norte, o yacateca; no
México Central, o huaxteca. No sul do México se encontram três grupos de línguas, talvez próximos do maia: o mixe, o zoque e o popoloca
de Vera Cruz, o totonaque e o tepehua; finalmente, o huava. Encontram-se também outros grupos de parentescos mal definidos, alguns dos
quais estão reunidos sob o nome de otomangue: são o poteca e o chatino, o mixteca, o cuicateca, o trique e o amusgo, o mazateca, o chocho,
o ixcateca e o popoloca de Pueblo, o otomi, o mazahua e o pama e, finalmente, o tarasca.
A família uto-asteca compreende, no sul do México, o nahatl (que já
era escrito antes dos contatos com os europeus e forneceu muitos empréstimos); no Colorado, o shoshone, o paintê, o tubatulabal e, sobretudo, o hopi; no Arizona e no noroeste do México, o papago, o pima, o
tarahumata, o cora e o hichol. O comanche era falado nas grandes planícies do sul. A família uto-asteca é frequentemente agrupada com o
tanoa e, às vezes, com o zuni, em asteca-tanoa. Ao contrário, classifi2390
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cam-se à parte as línguas keresa, muitas delas faladas em não mais de
um povoado.
A família atabaska, originária do Canadá e do Alasca Central (sarsi,
chpewyan), forma com o haída e o tlingit o grupo na-denê e compreende, no sul, línguas apaches (navaho principalmente) e o ramo da Califórnia setentrional (o hupa, o chasta, o costa, o matole).
Assim, ao lado de certezas (famílias indo-europeia, camitosemítica,
fino-úgrica, afro-asiática etc.), restam muitos problemas a resolver no
que se refere às famílias de línguas. Alguns são secundários ou dizem
respeito a línguas pouco conhecidas, pouco faladas ou mesmo desaparecidas. Outros são mais graves: hesita-se ainda em afirmar o parentesco do basco com as línguas caucásicas ou com alguma outra família.
Assim também, os contornos e as subdivisões da família camitosemítica não foram ainda definidos com exatidão. Acontece o mesmo quanto
à classificação do banto. Enfim, é difícil corroborar o que pode ser
examinado nos agrupamentos das grandes famílias (a reunião, por
exemplo, das famílias fino-úgrica e altaica em uma família uraloaltaica,
que poderia compreender também o japonês e o coreano, ou do indoeuropeu, do dravídico e do fino-úgrico, ou do indo-europeu e do semítico). É um domínio em que o que se sabe não passa de puras hipóteses
de trabalho. Apesar do caráter muitas vezes sedutor destas últimas, a
ciência impõe, aqui, a maior prudência.
Família de palavras
Família de palavras ou família de termos é o conjunto de palavras
cognatas, isto é, que têm o mesmo radical. São tais palavras denominadas "cognatas".
A família de palavras tem maior ou menor extensão, conforme se
considere o radical somente em determinada fase da evolução de uma
língua (método sincrônico), ou se remonte ao radical da protolíngua
(método diacrônico).
Assim, em português, são cognatos da palavra cabeça: cabecinha,
cabeçudo, cabeçalho, cabecilha, cabeçorra, encabeçar, por exemplo.
Nessa lista, porém, não devemos incluir capital (que gera outra família
de palavras em português: capitalismo, capitalizar, capitalzinha etc.,
pois o sentimento linguístico atual não as aproxima no espírito do sujeito falante. Só a reflexão metodológica do linguista pode reconduzir
uma família a outra, demonstrando, por exemplo, que cabeça vem de
capitia, alongamento do radical latino de caput,-itis, "a cabeça". O radical é, portanto, um para a gramática expositiva (cabeç-) e outro para a
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gramática
histórica
(capit-).
Observe que a sequência aterrorizar, aterrorizante, terrificante, terrífico, terrível, terribilidade, terrorista e terror mantém entre si o mesmo
radical (terr) com valor significativo básico relacionado com medo,
formando, portanto, uma família de palavras. Mas também a sequência
aterrar, desterrar, enterrar, enterro, terrestre, terra, terráquio, terreno,
território e territorial mantém entre si o mesmo radical (terr), mas com
valor significativo básico relacionado com solo, formando, portanto,
outra família de palavras. Embora nas duas sequências os elementos
dos radicais sejam os mesmos (terr), são duas famílias distintas de palavras, pois remetem a significados diferentes.
Veja os verbetes: Cognato, Palavra, Radical e Significado.
Família de termos
Família de termos é o mesmo que família de palavras.
Família de tipos
Família de tipos é a coleção completa de todos os caracteres tipográficos de um mesmo tamanho e estilo, desde maiúsculas ou letras de
caixa alta, minúsculas ou caixa baixa, versaletes, caracteres especiais e
sinais de pontuação. Quanto à forma, designam-se aumentadas, reduzidas, negritas ou destacadas e/ou cursivas.
Em informática, o termo tipo é substituído por fonte. Família de tipos
seria família de fontes.
Família léxica
Veja FAMÍLIA DE PALAVRAS, em Família
Família lexical
Família lexical é o mesmo que família de palavras e família léxica.
Família linguística
Grupamento de línguas com base em relações genéticas. É o mesmo
que família de línguas e consiste de duas ou mais línguas que possuem
uma língua ou grupo de línguas como ancestral comum. A fonologia
tem papel importante na classificação das línguas do mundo. A comparação entre as regularidades dos sons em línguas relacionadas permite
investigar o grau de parentesco linguístico entre línguas relacionadas. O
português é uma língua do grupo românico ocidental e, como as demais
línguas românicas, descende do latim. Com base em mudanças sonoras
específicas, pode-se reconstruir um estágio linguístico intermediário
entre o latim e suas línguas filhas, que é o romanço, que pode ser divi2392
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dido em ocidental e oriental, refletindo as relações de maior ou menor
proximidade linguística dentro da família românica. Pode-se perceber,
por exemplo, que o português tem uma proximidade estrutural maior
com o espanhol e com o francês do que com o italiano ou o romeno.
Família linguística é um grupo de línguas que têm um antepassado
comum, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.). Toda língua viva
está constantemente mudando, e as mudanças que afetam a língua em
um lugar não a afetam necessariamente em outros lugares. Por conseguinte, se uma língua é falada numa área extensa, então, ao longo do
tempo, tende a se fragmentar em variedades distintas. Inicialmente, essas variedades são apenas os dialetos regionais daquela língua, mas,
havendo tempo suficiente, esses dialetos podem se tornar tão diferentes
entre si que somos obrigados a considerá-los línguas diferentes: as línguas-filhas daquela mesma língua antepassada, ou língua-mãe.
As línguas-filhas podem, por sua vez, fragmentar-se em outras línguas-filhas, e acabam por formar um grande número de línguas que
começaram como simples variedades regionais daquele único antepassado. Todas as línguas que têm um antepassado comum, conforme esse
modelo, constituem uma única família linguística, e nós dizemos que
elas se relacionam geneticamente. Os linguistas identificaram no mundo cerca de trezentas famílias linguísticas desse tipo, algumas muito
grandes, outras, pequeníssimas.
O inglês, por exemplo tem relações estreitas com todo um grupo de
outras línguas: o afrikaans (falado na África do Sul), o dinamarquês, o
holandês, o faroense (falado nas ilhas Faroe, no norte do Oceano Atlântico), o frísio (falado em algumas regiões da Holanda e no norte da
Alemanha), o alemão, o islandês, o norueguês, o sueco, o iídiche e o
gótico, hoje extinto; são as línguas ditas germânicas, das quais se acredita serem descendentes de um mesmo antepassado, falado talvez por
volta de 500 a.C., muito provavelmente na Escandinávia. Mas as línguas germânicas, por sua vez, têm em comum o mesmo antepassado
remoto que um amplo número de outras línguas, entre as quais se incluem, para citar apenas algumas, o persa, o bengali, o armênio, o russo, o grego, o gaélico (falado pelas populações de origem celta da GrãBretanha), e todas as línguas românicas, entre as quais estão o francês,
o espanhol, o italiano, o romeno e o português. Portanto, o inglês e o
português pertencem à mesma grande família linguística; como todas as
línguas aqui citadas, pertencem à mesma grande família chamada família indo-europeia.
Sugerimos como leituras complementares The Atlas of Languages, de
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Bernard Comrie, Stephen Matthews e Maria Polinsky; os capítulos
50 a 53 de The Cambridge Encyclopedia of Language, de David
Crystal; e o capítulo 7 de Historical Linguistics, de Robert Lawrence
Trask.
Veja os verbetes: Família de línguas; Linguística histórica; Indoeuropeu e Mudança linguística.
Familiar
Linguagem familiar – maneira de falar entre pessoas que se dispensam mútua intimidade.
Diz-se que um estilo, uma língua, uma palavra são familiares, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), quando seu emprego implica um grau
de intimidade entre os interlocutores e, conjuntamente, uma recusa das
relações cerimoniosas que exige a língua elevada ou acadêmica.
Familiar se opõe igualmente a grosseiro ou trivial e se trata, portanto,
de um nível de língua. A designação não implica um julgamento moral
sobre o conteúdo dos termos, sobre o sentido de uma palavra como os
qualificativos "grosseiro" ou "trivial", mas somente um desvio com relação à língua escrita e ao "bom uso". A tendência dos puristas, todavia,
é confundir "familiar" e "grosseiro".
Faniana
Faniana é uma espécie de papiro de qualidade média.
Fanopeia
Fanopeia é o artifício de expressividade que consiste em provocar no
espírito do ouvinte a imagem visual daquilo que se deseja realçar.
Quando a expressividade da palavra é sentida pela musicalidade ou entoação que se lhe dá, ou pela própria carga semântica de que se reveste
(e ambas podem ser auxiliadas pela posição da palavra na frase) tem-se
a melopeia e a logopeia, respectivamente.
Fantasia
Veja o verbete: Imaginação.
Fantástico
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), em grande voga nas últimas
décadas do século XX, a narrativa fantástica gerou uma copiosa bibliografia acerca da sua natureza, variedade e proximidade com outras formas de prosa ficcional. Embora muitos teóricos concordem entre si no
tocante à essência do fantástico, o assunto tem gerado não poucas discrepâncias e controvérsias. Ora se entende que se trata de uma espécie
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de maravilhoso (VAX, 1960), ou que ambos se encontram em diferentes espaços (CAILLOIS, 1965 e 1966), ora que está no mesmo nível do
estranho e do maravilhoso, colocados na sua vizinhança (TODOROV,
1977a).
O primeiro autor considera que “a narrativa fantástica [...] gosta de
nos apresentar, habitando o mundo real em que vivemos, homens como
nós, situados inesperadamente em presença do inexplicável [...], o fantástico se nutre dos conflitos do real e do possível”, caracterizando desse modo uma antinomia que resulta de “introduzir terrores imaginários
no seio do mundo real” (VAX, 1960, p. 5 e 6).
O segundo é de opinião que o fantástico “manifesta um escândalo,
uma ruptura, uma irrupção insólita, quase insuportável no mundo real”,
desencadeando “uma desordem nova, um pânico desconhecido”, de que
resulta não ter “sentido algum num universo maravilhoso, no qual seria
mesmo inconcebível” (CAILLOIS, 1966, p. 8 e 9).
E o terceiro dedicou todo um volume para discernir os traços identificadores do fantástico, chegando a propor um conceito que levantou
grande celeuma:
“O fantástico é a hesitação experimentada por uma criatura que não
conhece senão as leis naturais, perante um acontecimento com aparência de sobrenatural” (TODOROV, 1977a, p. 26).
Após reconhecer, nas páginas seguintes, os vários precursores da sua
teoria, entre a pormenorizá-la, ora dizendo que “o fantástico é um caso
particular da categoria mais geral da ‘visão ambígua’”, ora criticando
quem afirma, como Roger Caillois, ser a “pedra de toque do fantástico
[...] a impressão irredutível de estranheza”, porquanto nos levaria a deduzir, acrescenta ele, “que o gênero de uma obra depende do sanguefrio
do
leitor!”.
Esquecia-me, por certo, de que o seu conceito, ao pressupor que a instauração do fantástico depende de haver alguém que desconheça as leis
naturais e hesite ante a cena que observa, enfermada da mesma fragilidade. Se esse alguém conhecer as leis naturais e for assertivo, sem dar
margem à hesitação, o fantástico não se instala? Afinal, quando a doutrina insiste em afirmar que “o fantástico nos põe diante de um dilema:
crer ou não crer?” ou em definir esse fenômeno “como uma percepção
particular de acontecimentos estranhos” (idem, p. 33, 34-35, 76 e 83),
não estará reforçando a ideia de que a configuração do fantástico depende da capacidade perceptiva do leitor?
Tais incongruências não escaparam aos críticos que se ocuparam do
assunto (ALAZRAKI et al., 2001; BELLEMIN-NOËL, 1972; BES2395
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SIÈRE, 1974; RABKIN, 1977, p. 188n), e que, por seu turno, propuseram conceitos não menos crivados de dúvidas. Optando pela concisão,
um deles põe acento no fato de o fantástico lidar com o “inesperado e o
irrelevante”, de modo a se caracterizar como “uma reversão direta das
regras fundamentais, em parte determinada pelas mesmas regras de base” (RABKIN, 1977, p. 14-15), sem observar que as categorias mencionadas – o inesperado, o irrelevante, a reversão – podem gerar outros
cenários, diversos do fantástico. Irene Bessière, estudiosa parisiense
que dedicou ao assunto um livro tão minucioso, ou mais, do que o de
Tzvetan Todorov, sintetiza a sua demorada análise com o seguinte conceito, igualmente gerador de perplexidades e discordâncias:
“A narrativa fantástica se apresenta como a transcrição da experiência
imaginária dos limites da razão. Alia a falsidade intelectual das suas
premissas a uma hipótese extranatural ou sobrenatural, de tal modo que
a motivação realista seja indissociável de um princípio de irrealidade. A
justaposição das duas probabilidades externas, uma empírica, a outra
metaempírica, igualmente inadequadas, deve sugerir a existência daquilo que, na economia da natureza e de uma sobrenatureza, não pode ser”
(BESSIÈRE, 1974, p. 62).
Fanzine
Segundo Áurea Suely Zavam (2007, p. 96, nota 2), como se viu no
verbete e-zine, “fanzine (fanatic + magazine) são publicações impressas, fora das estruturas comerciais de produção cultural, feitas por pessoas interessadas na divulgação ou na (re)produção de histórias em
quadrinhos, poemas, ficção científica, informações sobre bandas independentes, experimentações gráficas, entre outras expressões artísticas”.
O fanzine, herança das publicações underground dos anos 60, nasceu
com o movimento punk inglês entre 1975 e 1976. O conteúdo inicial se
resume em assuntos musicais, principalmente o rock’n roll, mas depois
se expandiu para outros assuntos culturais, como os literários, as histórias em quadrinhos etc. Numa linguagem textual e gráfica experimental, que foge aos padrões convencionais, pode ser produzida desde a
forma mais rudimentar (folha feita à mão, mimeografada, xerocada
etc.) até a forma de jornal ou revista padrões. De baixo custo, pode ser
vendido informalmente por seus próprios produtores e editores diretamente aos leitores interessados nesse tipo de publicação. Com o advento da internet, nasceram os blogzines, e-zines e web-zines (COSTA,
2018, s.v.).
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Veja os verbetes: Blog jornalístico, Blogzine, E-zine, Web-zine e Zine.
FAQS
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
FAQS é a forma abreviada de frequently asked questions, perguntas feitas com frequência, sob a qual é designado e conhecido na internet o tipo especial de documentos que contêm as respostas às perguntas que
são feitas pelos internautas acerca de um determinado tema.
Faringal
Faringal é um adjetivo usado na classificação fonética dos sons consonantais, referindo-se ao som produzido na faringe, que é a cavidade
tubular que constitui a garganta acima da laringe. Segundo David
Crystal (1988, s.v.), as consoantes faringais ocorrem em árabe, por
exemplo. Elas não ocorrem em inglês nem em português, mas um efeito semelhante é produzido quando se pronuncia em inglês, a palavra
hey de forma sussurrante, com uma espécie de arranhão na faringe. O
termo faringalização se refere a qualquer articulação que envolva uma
constrição na faringe. Um [s] "faringalizado", por exemplo, é uma articulação secundária produzida pela constrição simultânea da faringe
durante a articulação do [s]: o resultado auditivo seria um som com
uma certa ressonância central e rouca (transcrito [ᵴ]). Os sons faringalizados são transcritos com o sinal [~] no meio da letra. Veja o capítulo 8
de Fundamental Problems in Phonetics, de John Cunnison Catford
(1977).
Veja os verbetes: Xevá.
Faringalização
Faringalização, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é uma variação do orifício bucal posterior devida a uma contração da faringe, que
tem como efeito, como a labialização e a faringalização, bemolizar os
sons que ela afeta. A acuidade dos sons agudos fica atenuada, e a gravidade dos sons graves é reforçada.
Faringalização é o mesmo que velarização, segundo Zélio dos Santos
Jota (1981, s.v.).
Faringalizado
Faringalizado é o mesmo que velarizado.
Faringe
Segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), faringe é a parte do conduto
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vocal que liga a laringe à boca e às fossas nasais. Ela está limitada, embaixo, pela laringe, e ao alto, pela raiz da língua. Notou-se recentemente, de certo modo, que a faringe, pelos movimentos da língua e da laringe, muda de forma no curso da fonação, mas ainda se conhece pouco
o modo como isto afeta a pronúncia. Enquanto ressoador supraglótico
(o mais longo), favorece as frequências baixas da vibração laríngea: os
harmônicos que ela reforça constituem o primeiro formante (F1, ou
formante alto).
Veja o verbete: Faríngea.
Faríngea
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a faringe, principal órgão da fonação, é um tubo músculo-membranoso que se comunica com a laringe
(zona da laringofaringe), com a cavidade bucal (zona da orofaringe) e
com as fossas nasais (zona da rinofaringe). Chamam-se faríngeas as
consoantes, que aparecem sobretudo nas línguas semíticas como o árabe, cuja articulação se caracteriza por uma aproximação entre a base da
língua e a parede posterior da faringe, o que determina uma oclusão,
até mesmo uma fricção, que se acompanha de uma bemolização.
Veja os verbetes: Alfabeto fonético internacional (AFI), Articulação,
Consoante, Oclusão.
Farmacônimo
Farmacônimo é o pseudônimo formado pelo nome de uma substância
mineral.
Farmacopeia
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
farmacopeia é o livro que descreve as substâncias medicinais e dá regras para os farmacêuticos prepararem e comercializarem os medicamentos. Tratava-se, em geral, de uma obra redigida por sujeitos individuais, que, considerando úteis os seus conhecimentos e as suas compilações científicas, publicavam os seus trabalhos e que podia ser ou não
adotada por médicos e boticários.
Livro oficial que normaliza os vários aspectos relacionados com a
produção de medicamentos, as matérias-primas que são necessárias a
essa produção, assim como um conjunto de ensaios diversos fundamentais na dinâmica da produção de medicamentos. É revisto periodicamente.
Em Portugal, a primeira farmacopeia escrita em língua portuguesa data de inícios do século XVIII, mais precisamente de 1704, data em que
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o cônego regrante de Santo Agostinho, D. Caetano de Santo Antônio
publicou a primeira edição de sua Pharmacopea Lusitana, que foi editada em Coimbra e impressa por João Antunes. A primeira farmacopeia
oficial, a Pharmacopea Universal da Nação, foi redigida por Francisco
Tavares, médico e lente da Faculdade de Medicina de Coimbra, juntamente com Joaquim de Azevedo, lente jubilado de medicina, e publicada em 1794. A última farmacopeia oficial portuguesa, a Farmacopeia
Portuguesa VI, é constituída por um volume editado, em 1997, pelo
Ministério da Saúde / Infarmed e teve origem na Pharmacopeia Geral.
Farsa
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), é sutil, senão difícil de precisar, a distinção entre a farsa e a comédia. De modo genérico, pode-se
afirmar que a diferença é de grau: a farsa consistiria no exagero do cômico, graças ao emprego de processo grosseiros, como o absurdo, as
incongruências, os equívocos, os enganos, a caricatura, o humor primário, as situações ridículas. A farsa dependeria mais da ação que do
diálogo, mais dos aspectos externos (cenário, roupagem gestos etc.)
que do conflito dramático.
“É simples (...) porque vai diretamente às coisas. Com um soco, derruba-se a sogra, sem rodeios de espécie alguma. [...] reúne as fantasias
diretas e as mais desenfreadas, as realidades cotidianas e as mais insípidas e monótonas. A interação de ambos constitui a própria essência
dessa arte – a dialética da farsa. [...] Na farsa, o desmascaramento ocorre continuamente”, bem como “a interação da com violência e alguma
outra coisa” (BENTLEY, 1967, p. 219 e 220).
Lembrando o burlesco em alguns aspectos e relacionada até certo
ponto com o fabliau, a farsa despontou no crepúsculo da Idade Média
francesa (“o vocábulo farce surgiu por volta de 1400” [ZUMTHOR,
1972, p. 448]): a princípio, consistia numa breve peça cômica, situada,
a modo de intervalo, no meio de mistérios; mais tarde, passou a desenvolver existência autônoma. Dentre os numerosos exemplares no gênero (mais de cento e cinquenta), produzidos entre 1440 e 1560, época do
seu florescimento, destaca-se La Farce de Maître Pathélin, composta
entre 1460 e 1470. Após exercer notável influência sobre o teatro seiscentista (Molière, Shakespeare, commedia dell’arte), a farsa continuou
a ser apreciada até os dias de Eugène Labiche (1815-1888), Georges
Léon Jules Marie Feydeau (1862-1921), Georges Courteline (pseudônimo de Georges Victor Marcel Moinaux, 1858-1929) e Tristan Bernard (pseudônimo de Paul Bernard, 1866-1947), entre a metade do sé2399
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culo XIX e as primeiras décadas do século XX. A comédia romântica
não poucas vezes utilizou expedientes peculiares à farsa.
Em vernáculo e em espanhol, o vocábulo “farsa” não encerra sentido
determinado: tendia a comutar com as palavras “comédia” e “auto” (por
exemplo: Farsa dos Físicos, de Gil Vicente; Farsa del Nascimiento de
Nuestro Redentor Jesucristo, de Lucas Fernández).
A rigor, a Antiguidade greco-latina desconheceu a farsa conforme se
cultivou na Idade Média: não obstante, as peças de Aristófanes (c.447c.385 a.C.), Tito Mácio Plauto (230-180 a.C.) e Públio Terêncio Afro
(c.195-c.159 a.C.) empregavam recursos farsescos. Tal circunstância
permite conjecturar que a gênese da farsa medieval se encontra no teatro satírico pré-cristão.
Fascículo
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fascículo é o caderno ou grupo de cadernos que não estão costurados,
protegidos por uma cobertura provisória não colada, constituindo uma
parte de uma obra cuja publicação está escalonada no tempo. Fragmento de unidade bibliográfica cujo conjunto forma um todo; na maior parte dos casos, designa um elemento de publicação periódica.
Veja os verbetes: Caderno e Folheto.
Fase
Cada um dos estágios ou estados de uma língua na sua evolução ou
diacronia. O mesmo que período (no mesmo sentido). Cada um dos aspectos ou modificação de aspecto que apresentam os órgãos bucais durante a articulação.
Veja o verbete: Geração.
Fase do processo verbal
Expressão usada por alguns gramáticos, segundo David Crystal
(1988, s.v.), para indicar o contraste entre o perfeito e o não perfeito no
sintagma verbal (do inglês, principalmente). Pretende-se que a expressão faça a distinção entre as formas perfeito/não perfeito e o contraste
aspectual de progressivo/não progressivo, assim como os contrastes de
tempo e voz.
Fastos
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fastos são o registro que contém a lembrança de feitos memoráveis geralmente acompanhados com imagens. Na antiga Roma, os fastos constituíam importantes tábuas cronológicas onde se indicavam os aconte2400
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cimentos relevantes e as festas públicas.
Fática (função –)
Veja os verbetes: Fático e Funções da linguagem
Fático
Função fática, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é a função da
linguagem através da qual o ato de comunicação tem por fim assegurar
ou manter o contato entre o falante e o destinatário. Palavras como alô
ou você está me escutando? se vinculam essencialmente à função fática.
Fática é uma das seis funções da linguagem estabelecidas pelo linguista Roman Jakobson (1896-1982), segundo o qual é a função da linguagem que, centrada no canal, busca iniciar ou reiniciar uma comunicação. É constituída, quase sempre, de frases curtas, e é um modo de
testar o canal para ver se é possível estabelecer a comunicação. Por
exemplo: “Olá, tudo bem?”.
Pode ser que o falante não esteja interessado em saber se o ouvinte
está passando bem. Esse tipo frase é uma tentativa de iniciar a comunicação
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), chama-se fática uma das funções
da linguagem voltada para o contato físico ou psicológico entre os locutores, e que visa estabelecer ou manter a comunicação. Roman Jakobson (1963) descreve, assim, a função fática da linguagem:
“Há mensagens que servem essencialmente para estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação, de forma a verificar se o circuito
funciona (‘Alô, você está me entendendo?’), de forma a chamar a atenção do interlocutor ou de assegurar-se que ele não se distraia (‘E aí, você está me ouvindo?’ ou, em estilo shakespeariano, ‘Prêtez-moi
l’oreille’ (volta os ouvidos para mim, me ouve) – e, do outro lado da linha, ‘Hum hum!’) – Esse reforço do contato – a função fática, nos termos de Malinowski – pode dar lugar a uma troca profusa de fórmulas
ritualizadas, até mesmo a diálogos inteiros cujo único objetivo é o de
prolongar a conversação. [...] O esforço com a finalidade de estabelecer
e manter a comunicação é típico da linguagem das aves palradoras; assim a função fática da linguagem é a única que possuem em comum
com os seres humanos. É, também, a primeira função verbal adquirida
pelas crianças; pare essas, a tendência a se comunicar precede a capacidade de emitir ou receber mensagens portadoras de informação” (JAKOBSON, 1963).
A análise do discurso, sobretudo no quando do estudo das interações
2401

BASES PARA UM DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL

compiladas por José Pereira da Silva
verbais, explora a noção do procedimento fático, que descreve como o
que busca empregar um conjunto de sinais destinados a manter atento,
à escuta, o alocutário; os sinais não verbais (posição do corpo, olhares,
mímicas); os sinais paraverbais (intensidade articulatória, fluxo de alocução, pausas); sinais verbais que funcionam como captadores de atenção (Exemplo: Esta me entendendo, sabe, está vendo, vou de dizer
etc.).
Catherine Kerbrat-Orecchioni (1990) demonstrou que os procedimentos fáticos estão em correlação permanente, na interação verbal, com os
procedimentos reguladores, e formam, com estes últimos, um sistema
de sincronia de interação.
Veja-se também: Comunhão fática, Discurso, Funções da linguagem,
Interação verbal, Regulador.
Fático
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), os verbos ditos fáticos são verbos
que pressupõem a veracidade da subordinada que eles introduzem (lamentar que, arrepender-se de, saber que etc.). Por exemplo, em Clara
sabe que Paulo é pianista, o conteúdo proposicional da subordinada
que Paulo é pianista é presumidamente verdadeiro, tanto no universo
de Clara como no do enunciador. Os verbos fáticos aparecem, especialmente com os verbos de atitude proposicional e os verbos de discurso, como um fator de obscuridade contextual.
O termo fático se aplica igualmente aos casos das línguas hungrofinlan-desas que exprimem uma mudança de estado. este emprego, ele
concorre com o termo translativo.
Veja os verbetes: Implícito, Opaco, Pressuposto, Universo de crença,
Vericondicionalidade.
Fato
É a partir do corpus recolhido que, ao se fazer a descrição linguística
se extrairão os fatos de língua que permitirão induzir as regras (a gramática) da língua considerada. Convém, entretanto, observar que toda
descrição "idealiza" os fatos. Ferdinand de Saussure (1857-1913) já o
observa em seu exemplo da palavra senhores pronunciada várias vezes
durante uma mesma conferência: é por uma decisão que o linguista assimila esses diferentes segmentos do corpus a um fato da língua único.
Noam Chomsky distingue os fatos dos dados linguísticos: é pela intervenção de uma competência linguística (a do próprio descritor ou a
de seus informantes) que a matéria linguística bruta é transformada em
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matéria classificada: os fatos interpretados por uma competência constituem os dados.
Veja os verbetes: Narração.
Fato de expressão
Fato de expressão, Fato de linguagem ou fato expressivo, segundo
Valdir do Nascimento Flores et al. (2018, s.v.), é a unidade expressiva
do uso da linguagem que corresponde a uma unidade de pensamento do
falante.
Um fato de expressão consiste em um uso espontâneo da linguagem;
portanto, relacionado à afetividade. A afetividade, diz Charles Bally, é
a manifestação natural e espontânea das formas subjetivas do pensamento de todos os sujeitos. Ela está ligada a todas as sensações vitais,
aos desejos, às vontades, aos juízos de valor. É o sinal exterior do interesse pessoal que o ser humano sente pela realidade. A linguagem afetiva ou expressiva traduz esses movimentos interiores. Um fato de expressão corresponde a uma unidade de pensamento, uma unidade completa e autônoma de sentido, podendo compreender desde um afixo até
frases. Para Charles Bally, “é necessário delimitar os contornos dos fatos de expressão até que eles correspondam às unidades psicológicas”,
sendo que “delimitar um gato de expressão é traçar [...] seus limites
próprios, aqueles que permitem assimilar a unidade de pensamento de
que ele é a expressão; identificá-lo é proceder a essa assimilação, definindo o fato de expressão e substituindo-o por um termo de identificação simples e lógica, que corresponde a uma representação ou a um
conceito do espírito”. Um fato de expressão é, portanto, uma unidade
de uso da linguagem delimitada até que se assimile a unidade de pensamento a que ele se refere. Afirma Charles Bally que ele apenas pode
ser identificado “por um termo que tenha a propriedade de exprimir,
sob sua forma mais simples, a mais objetiva, a mais abstrata, a ideia
que ele contém”. Segundo o autor, contudo, a delimitação e a identificação de um fato de expressão são apenas meios (essenciais) para se
chegar ao objetivo, que é identificar seu conteúdo afetivo. Um exemplo
dado por Charles Bally seria um indivíduo ficar sabendo que outro foi
vítima de uma catástrofe e, nessa situação, usar a expressão “Coitado!”,
que corresponderia a uma unidade de pensamento, no caso, a piedade.
O termo fato de expressão integra a primeira fase de estudos de Charles
Bally, a estilística.
Sugere-se a leitura de Traité de stylistique française; e El lenguage y
la vida, de Charles Bally; os artigos “La stylistique de Charles Bally: de
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la notion de “sujet parlant” à la théorie de l’énonciation”, de JeanLouis
Chiss; e “Charles Bally: de Bergson à Saussure”, de José Medina; e Introduction à la linguistique de Charles Bally, de Sylvie Durrer. Veja os
verbetes: Efeitos naturais; Efeitos por evocação e Estilística.
Fato de linguagem
Veja o verbete Fato de expressão.
Fato expressivo
Veja o verbete Fato de expressão.
Fatores condicionantes
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), na tradução de Uriel Weinreich,
William Labov e Marvin I. Herzog (1968), publicada em 2006, optouse por tradução restrictions por fatores condicionantes. Junto com o
encaixamento, a avaliação, a transição e a implementação, os fatores
condicionantes constituem um dos problemas destacados pelos três autores no estudo da mudança linguística. O termo se refere aos fatores
linguísticos e sociais que mostram algum tipo de influência sobre a variação linguística ou que a condicionam. Por exemplo, existe no vernáculo geral brasileiro uma forte tendência ao apagamento da vibrante [r]
em coda silábica, mas essa tendência é condicionada por fatores sociais. Entre os fatores linguísticos se destaca a classe morfológica do item
lexical, com uma forte predominância dos infinitivos verbais: canta[r],
vive[r], dormi[r] etc., além da posição do [r] em final de pala vra. Os fatores sociais que condicionam o aparecimento da vibrante incluem a
classe social e o nível de escolarização dos falantes: quanto mais baixo
está o falante na hierarquia social e quanto menor seu nível de escolaridade, mais provável é o apagamento. Entre os falantes urbanos mais letrados, o fator condicionante é o grau menor de monitoramento estilístico
da
fala,
que
favorece
o
apagamento.
O reconhecimento desses fatores condicionantes é aspecto central da
sociolinguística variacionista por lhe permitir negar o conceito tradicional de “variação livre” e, ao mesmo tempo, confirmar o postulado da
heterogeneidade ordenada.
Fatras
Veja o verbete: Fatrasie.
Fatrasie
Sinônimo de rêverie (devaneio, delírio); ‘fantasias tolas, visões ridículas que assaltam a mente” (MORIER, 1975, s.v.), “a fatrasie é um
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poema de onze versos, dividido em duas partes, a primeira, em pentassílabos, a segunda, em heptassílabos, separadas por um corte sintático
entre o sexto e o sétimo versos; a primeira parte é, no geral, dividida
sintaticamente em grupos de três versos. As rimas obedecem ao esquema aabaab/babab” (ZUMTHOR, 1975, p. 75).
A fatrasie surgiu na segunda metade do século XIII e desapareceu na
primeira metade do século XV, juntamente com a rêverie. Esta se constitui de uma série de dísticos, formando cada um deles uma unidade
semanticamente lógica, de modo que a ruptura de sentido se processa
entre um dístico e outro (idem, P. 74).
Quanto ao fatras, “composto de versos de 7 sílabas, [...] com o mesmo esquema de rima, [...] precedido de um dístico tomado de empréstimo a uma canção pré-existente”, totalizando treze versos, entrou em
voga no século XIV e permaneceu até o século XVI, mas a partir de
1430 “abandonou geralmente o absurdo da glosa e passou a integrar a
poesia de bom senso, modulada sobre variações calcadas no dístico matricial” (idem, p. 76, 77; 1972, p. 141).
A fatrasie se caracteriza por ser um poema de nonsensse, que se manifesta pela “incoerência material, heterogeneidade alusiva, paródia
ideológica”, objetivando o cômico burlesco que provoca o riso fácil,
como tantos outros no gênero (sotties, tolices), em voga durante a Idade
Média. A rima, sustentando-lhe o “encadeamento verbal”, constitui
“um dos seus aspectos capitais. A maior parte das fatrasies conservadas
têm um ar de bouts-rimés absurdos”, acentuado pelo fato de as estrofes
se organizarem “pela simples justaposição de designações inverossímeis”, em sentido oposto ao código em uso àquela altura. Ao contrário
do que ocorre na rêverie, “o sem-sentido penetra o núcleo do próprio
sintagma, de forma a romper-se a corrente de significações esperadas
entre os elementos que o constituem” (idem¸ p. 75, 83, 84 e 85), fazendo lembrar a linguagem automática dos surrealistas. O topos do “mundo às avessas”, que o adynaton configura, situa-se no cerne dessa visão
carnavalesca do mundo (BAKHTIN, 1985).
Fatum
Veja o verbete: Tragédia.
Fatura
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), fatura ou nota de venda é o impresso de formato variável, com o nome e
endereço do vendedor (além de outros dizeres obrigatórios), que se entrega ao comprador com a lista e o preço das mercadorias compradas à
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vista.
Fatura eletrônica
Fatura eletrônica é a fatura ou documento equivalente que é transmitida por via eletrônica, equiparada ao original da fatura em papel para
todos os efeitos legais.
Fatura pro forma
Fatura pro forma é a fatura que é enviada por uma empresa fornecedora a um cliente antes do envio do documento ou material que foi pedido e faturado. É geralmente paga antes da recepção desse documento
ou material.
Faucal
Faucal é o mesmo que velar.
Favorito
Alguns linguistas usam o termo na classificação dos tipos de sentenças, segundo David Crystal (1988, s.v.), caracterizando o padrão de
sentença mais produtivo em uma língua. Em português ou inglês, por
exemplo, o padrão favorito é sujeito predicado (SN SV), sendo que os
outros tipos são considerados não favoritos. Em inglês, para o mesmo
contraste são usados os termos principal e secundário.
Fax
Fax é um sistema de comunicação que permite produzir textos e gravações teletransmitidas via rádio e telefone; produto resultante de sistema de transmissão de fac-símiles.
Fé de erratas
Fé de erratas, errata ou corrigenda é a lista dos erros encontrados
num texto depois de impresso acompanhados da sua correção, destinada a ser inserida nele.
Feature
Podem ser classificados como features o artigo, a nota, a notícia, a
crônica, a tira e as colunas que contenham matéria de entretenimento,
de passatempo (certas “perfumarias” cotidianas como curiosidades,
conselhos diversos, decoração etc.), pois são menos “perecíveis” que as
notícias comuns. Isso significa que esse tipo de matéria não “perde a
validade” de imediato – diferentemente de uma notícia de valor jornalístico diário – e pode ser publicada quando o veículo ou periódico tiver
espaço ou for de interesse (COSTA, 2018, s.v.).
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Veja os verbetes: Artigo, Artigo de fundo, Artigo de opinião, Coluna,
Colunão, Crônica, Editorial, Nota, Notícia, Reportagem, Suelto.
Fechado
Em fonética, fonema fechado, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.),
é aquele cuja articulação comporta estreitamento ou fechamento do canal bucal. As consoantes são fonemas fechados, por oposição às vogais.
As oclusivas representam o grau de fechamento máximo.
Vogal fechada é aquela que se pronuncia com o canal vocal menos
aberto. Opõe-se a vogal aberta. Das sete vogais tônicas do português,
três são abertas (/á/, /é/, /ó/) e quatro são fechadas (/ê/, /ô/, /i/, /u/).
Exemplos das vogais abertas: ato, pé, cobre. Exemplos das vogais fechadas: cedo, socorro, pedir, estudo. Também são fechadas todas as
vogais nasais: lâmpada, cêntuplo, ouvinte, ontem, transeunte.
Trata-se de uma classificação quanto ao timbre. A oposição aberto/fechado tem importância para as vogais, por isto, são traços distintivos na língua portuguesa, relativamente às vogais /e/ e /o/. Exemplos:
εle/ele, dεste/deste, pɔde/pode, gɔsto/gosto.
Do ponto de vista acústico, o fechamento vocálico se traduz pelo caráter difuso.
O termo é usado na classificação gramatical das palavras para definir
uma das grandes classes a que podem pertencer as palavras de uma língua, segundo David Crystal (1988, s.v.). Em uma classe fechada, os
membros são fixos e limitados. Nenhum item novo pode ser acrescentado, ao contrário do que ocorre com a classe aberta. Os pronomes, as
preposições, as conjunções e os artigos são exemplos de itens que pertencem a este "sistema fechado" (o termo sistema reflete o fato de a
classe ser finita e de os membros mostrarem uma independência quanto
a significação e uso). Veja o capítulo 6 de Linguística geral, de Robert
Henry Robins (1981).
O termo, algumas vezes, é usado também para classificação da estrutura da sílaba, com referência a uma sílaba que termina em consoante.
Seu oposto é a sílaba aberta, que termina em vogal. Um nome também
usado com o mesmo sentido é travado.
Classes fechadas, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), são as classes de morfemas gramaticais (os artigos, as desinências temporais, os
pronomes etc.) que podem ser definidos pela enumeração de seus termos, sendo estes em número limitado, em oposição às classes abertas,
classes de morfemas lexicais suscetíveis de acréscimo rápido e que só
podem ser definidos por compreensão, isto é, pela descrição das propri2407
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edades de cada uma das classes.
Fechado/aberto (discurso –)
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, s.v.),
a oposição entre discurso fechado e discurso aberto (MAINGUENEAU, 1992, p. 120) se fundamenta sobre a relação entre produtores e receptores de um gênero de discurso determinado. Os discursos se dividem em dois polos:
Os discursos fechados são aqueles nos quais tendem a coincidir,
quantitativa e qualitativamente, o conjunto dos produtores e o conjunto
dos receptores; situação característica, em particular, da maior parte dos
gêneros do discurso científico, nos quais o público é de fato o grupo
daqueles que escrevem textos dos mesmos gêneros.
Para os discursos abertos, em contrapartida, existe uma enorme diferença qualitativa e quantitativa entre a população dos produtores e a
população dos receptores. Os casos da grande imprensa ou do discurso
político são exemplares: as populações de produtores são grupos muito
restritos com identidade forte que se dirigem a populações de receptores muito vastas, cuja caracterização social é, na maior parte das vezes,
muito distanciada da sua.
Essa distinção é gradual. Além do mais, ela concerne mais aos gêneros que aos tipos de discurso (político, científico...). Existem, por
exemplo, gêneros de discurso filosóficos que visam a um vasto público
de não filósofos.
Veja os verbetes: Comunidade de fala, Comunidade discursiva, Gênero de discurso e Vulgarização.
Fechamento
Segundo David Crystal (1988, s.v.), fechamento é termo geralmente
usado na fonética para indicar uma articulação em que o contato entre
os articuladores ativo e passivo impede a passagem do ar através da boca e/ou nariz. Existe um "fechamento completo" no caso das oclusivas,
africadas e nasais, e nos mecanismos de passagem do ar glotálicos e
veláricos. Existe um "fechamento intermitente" no caso das vibrantes
simples (flaps) e roladas e nos taps. E existe um "fechamento parcial"
no caso das laterais. Alguns foneticistas consideram que as fricativas
também são produzidas com fechamento "parcial" ou "incompleto".
Um estreitamento do aparelho fonador em que não ha contato articulatório é chamado geralmente de obstáculo. Veja, a este respeito, o capítulo 6 de Fundamental Problems in Phonetics, de John Cunnison Catford (1977) e o capítulo 4 de An Introduction to the Pronunciation of
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English, de Arnold C. Gimson (1980).
Fechar a edição
Fechar a edição é dar por terminado o trabalho de redação de um jornal.
Fechar aspas
Fechar aspas é colocar o sinal de aspas ( ” ) no final de palavra ou de
frase.
Fechar página
Fechar página é acabar ou concluir a compaginação de uma página.
Fechar parágrafo
Fechar parágrafo é completar a linha tipográfica com material branco, quando o texto muda de linha.
Fechar parênteses
Fechar parênteses é colocar o parêntese ( ) ) de encerramento em
qualquer palavra, frase ou expressão apresentadas entre parênteses.
Fecho
Em tipologia textual, fecho é o mesmo que conclusão.
Feedback
Palavra emprestada do inglês que indica, na teoria da comunicação,
um processo através do qual o emissor de uma mensagem obtém uma
reação do receptor, o que lhe permite verificar a eficiência de sua comunicação. Alguns linguistas sugeriram um uso mais específico de
feedback, como uma propriedade da língua humana (em oposição a outros sistemas semióticos). Por esta propriedade, os falantes são capazes
de controlar seu próprio desempenho (tanto por auto-observação quanto
pela observação dos sinais de reação de outros falantes). A expressão
feedback completo é usada com este sentido. Na fonética, denomina-se
feedback a consciência do falante em sua própria produção de sons: isso pode se dar de maneiro auditiva (através dos ouvidos), cinestésica
(através da sensação do movimento articulatório) ou vibratória (através
da condução óssea). O feedback auditivo retardado tem lugar quando
se introduz artificialmente um retardamento na transmissão da fala entre a boca e o ouvido, de forma que o sinal atinge o ouvido mais tarde
do que seria esperado. Certos períodos de retardamento causam marcante alteração na capacidade do falante para pronunciar com fluência.
Por outro lado, a fala dos gagos pode ser bastante melhorada com o uso
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desta técnica. Retroalimentação é um termo que pode ser usado em
português com o mesmo sentido. Veja o capítulo 3 de Semântica, de
John Lyons (1980).
Fefeísmo
Fefeísmo é o vício de linguagem decorrente de fissura no lábio superior, de modo que as bilabiais p e b se aproximam do f e v respectivamente.
Feixe
Termo usado na fonologia para caracterizar uma concepção de fonema. Para a Escola de Praga, o fonema é visto como um "feixe" de traços fonéticos distintivos. O fonema /z/, por exemplo, pode ser visto
como o resultado da combinação dos traços alveolaridade, fricção, sonoridade etc. Veja o capítulo 2 de An Introduction to General Linguistics, de Francis Patrick Dinneen (1967).
Feixe de isoglossas, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é o conjunto de linhas isoglossas cuja superposição ou proximidade marca o
limite entre dois dialetos. O exame dos feixes de isoglossas é, independentemente da referência ao sentimento linguístico dos locutores nativos, o único meio de estabelecer em bases sólidas os limites entre falares. A noção de feixe de isoglossas faz ressaltar, por sua própria existência, a imprecisão das fronteiras entre dialetos de uma mesma família
linguística.
Feixe correlativo
Feixe correlativo é a simultaneidade de pares correlatos. No sânscri-

to, cada uma das oclusivas forma simultaneamente par de sonoridade e
de aspiração, segundo o esquema
Também no grego, com a diferença de que nele o feixe é de três
membros, já que não possui sonoras aspiradas
E no espanhol
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Felicitação
Veja os verbetes: Congratulação, Cumprimento, Louvor, Mensagem.
Fema
Fema é cada um dos traços pertinentes de um fonema.
Veja o verbete: Femema.
Fêmea
Na caracterização semântica dos animados (pessoas ou animais), o
termo fêmea representa, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), a classe dos seres do sexo feminino, na oposição do sexo. Assim, o substantivo moça tem o traço semântico distintivo [macho] [+ fêmea], enquanto o substantivo moço tem o traço semântico distintivo [+ macho].
"Feminino" e "fêmea" não se confundem: uma palavra pode ser masculina e designar um ser feminino. Em português, a médica é doutora,
mas cônjuge, masculino, designa o esposo ou a esposa, e criança, feminino, designa "o menino pequeno" ou "a menina pequena". Certos
termos do vocabulário da política e da administração repelem o feminino; assim, Golda Meir foi primeiro-ministro de Israel.
Femema
Femema é o conjunto de traços (ou rasgos) pertinentes do fonema no
qual se concretiza. Compõe-se de femas. Os traços pertinentes de
/p/, por exemplo, são: oral, oclusivo, bilabial, surdo. Cada um desses
traços é um fema e o conjunto dos traços pertinentes do fonema é o femema (JOTA, 1981, s.v.).
Feminino
Um dos gêneros das palavras nominais (substantivo, artigo, adjetivo,
numeral e pronome). Forma com que o nome ou o pronome indicam o
sexo feminino, real ou gramatical, do ser que exprimem. Exemplos: Os
dois alunos aplicados são estes – têm como feminino correspondente:
As duas alunas aplicadas são estas.
Quanto ao reconhecimento do gênero, nos substantivos, são femini2411
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nos:
pela significação: 1) os nomes de mulheres e de funções por elas
exercidas. Exemplos: Maria, menina, aluna, professora, cozinheira,
imperatriz etc.; 2) os nomes de fêmeas de animais. Exemplos: gata, cadela, égua, galinha, perua, vaca etc.; 3) os nomes de cidades e ilhas,
nos quais se subentendem as palavras cidade e ilha. Exemplos: a histórica Ouro Preto, as Antilhas, a Marajó etc. Há, contudo, nomes de cidades masculinos. Exemplos: Rio de Janeiro, Cairo, Havre, Porto, Recife – porque provêm de substantivos comuns masculinos. B) pela terminação ou vogal temática do substantivo: 1) são, geralmente, femininos os substantivos com tema em -a (átono): aluna, escola, menina,
prata, tilia, usura, valia etc. Excepcionalmente, são masculinos alguns
substantivos como clima, cometa, dia, fantasma, mapa, papa, planeta
etc., e os substantivos de origem grega terminados em -ama, -ema e
oma. Exemplos: autorama, cinerama, quilograma, telegrama, dilema,
fonema, morfema, clima, axioma, bioma, coma, diploma, idioma, mafoma, mioma etc.; 2) os substantivos abstratos terminados em -ão.
Exemplos: educação, afeição, gratidão etc., e o concreto mão.
No entanto, como se trata de uma convenção gramatical, a regra definitiva é esta:
Identifica-se o gênero dos substantivos através dos artigos, adjetivos,
numerais ou pronomes que com eles concordam. Exemplos: a cal, uma
vontade, duas vantagens, minha terra. Também pode ser identificado
se o gênero do substantivo é feminino se ele puder ser substituído pelos
pronomes pessoais femininos de terceira pessoa. Exemplo: Assombração aparece durante o dia? (Ela aparece durante o dia?) Tenho medo de
assombração. (= Tenho medo dela).
Rimas femininas são as que se fazer por meio de palavras paroxítonas. Neste sentido, é o mesmo que grave.
Veja os verbetes: Gênero e Gênero feminino.
Femininos desconexos ou irregulares
Walmírio Macedo (2012, s.v.) escreveu que a gramática antiga ou
tradicional abria um capítulo especial para o que chamava de "femininos desconexos ou irregulares".
Na verdade, trata-se de um grande equívoco do passado, que a gramática moderna, evidentemente, não aceita.
Trata-se de uma confusão de morfologia e semântica.
A gramática tradicional dizia, por exemplo, que mulher é feminino de
homem, mas a gramática moderna só considera um nome como femini2412
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no de outro se ocorrer o processo de comutação, ou o acréscimo da desinência de gênero, ou a alternância.
Em "homem – mulher" não ocorreu nenhum desses processos. O que
ocorre com esses dois vocábulos é que eles se opõem semanticamente,
significativamente.
Diríamos que mulher corresponde, dentro de certos contextos, a um
feminino de homem, mas não é feminino de homem. Homem e mulher
são dois vocábulos distintos.
O mesmo não ocorre com menino/menina, que, na verdade, é o mesmo vocábulo que se flexiona, ou, pelo menos, pode parecer que seja isto.
Com essa orientação da gramática moderna, fica banido o capítulo
dos femininos irregulares.
O certo é que a maioria absoluta dos substantivos não flexiona em
gênero nem tem uma forma para o masculino e outra para o feminino,
pois o gênero é uma categoria imanente aos substantivos, como fica
muito claro em O Gênero Imanente do Substantivo no Português, de
José Mario Botelho (2004). A língua supre essa falta usando outros
substantivos que tenham valor semântico semelhante, quando necessário. Neste caso, chamaríamos a esses nomes de femininos desconexos
ou, como chamava a gramática tradicional, femininos irregulares.
Fenda
Alguns foneticistas usam o termo fenda para indicar um tipo de fricativa em que o ar passa sobre a superfície dos articuladores, através de
uma abertura estreita e horizontal. Tais fricativas (como [f], [θ] e [ʃ])
contrastam com as fricativas groove, produzidas com um formato côncavo do articulador ativo (como [s], [S]). Veja o capítulo 2 de An Introduction to General Linguistics, de Francis Patrick Dinneen (1967).
Fenício
Fenício á uma língua do grupo camito-semítico.
Fenomenismo
Fenomenismo é o mesmo que impressionismo.
Fenômeno "fis"
Nome que normalmente se dá a um comportamento reconhecido nos
estudos de aquisição da linguagem, em que a criança se nega a aceitar
a imitação do adulto de sua própria pronúncia errada. O nome deriva do
primeiro relato de um comportamento deste tipo no início da década de
1960 (desde então, diversos outros nomes foram usados, como o fenô2413
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meno "wabit"): um pesquisador se referiu ao peixe (fish) de brinquedo
de uma criança como seu /fis/, imitando a forma que a criança usava; a
criança se recusou a aceitar a pronúncia do adulto ([fis]) em vez de
/fiʃ/) apesar de sua própria versão ser idêntica. Tais fenômenos são interpretados como uma evidência da existência de uma capacidade linguística perceptual mais desenvolvida do que a produtiva nas crianças
pequenas. Alguns pesquisadores concluem que se trata, na realidade, de
forma fonológica adulta que está armazenada no cérebro da criança.
Veja o capítulo 10 de Psychology and Language, de Herbert H. Clark e
Eve V. Clark (1977).
Fenômeno da ponta da língua
Segundo David Crystal (1988, s.v.), o sentido normal da expressão
(estar com uma palavra "na ponta da língua", sem, no entanto, conseguir recordar a palavra efetivamente) tem lugar na psicolinguística, onde o fenômeno é estudado experimentalmente como parte da teoria de
produção da fala. Descobriu-se que as pessoas acometidas de tal fenômeno são capazes de recordar certas características gerais da palavra,
como o úmero de sílabas, o tipo de acento etc.; também alguns segmentos fonéticos vêm à mente mais rapidamente do que outros. Estes
resultados sugerem que a acessibilidade da representação fonológica
das palavras varia no cérebro e que alguns traços da estrutura da palavra são armazenados independentemente de outros. Veja o capítulo 7
de Psychology and Language, de Herbert H. Clark e Eve V. Clark
(1977).
Fenômenos fonéticos do verso
Segundo Renato Aquino (2015, s.v.), fenômenos fonéticos do verso
são as alterações de pronúncia, às vezes com reflexo na grafia, que sofrem determinadas palavras do verso, por necessidade de metrificação.
Assim, um ditongo pode ser lido como hiato, e vice-versa, as palavras
podem perder fonemas, ou sua nasalidade, e assim por diante. Entre os
fenômenos fonéticos do verso, os principais são: aférese, apócope, crase, diérese, ectlipse, elisão, enjambement, sinafia, sinalefa, síncope e
sinérese.
Fenotexto
Em semiologia, chama-se fenotexto ao texto que revela uma leitura
simples.
Em ecdótica, segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão
(2008, s.v.), fenotexto é o texto considerado por seu autor como uma
2414
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redação definitiva.
Fenótipo
Na terminologia do linguista soviético Stepan Chaumjan (18781918),
o fenótipo é a forma exterior de que se reveste um genótipo ou objeto
sintático abstrato, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.). A oposição
entre um fenótipo e um genótipo recobre a oposição entre atuação e
competência.
Ferecrácio
Ferecrácio é o verso constante de um troqueu (ou espondeu) + um
dátilo + um espondeu (ou troqueu), ou o que se refere e esse verso.
Veja o verbete: Verso.
Ferial
Ferial é o livro litúrgico que contém os ofícios das férias, ou seja, dos
dias não-festivos ou dos domingos.
Fesceninas
Fesceninas é a designação atribuída às poesias e composições dramáticas grosseiras e licenciosas usadas em Fescênia, cidade da Etrúria, e
que mais tarde foram introduzidas em Roma.
Festo
Festo é a parte do caderno onde as folhas do livro estão dobradas e
onde são costuradas; ou seja, é a margem interior.
Festschrift
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
festschrift é a palavra alemã que indica a publicação de homenagem ou
comemorativa que assume em geral a forma de um conjunto de ensaios,
discursos ou contribuições científicas, bibliográficas, biográficas ou de
outra natureza, editada em hora de uma instituição, pessoa ou sociedade, em geral por ocasião da celebração de um aniversário ou de uma
circunstância especial da sua existência.
Veja o verbete: Miscelânea de homenagem.
Feuilleton
Veja o verbete: Folhetim.
FIAB
FIAB é o acrônimo de Federação Internacional das Associações de
Bibliotecários.
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Fiador
Veja os verbetes: Argumentação, Autoridade, Incorporação e Tópos.
Ficção
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), ficção, sinônimo de imaginação ou invenção, encerra o próprio núcleo do conceito de literatura: literatura é a expressão dos conteúdos da imaginação, é ficção transmitia
por meio da palavra escrita. Neste caso, qualquer obra literária (conto,
novela, romance, soneto, ode, comédia, tragédia etc.) constitui a expressão dos conteúdos de ficção. Entretanto, recorre-se ao vocábulo,
costumeira e restritivamente, para designar a prosa literária em geral,
ou seja, a prosa de ficção.
Ficção científica
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
ficção científica é o gênero literário de natureza indefinida, que abrange
um conjunto de obras heterogêneas, cuja temática assenta na antecipação dos fatos narrados, que se apresentam como se de uma história do
futuro se tratasse.
Ficção gótica
Veja o verbete: Gótica, Ficção.
Ficção infantil
Ficção infantil ou literatura infantil é o conjunto de obras que foram
concebidas especialmente para crianças.
Ficcionalidade
Ficcionalidade é a qualidade daquilo que é imaginário, simulado, fabuloso.
Ficcionista
Ficcionista é o escritor que cria textos literários assentes na invenção
fabulosa, fruto da sua imaginação fértil; é o autor de obras de ficção.
Ficha
Como suporte, ficha pode ser um pedaço de papel, papelão ou cartolina, geralmente pequeno ou médio, em que se registram, à guisa de
classificação, catalogação etc., informações relevantes sobre qualquer
coisa. Por metonímia, refere-se ao conteúdo, o conjunto das informações arroladas nesse pedaço de papel, papelão ou cartolina, as quais
podem ser dados relevantes referentes à vida pessoal e/ou profissional
de um indivíduo, como as fichas de identificação, fichas de avaliação
2416
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ou as antropométricas usadas em várias instituições (escola, polícia,
hospital, lojas etc.). Na pesquisa, são anotações, observações diversas
feitas pelo pesquisador em função de suas leituras, coletas de material
etc. Na área clínica, são os registros da história médica de um paciente,
desde seus dados anatômicos, fisiológicos, psicológicos etc. até o registro de doenças e suas evoluções, intervenções cirúrgicas, tratamentos a
que foi submetido, medicamentos prescritos, internações hospitalares
etc.
O termo ficha pode ser usado também como senha, distribuída entre
pessoas ou retirada em máquinas eletrônicas por pessoas que esperam
ser atendidas em consultório, repartição, agência bancária etc. Geralmente este tipo de ficha contém um número de ordem de atendimento,
mais informações de hora de chegada da pessoa e local/guichê aonde se
deve dirigir, quando chamada/avisada (COSTA, 2018, s.v.).
Sobre os diversos tipos de fichas, sugere-se a leitura das páginas 330332 do Dicionário do Livro, de Maria Isabel Faria e Maria da Graça
Pericão.
Veja os verbetes: Cadastro e Lista.
Ficha bibliográfica
Ficha bibliográfica ou ficha catalográfica é o suporte de informação
com forma de ficha, em geral com dimensões normalizadas (12,5 x 7,5
cm), onde é inscrita uma notícia bibliográfica.
Ficha de leitura
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), ficha de leitura é o verbete ou registro onde se inscrevem os dados contidos nos documentos que possam vir a ser úteis a quem realiza a investigação (livros, artigos de revista, discos, cassetes etc.). Contém a referência bibliográfica da obra consultada e, na margem inferior, os temas
que foram objeto de fichas de assunto. A transcrição do texto para a ficha poderá ser a cópia exata do texto lido ou uma análise do seu conteúdo. Serve para sistematizar dados recolhidos para um trabalho, evitando andar com apontamentos dispersos por cadernos.
Ficha de resumo
Ficha de resumo é aquela que contém uma súmula de um documento
ou artigo de publicação periódica.
Ficha mestra
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), ficha mestra é aquela que compreende, além da rubrica principal do catá2417
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logo de autores e de obras anônimas, uma notícia bibliográfica completa. É reproduzida quer por meios mecânicos, quer por processos multigráficos ou elaborada por computador. Os diversos exemplares reproduzidos, completados por rubricas apropriadas, servem para alimentar
os catálogos de autores e anônimos, títulos, assuntos etc. Num lote de
fichas perfuradas, ficha mestra é a primeira ficha indicativa ou de controle sobre o referido lote.
Ficha terminológica
Ficha terminológica é o suporte que inclui um conjunto estruturado
de dados terminológicos referentes a uma noção.
Fidelidade ao texto
Numa tradução, diz-se haver fidelidade ao texto quando o tradutor faz
dele uma tradução exata, feita à letra, sem deturpar o pensamento do
autor e que, por esse motivo, é merecedora de crédito.
Fidelidade
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), fidelidade, em relação a uma tradução, diz-se haver fidelidade quando a
obra resultante traduz com rigor aquela que serviu de ponto de partida
para a tradução. Em relação a uma cópia, diz-se haver fidelidade quando ela apresenta ipsis litteris o texto que o original continha, estando
exatamente em conformidade com a fonte.
Fig.
Fig. é abreviatura de figura, figurado, figurativo.
Figura
Termo usado na estilística (principalmente na poética) e às vezes na
pragmática e na análise do discurso, para indicar qualquer desvio de
uma norma que seja linguística ou socialmente aceita. A analogia é a de
uma figura contra um "fundo". O uso de rima, aliteração e regularidade
métrica são exemplos de figuras que operam no nível da fonologia. Veja o capítulo 4 de Pragmática, de Stephen C. Levinson (2015). Em retórica, as figuras são, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.),
o aspectos que as diferentes expressões do pensamento podem revestir no discurso, distinguindo-se nos seguintes tipos: a) as figuras de
pensamento, que consistem em certos giros de pensamento independentes de sua expressão, que se fazem por "imaginação" (exemplo: a prosopopeia), por "raciocínio" (exemplos: a deliberação ou a concessão)
ou por "desenvolvimento" (exemplo: a descrição); b) as figuras de sig2418
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nificação ou tropos, referentes à mudança de sentido das palavras
(exemplos: a metáfora, a metonímia e a sinédoque); c) as figuras de expressão, referentes à mudança de sentido que afeta grupos de palavras e
frases e se fazem por "ficção" (exemplo: alegoria), por "reflexão" ("as
ideias enunciadas se refletem nas que não o são", como a litotes), por
"oposição" (exemplo: a ironia); d) as figuras de dicção, que consistem
na modificação material da forma das palavras (exemplo: fugace, pra,
em português; as principais desse tipo são: prótese, epêntese, apócope,
metátese e crase; e) as figuras de construção referentes à ordem natural
das palavras, que se fazem por "revolução" (modificação da ordem),
por "exuberância" (exemplo: aposição) e por "subentendimento"
(exemplo: elipse); f) as figuras de elocução, referentes à escolha das
palavras que convêm à expressão do pensamento, que são a "extensão"
(exemplo: epíteto), a "dedução" (exemplos: repetição e sinonímia), a
"ligação" (exemplo: assíndeto), a "consonância" (exemplo: aliteração);
g) as figuras de estilo referentes à expressão das relações entre várias
ideias, que consistem em "ênfase" (exemplo: enumeração), em "torneio
de frase" (exemplos: apóstrofe e interrogação), em "confronto" (exemplos: comparação e antítese) e "imitação" (exemplo: harmonia imitativa).
Em glossemática, a figura de conteúdo é um elemento que pode ser
identificado com os traços ou os semas da análise semântica. Chama-se
também plerema. A figura de expressão é um elemento da cadeia linguística, também chamado cenema, que se opõe ao signo e é privado de
conteúdo próprio. Uma língua utiliza um número relativamente reduzido de figuras, mas constrói, combinando-as, um número quase infinito
de
signos.
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, s.v.),
a retórica é frequentemente identificada com o estudo das “figuras”, isto é, de todo o uso da língua que “se distancia mais ou menos da expressão simples e comum”, segundo a definição de Pierre Fontanier
(1968): não há figura sem “afastamento” (para retomar o termo que utilizarão mais tarde os estudiosos de estilística), porque não há afastamento sem norma.
Em retórica, a primeira tarefa que deve enfrentar toda teoria das figuras é a de sua nomenclatura e classificação: “A tradição não deixou de
repertoriar e de classificar múltiplos grupos de figuras, segundo agrupamentos diversos, heterogêneos, desiguais e contraditórios” (MOLINIÉ, 1992, p. 152; ver também MOREL, 1982). É Pierre Fontanier, o
“o Lineu da retórica”, que, em 1818, escreve um “tratado completo”
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das figuras, ao qual se deve a taxionomia mais rica e sistemática nessa
matéria: o conjunto das figuras inventariadas por Pierre Fontanier (uma
centena) é dividido em sete classes repartidas em gêneros, espécies e
variedades – mencionemos, entre outras, além das figuras de significação, ou tropos, as figuras de construção (inversão, elipse, zeugma, anacoluto etc.), as figuras de elocução (repetição, gradação, aliteração, paranomásia...), as figuras de estilo (perífrase, apóstrofe, comparação, antítese...), e as figuras de pensamento (prosopopeia, concessão...). Outras
tipologias têm sido propostas mais recentemente (por exemplo, por
Tzvetan Todorov, 1967), baseando-se em distinções fundamentais introduzidas pela linguística moderna: o plano da linguagem (significante
e/o significado) investido pela figura, o tipo e a dimensão da unidade
concernida (fonema / grafema, morfema, palavra, frase, enunciado), ou
o tipo de operação lógica implicada (adjunção, supressão, substituição,
permutação) (Groupe μ, 1970).
Podemos nos interessar também pelas condições de emprego das figuras, assim como pelas suas funções no discurso: a tradição clássica
insiste na função “ornamental”, e de fato, sobretudo, nos índices de “literariedade” (é na Poética e não na Retórica que Aristóteles (384-322
a.C.) considera as principais figuras); Bernard Lamy (1701) assimila,
por sua vez, as figuras à “linguagem das paixões”; outras as consideram
antes de tudo como sendo eficazes instrumentos de persuasão.
Como podem estar carregadas de valores múltiplos, as figuras de retórica se encontram, também, nos discursos mais “comuns”, como já
assinalou César Chesneau Dumarsais. A maior parte dentre elas está
ainda hoje viva, em particular no discurso da publicidade, no qual elas
estão presentes no texto e na imagem (DURAND, 1970). Em uma
perspectiva semiológica, com efeito, as figuras de retórica são consideradas como procedimentos “trans-semióticos”.
Em semiótica textual (de inspiração greimasiana), as “figuras” são
unidades de conteúdo (ligando-se a um lexema ou sintagma) que atribuem um valor particular aos papéis e funções actanciais. Essas figuras
se organizam em “percursos figurativos”, que formam, propriamente
em relação ao texto global, uma “configuração discursiva”.
Em pragmática, a palavra “figura”, entendida como um dublê de “face”, deu lugar ao derivado “figuração”, termo utilizado, às vezes, no
quadro das teorias da polidez que foram desenvolvidas recentemente,
para designar o conjunto dos procedimentos de “controle das faces”
(face-work). Esse termo pode produzir confusão, pois os procedimentos
que exploram a “figuração”, assim entendida, estão longe de se limita2420
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rem às “figuras” da retórica clássica.
A retórica especializou o emprego do termo figura na caracterização
de fatos discursivos onde se exprime principalmente uma forma de
transgressão dos usos normatizados da língua que afetam o sentido do
enunciado. Nessa perspectiva, o sentido figurado se baseia na percepção de um desvio. Pierre Fontanier define assim a noção de figura:
“As figuras do discurso são os traços, as formas, os caminhos mais ou
menos marcáveis, e de um efeito mais ou menos satisfatório, pelos
quais o discurso, na expressão das ideias, dos pensamentos ou dos sentimentos, se distancia mais ou menos daquilo que seria a expressão
simples e comum” (FONTANIER (1968 [1821-1827]).
Se esta concepção ornamental da figura se impôs, ela não prevaleceu
sempre, como demonstrou Bernard Colombat (1993), que estudou o
longo isolamento do que ele chamou “a banalização da figura”, de 1500
a 1780, na sintaxe latina:
“[...] a figura-ornamentação não se destacou sendo progressivamente
de uma oposição, difícil de estabelecer, entre vitia [‘os defeitos’] e virtutes [‘qualidades’]” (COLOMBAT, 1993).
Da falta de expressão, que convém explicar e corrigir, a uma qualidade ornamental do discurso, que convém promover com fins de expressão, a figura se estendeu do domínio gramatical ao domínio retórico
onde ela finalmente se fixou.
Sugere-se, como leitura complementar, Les figures de construction
dans la syntaxe latine (1500-1780), de Bernard Colombat (1993); Les
figures du discours, de Pierre Fontanier (1968); o artigo “Les Figures
de rhétoriques et leur actualité en linguistique”, de Ronald Landheer
(1994); Dictionnaire de rhétorique, de Georges Molinié (1992); Dictionnaire de thétorique, de Michel Pougeoise (2001).
Veja os verbetes: Aposição, Apóstrofe, Destaque. Elipse, Metáfora,
Polidez, Retórica, Silepse, Sinédoque e Tropo.
Figura de construção
Figura de construção é o mesmo que figura de sintaxe.
Figura de conteúdo
Sobre figura de conteúdo e figura de expressão, veja o verbete articulação.
Figura de dicção
Figura de dicção é o mesmo que metaplasmo.
Figura de entoação
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Figura de entoação é o mesmo que sintonema.
Figura de estilo
Figura de estilo ou figura de retórica é o termo genérico para a figura
de palavra e a figura de pensamento. É o modo enfático de utilizar a
linguagem, usando os termos num sentido diverso do sentido literal, de
forma a criar as imagens no espírito do leitor.
Figura de linguagem
Figura de linguagem é qualquer fato que empresta à palavra ou ao
pensamento relevante caráter de expressividade. Divide-se a figura de
linguagem em: figura de estilo (ou figura de retórica) e figura de sintaxe (JOTA, 1981, s.v.).
Segundo Renato Aquino (2015, s.v.), as figuras de linguagem consistem no emprego especial de palavras, expressões ou frases, característica, embora não exclusiva, da linguagem literária. Sob o título geral de
figuras de linguagem, temos as figuras de palavras e as figuras de pensamento, cada grupo comportando as suas divisões. A divisão das figuras de linguagem, bem como as subdivisões que elas comportam, podem ser feitas de mais de uma forma. Há figuras que se enquadram,
perfeitamente, em mais de um grupo. Não se admire, pois, com as aparentes contradições que tal divisão parece apresentar, pois, na verdade,
o importante mesmo é que se entenda cada uma das figuras estudadas.
As figuras de linguagem modificam os significados referenciais ou
convencionais das palavras, emprestando-lhes novas possibilidades expressivas. Podem ser figuras de palavra ou tropo, figuras de pensamento, figuras de sintaxe ou construção e ritmo ou figura sonora.
Veja os verbetes: Estilística, Linguagem, Palavra e Significado.
Figura de palavra
Figura de palavra ou tropo é a figura de estilo que apenas interessa à
palavra: catacrese, metonímia, metáfora, hipérbole, antífrase, sinédoque, antonomásia etc. (JOTA, 1981, s.v.).
Segundo Renato Aquino (2015, s.v.), as figuras de palavra são aquelas que modificam, de maneira expressiva, a estrutura e a pronúncia das
palavras, distribuindo-se em três subgrupos: tropos, figuras de sintaxe
ou construção e figuras de harmonia.
Tropos consistem no emprego das palavras fora de seu sentido próprio, que são: a metáfora, a catacrese, o símbolo, a metonímia e a antonomásia; os três primeiros, por similaridade, e os dois últimos, por contiguidade.
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Figuras de sintaxe ou construção são as que envolvem problemas de
sintaxe (ordem, repetição etc.): a) por omissão (assíndeto, elipse e zeugma); b) por repetição ou excesso (polissíndeto, pleonasmo, epíteto de
natureza, anadiplose, epizeuxe, diácope, anáfora, epístrofe, símploce,
antanáclase, antimetábole, epanadiplose, epanalepse, epanástrofe, epânodo e quiasmo); c) por transposição (hipérbato, anástrofe e parêntese);
por discordância (anacoluto, hipálage, enálage, silepse e hendíadis).
Figuras de harmonia são aquelas que exploram os efeitos sonoros dos
vocábulos: onomatopeia, aliteração, sinestesia, assonância e paronomásia.
Veja os verbetes: Antonomásia, Catacrese, Figura de linguagem, Metáfora, Metonímia, Palavra, Significado, Sinédoque e Sinestesia.
Figura de pensamento
Figura de pensamento é a figura de estilo; são aquelas que valorizam
o pensamento, a emoção ou a paixão que as palavras expressão, tais
como: alusão, antítese, apóstrofe, cominação, comparação, deprecação, eufemismo, gradação (clímax e anticlímax), hipérbole, ironia, litotes ou atenuação, paradoxo, perífrase, personificação ou prosopopeia
e
sujeição.
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), figura de pensamento é
a figura de linguagem que consiste na discordância entre o que está expresso e a verdadeira intenção do enunciado, deixando subentendido
aquilo que se deseja expressar, ocorrendo por razões estilísticas e emotivas. Exemplo: Muito competente aquele engenheiro! Construiu estradas que levam a lugar nenhum, para indicar a incompetência do engenheiro.
Veja os verbetes: Antítese, Apóstrofe, Atenuação, Eufemismo, Figura
de linguagem, Gradação, Hipérbole, Ironia, Litotes, Paradoxo, Personificação e Prosopopeia.
Figura de retórica
Veja o verbete: Figura de estilo.
Figura de ritmo
Figura de ritmo é o mesmo que figura sonora.
Figura de sintaxe
Figura de sintaxe ou figura de construção é o desvio das regas de sintaxe com o propósito de dar maior expressividade ao pensamento. Essas figuras de sintaxe se evidenciam na concordância, na colocação e
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na construção: assíndeton, polissíndeton, elipse, silepse, pleonasmo,
anáfora, epanalepse, atração, anástrofe, hipérbato, prolepse, anacoluto. A figura de sintaxe constitui a sintaxe figurada (JOTA, 1981, s.v.).
Exemplo: Deixe-me ver! É necessário... Não, não, o melhor é... Ah! Sei
lá! (ruptura da ordem lógica da frase).
Figura etimológica
Figura etimológica é a figura que consiste no emprego, na mesma
construção, de palavras aparentadas etimológica ou semanticamente.
Exemplos: Vivo uma vida feliz. Dormir o sono dos justos. Amar com
verdadeiro amor. Fazer e refazer, mas logo desfazer (JOTA, 1981,
s.v.).
Veja os verbetes: Paronomásia.
Figura pseudoetimológica
Figura pseudoetimológica é a que consiste no emprego de palavras
apenas aparentadas na forma. Exemplo: latim verbis verberare.
Figura sonora
Figura sonora, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é a figura de linguagem que consiste em emprego de recursos fônicos, imprimindo ao texto ritmo diferente do usual ou imitando sons da natureza.
Exemplos: Os sapos coaxavam no brejo. Tchibum! Ocorre por razões
estilísticas ou emotivas, podendo ser aliteração, assonância e onomatopeia.
Veja os verbetes: Aliteração, Assonância, Figura de linguagem,
Onomatopeia e ritmo.
Figuração
Veja o verbete: Face.
Figuração de autor
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), figuração de autor é a representação do autor de uma obra presente nos
livros da Antiguidade, ainda em formato de rolo e que continua a ser
prática na iconografia medieval, mesmo depois de o códice ser a forma
adotada. Nela se dá grande destaque às figuras dos evangelistas, representando neles a inspiração divina.
Figurado
Diz-se que uma palavra tem um sentido figurado, ou que está empregada em sentido figurado, quando, definida pelos traços "animado" ou
"concreto", se lhe atribui no contexto de expressão ou de uma frase o
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traço "não animado" (coisa) ou "não concreto" (abstrato), segundo Jean
Dubois et al. (1998, s.v.). Assim, em o caminho da vida, caminho, que
tem o traço "concreto" e recebe o traço "não concreto" está empregado
no sentido figurado. Da mesma forma, em o cão de uma espingarda, a
palavra cão está empregada num sentido técnico, não animado: tem um
sentido figurado.
Figurar
Diz-se que um item léxico ou gramatical figura numa frase ou num
constituinte quando, sendo um dos valores possíveis que a variável
"substantivo", "verbo", "adjetivo", "tempo" etc. pode tomar, ele é substituído na estrutura da frase pelo símbolo dessa variável (N, V, Adj., Tp
etc.). Por exemplo, na frase Meu pai lê o jornal, jornal figura na posição (no lugar) do substantivo objeto na estrutura: determinante + substantivo + auxiliar + verbo + determinante + substantivo.
Veja os verbetes: Concordância.
Figuras de linguagem
Alteração que sofrem as palavras ou as proposições na sua significação própria, em virtude de uma intenção estética do sujeito falante. Dividem-se, pois, em figuras de palavra, figuras de pensamento e figuras
de
sintaxe.
As figuras de palavra também se chamam tropos. São os seguintes os
tropos: alegoria, antífrase, catacrese, comparação ou símil, metáfora,
metonímia, perífrase ou antonomásia, sinédoque e sinestesia.
São as seguintes as principais figuras de pensamento: antítese, apóstrofe, comparação, eufemismo, gradação ou clímax, hipérbole, ironia,
litotes, paradoxo ou oxímoro, perífrase, prosopopeia ou personificação
e reticências.
Cada um desses termos deve ser visto no lugar conveniente deste Dicionário.
Figuras de sintaxe ou de construção: anacoluto, anacoluto, anáfora,
anástrofe ou inversão, assíndeto, elipse, elipse, hipálage, hipérbato,
pleonasmo ou redundância, polissíndeto, silepse, silepse, sínquise e zeugma.
Os tropos e as figuras de pensamento constituem as chamadas figuras
de estilo ou de retórica. Ao lado dessas, existem as figuras de gramática, dentre as quais as mais importantes são as figuras de sintaxe.
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), figuras de linguagem se diz
dos recursos linguísticos que alteram a disposição normal dos membros
da frase, com vistas a criar um efeito imprevisto, não necessariamente
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de índole artística ou erudita. Dividem-se em figuras de palavras, que
“dizem respeito à formação linguística e consistem na transformação
desta, por meio de categorias de adiectio, detractio, transmutatio”, e figuras de pensamento, que “dizem respeito aos pensamentos (auxiliares), encontrados pelo sujeito falante para a elaboração da matéria e,
por conseguinte, são, em princípio, objeto da inventio” (LAUSBERG,
1966-1968,
vol.
I,
p.
163
e
214).
Integrando o capítulo da linguagem figurada, distinguem-se dos tropos, visto que estes implicam a mudança semântica dos vocábulos.
Adotado este critério discriminativo, constituem figuras de linguagem a
amplificação, a anadiplose, a anáfora, a diácope, a epífora, a epífrase,
a epístrofe, a epizeuxe, o hipérbato etc.
Figuras de sintaxe
Infrações das regras da sintaxe regular motivadas não pela ignorância,
e, sim, pela busca de maior expressividade linguística. Como a sintaxe
pode ser de concordância, colocação ou regência, e ainda de construção
(de maneira geral), as figuras de sintaxe podem dizer respeito a cada
uma dessas subdivisões. Tempos, pois, as seguintes figuras de sintaxe:
quanto à concordância: silepse e atração;
quanto à ordem ou colocação: anástrofe, hipérbato e prolepse;
quanto à construção: anacoluto, elipse, zeugma, assíndeto, polissíndeto
e pleonasmo.
Essas figuras estão definidas neste Dicionário no lugar conveniente.
A Nomenclatura Gramatical Brasileira foi demasiado modesta relativamente às figuras de sintaxe, enumerando apenas quatro: anacoluto,
elipse, pleonasmo e silepse.
Figuras explicativas
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), figuras explicativas são miniaturas que o escriba acrescentava ao texto
manuscrito, tais como desenhos de plantas, construções, máquinas ou
outros, ou qualquer objeto para explicar ao leitor a sua utilidade, efetividade, mecanismos etc. Ao contrário de outros desenhos miniaturais,
estes não têm intenção decorativa ou artística, mas didática ou elucidativa.
Figurativa
Letra figurativa, segundo João Ribeiro (1906, s.v.), é a denominação
da última letra que antecede a vogal temática nos verbos (por exemplo,
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o t em cant-ar) e que não varia nos verbos regulares.
Figurativização
Figurativização, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018,
s.v.), é o processo pelo qual o enunciador constrói no discurso simulacros do mundo natural.
A figurativização é o processo pelo qual o enunciador representa o
mundo na linguagem. Isso se faz fundamentalmente pelo emprego de
termos concretos, que têm maior densidade sêmica, entre eles antropônimos, cronônimos e topônimos. Quando se fala em apresentação (mímese) do mundo natural, é preciso ficar atento para o fato de que a figurativização é um procedimento enunciativo, o que significa que a expressão “mundo natural” se refere às realidades criadas pelos universos
de discurso. Assim, quando se lê no livro de Isaías o seguinte trecho
“Eis que uma Virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será
Emanuel” (7, 14), temos a mímese da realidade criada pelo discurso religioso judaico-cristão. A figurativização produz textos figurativos, a
cuja classe pertence a quase totalidade dos discursos literários, históricos, jornalísticos etc. É preciso ainda notar que a figurativização não
elabora decalques do mundo, mas se apresenta como uma “tela do parecer”, criando uma ilusão referencial. É necessário repetir que ela é
uma construção do enunciador. Em grande parte, a adesão ao discurso
se baseia na crença na figuratividade, que os discursos sociais transformam em evidências ou estereótipos. Finalmente, é preciso levar em
conta que a figurativização do discurso é um processo gradual que vai
do icônico, em que há uma semelhança com o mundo sensível, ao abstrato, que dele se afasta.
Sugere-se a leitura de L’espace et le sens, de Denis Bertrand; Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie du langage; e Dicionário de
semiótica, de Algirdas Julius Greimas e Joseph Courtés; as páginas 113
a 132 de Teoria do discurso: fundamentos semióticos, de Diana Luz
Pessoa de Barros; e as páginas 153 a 261 de Caminhos da semiótica literária, de Denis Bertrand.
Veja os verbetes: Isotopia e Tematização.
Figurativo
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), figurativo se diz do primeiro período da escrita ideográfica, em que os
sinais utilizados traduzem diretamente os objetos naturais; elemento
decorativo representativo da realidade natural que figura, que representa.
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Veja os verbetes: Alegórico e Simbólico.
Figurino
Figurino é o jornal ou a revista de moda.
Fiinda
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), fiinda designava, na lírica trovadoresca galaico-portuguesa, a última estrofe de uma cantiga, de estrutura própria, mas ligada, pela rima, às demais cobras ou estrofes, e
servindo-lhes de remate e condensação de sentido, “acabamento de razão”, como preceituava a “Arte de Trovar” (capítulo IV) que abria o
Cancioneiro da Biblioteca Nacional: “As fiindas são cousa que os trovadores sempre usaram de poer em acabamento das suas cantigas, para
concluírem e acabarem melhor em elas as razões que disseram nas cantigas, chamando-lhes fiinda, porque quer tanto dizer como acabamento
de razão”. E conquanto essa “poética fragmentária” prescrevesse que
“se for a cantiga de mestria, deve a fiinda rimar com a prestumeira [última] cobra, e, se for de refrão, deve de rimar com o refrão”, os trovadores empregavam arbitrariamente os esquemas rímicos.
Podendo ter de uma a quatro “palavras”, isto é, versos (“E esta fiinda
podem [os trovadores] fazer de uma, ou de duas, ou de três, ou de quatro palavras”), a fiinda correspondia ao envoi da poesia francesa, ao
commiato italiano e à tornada da poesia provençal, “com a diferença
que nesta o poeta dirigia-se por vezes a um protetor ou amigo e também
a um jogral” (NUNES, 1928, vol. I, p. 406).
E porque se conferia à fiinda relevo especial, certas cantigas apresentavam mais de uma (“a cantiga deve de haver uma delas e tias i ouve
que lhe fizeram duas ou três, segundo sua vontade de cada um deles”),
como as de João Airas de Santiago (CV, 624, 625; CBN, 1030, 1035),
Pedro Amigo de Sevilha (CV, 820; CBN, 1215) etc., com duas; e de
Galisteu Fernandez (CV, 863; CBN, 1258), com três, número máximo
de fiindas dentro da lírica galaico-portuguesa.
Não obstante, houve trovadores que a dispensaram de todo (“e tais
houve que as fizeram sem fiindas, pero a fiinda é mais comprimento”,
ibidem). Segundo Celso Cunha (1961, p. 228), nas canções galegoportuguesas “menos da terça parte (...) não tem fiindas”.
Veja o verbete: Trovadorismo.
Filactério
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), filactério é o manuscrito em pergaminho sob a forma de rolo desdobrado
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que se apresenta na iconografia como atributo de Deus, dos profetas e
dos anjos, ou seja, daqueles que falam com autoridade, já que anunciam
a palavra divina. Embora surja em inúmeros contextos, o caso mais
comum é o do anjo Gabriel que, empunhando o rolo desdobrado, aparece a Maria anunciando-lhe que vai ser a mãe de Jesus. Pedaço de pele
ou pergaminho no qual estavam escritos os mandamentos ou passagens
da Bíblia e que os judeus traziam consigo, por vezes encerrado numa
pequena caixa.
File Attachment
File attachment é locução inglesa equivalente a anexação de arquivos.
Em correio eletrônico, é a função que possibilita que se anexe a uma
mensagem que se envia um arquivo de texto, imagem, som etc.
Filiação de autor
Filiação de autor é a indicação dos organismos (instituições) aos
quais um escritor está ligado profissionalmente, tal como eles são referidos nos documentos que lhes dizem respeito.
Filiação semântica
Filiação semântica é o mesmo que derivação sinonímica.
Filiação
Filiação, segundo João Ribeiro (1906, s.v.), é o princípio que exprime
a referência de uma forma a outra mais antiga de onde se derivou. A filiação do vocábulo se verifica pela fonética, comparação e história.
Pela comparação com outras línguas, filiamos a palavra chefe ao latim
caput, através do francês chef; pela fonética averiguamos que a permuta c em ch atesta a influência francesa: chefe < caput; chez < casam;
chose < causam etc. Pelo história filiamos as formas modernas às arcaicas: mesmo a meesmo < medesmo < medesimo, do latim metipsimus.
Filigrana
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), filigrana é o desenho ou inscrição que aparece em claro numa folha de
papel olhada à transparência. Este desenho era formado primitivamente
com fios de cobre no fundo da forma que servia para o fabrico do papel
a mão. O seu uso remonta aos finais do século XIII. A primeira filigrana conhecida data de 1282 e é procedente de Fabriano (Itália).
Há três teorias sobre a origem da filigrana: uma diz que as filigranas
foram criadas pelos albigenses; a segunda afirma que as filigranas terão
chegado aos moldes de um modo acidental e que terá sido pouco a pou2429
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co que se foi implantando o seu uso; uma terceira teoria afirma que a filigrana terá sido uma marca usada pelo papeleiro para poder ser identificado. Era constituída por fios metálicos e colocada entre dois pontusais, em geral a três quartos do sentido transversal e a meio da altura.
O estudo das filigranas permite identificar o fabricante do papel e datar aproximadamente o seu fabrico. Frequentemente os copistas, quando copiavam um documento antigo, transcreviam igualmente a subscrição final que incluía, por vezes, a data, fato que nos coloca perante a dificuldade da datação da cópia. Por vezes, a única certeza da verdadeira
data desta cópia é a identificação da filigrana que assim evita frequentemente fraudes documentais apresentadas como verdadeiros autógrafos. Esta vantagem não se aplica apenas a manuscritos, mas igualmente
a obras impressas, sobretudo aos incunábulos, que, por vezes, não estão
datados, e mesmo a obras posteriores, pois, segundo dizia Charles
Moïse Briquet (1839-1918), toda folha de papel traz em si a data do seu
nascimento.
Na fabricação moderna, a filigrana é traçada na tela sem fim da máquina e serve ainda para ajudar a identificar alguns formatos.
Os motivos utilizados, de grande variedade iconográfica, iam desde
os escudos, emblemas heráldicos, instrumentos musicais, signos do zodíaco, animais, objetos diversos, flores-de-lis, aos simples monogramas.
Por extensão de sentido e devido ao caráter ornamental das filigranas,
este termo se aplica igualmente aos elementos retóricos e preciosismos
utilizados num discurso.
Veja os verbetes: Linha d’água e Marca d’água.
Filipeta
Filipeta é um pequeno volante que serve para divulgação de eventos
culturais, esportivos ou espetáculos... (peça de teatro, cinema, show
etc.). Às vezes, a filipeta dá direito a desconto no preço do ingresso ou
entrada (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Fôlder, Folheto, Prospecto, Santinho, Volante.
Filme
Filme é qualquer sequência de cenas cinematográficas (drama, comédia, documentário etc.), registrada em filme/fita (película de acetato de
celulose – primitivamente de nitrato de celulose – revestida por uma
emulsão sensível à luz e destinada a registrar imagens fotográficas). Há
vários tipos de obra cinematográfica: filme de curta, média e longametragens, conforme a construção que se faz do discurso fílmico (conteú2430
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do, estilo, narratividade, período de duração etc.).
Cena é cada uma das unidades de ação ou divisão do ato de uma peça
teatral. Essas unidades se caracterizam pela entrada e saída, no palco,
dos intérpretes, alterando-se ou não os cenários. No cinema e na televisão, arte de filme ou de vídeo que focaliza determinada situação e um
mesmo ambiente, em geral, com as mesmas personagens, podendo incluir diversos planos ou tomadas. Também pode definir cada uma das
situações ou momentos do desenvolvimento de um enredo em filmes,
romances, contos, novelas, relatos etc. Em síntese, são recortes/partes
bem definidas de peças, filmes, vídeos ou livros (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Cinema, Documentário, Filmete.
Filmete
Filmete é um filme publicitário curto, de propaganda comercial ou
institucional, veiculado em cinema ou TV, com duração variável de 15,
30 ou 60 segundos (COSTA, 2018, s.v.).
Filogenia
A aplicação deste termo geral na linguística, segundo David Crystal
(1988, s.v.), refere-se à evolução histórica (ou diacrônica) e à decadência da língua em comunidade de fala, ou conforme ela é apresentada
em textos históricos. O termo se opõe a ontogenia, que estuda a evolução da língua no indivíduo, na aquisição da linguagem.
Filologia
É a ciência que estuda a linguagem, a literatura e todos os fenômenos
de cultura de um povo através de textos em geral, preservado em alguma forma de registro, principalmente através da escrita.
Para nós, filologia clássica (referentes ao grego e ao latim), a filologia
românica (referente às línguas e literaturas românicas) e a filologia portuguesa são as variedades que mais interessam.
Ciência linguística que tem por objetivo o estudo dos fatos da linguagem incorporados a uma tradição escrita.
Baseando-se em textos, a filologia procura: a) enriquecer a ciência
linguística com a pesquisa incessante de textos, que permitam a consolidação e o progresso dos estudos na especialidade; b) verificar a autenticidade desses textos (autoria, datação e caracteres internos); c) restituí-los a sua forma mais pura, isto é, mais próxima da intenção criadora
do autor; d) estudar suas particularidades linguísticas e literárias.
Os textos com que lida a filologia podem ser manuscritos, impressos
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ou preservados de qualquer outra forma. Os textos manuscritos ou são
da própria mão do autor (autógrafos), ou da responsabilidade de um
copista (apógrafos). Este último é o caso normal quando se trata de manuscritos medievais.
Como a imprensa multiplica os textos, os manuscritos de valor estão
sendo editados pelos filólogos modernos. Uma edição que reproduz fotograficamente o texto se chama fac-similada. A que busca reconduzir
o texto a sua forma mais pura é a edição crítica. Processo moderno é o
da filmagem de textos manuscritos ou raros (microfilmes), que podem
ser ampliados para a leitura cursiva (fotocópias). Tal como se vê, grande é o labor do filólogo e vasta há de ser-lhe a cultura.
Etimologicamente, "filologia" quer dizer amizade à ciência. Distinguia-se, entre os antigos, da filosofia, que significa amizade à sabedoria. Por outras palavras, entre os antigos, o saber era, como hoje, cultivado pelos cientistas (filólogos), ou, como dizem os franceses, savants,
e pelos filósofos (sages, para os franceses). Das ciências, porém, se excetuarmos as matemáticas, só conheciam praticamente aquelas que se
manifestam através da palavra: gramática, literatura, história etc. Nos
termos atuais, ao contrário, o termo ciência vai se restringindo àquele
domínio do saber que se funda na experimentação e que se exprime por
meio de símbolos algébricos (ciências experimentais). Daí que o termo
filologia tende a aplicar-se às disciplinas que estudam a palavra, isto é,
ao instrumento natural de que se serviam as ciências da Antiguidade.
O termo filólogo aparece pela primeira vez em Platão (427 a.C. 347
a.C.), mas se ignora se este o recebeu de seu mestre Sócrates (470
a.C 399 a.C). No século II a.C., o grego Eratóstenes aplicou a si próprio o epíteto philologus. Em Roma, o primeiro que tomou esse nome
foi Ateio Pretextato (século I a.C.). É costume datar a introdução da filologia em Roma de172 a.C., quando, segundo nos conta Suetônio (69
d.C.-ca. 141 d.C.), Crates de Malos (180 a.C.-150 a.C.), designado embaixador junto ao Senado romano por Átalo II (220 a.C.-138 a.C.), rei
de Pérgamo, aí se demorou mais do que previra, em virtude de acidente
que sofreu. Aproveitou o tempo para manter conversação com romanos
ilustres sobre questões de linguagem e literatura, tendo inoculado assim, entre os latinos, o germe virulento da filologia. Ver também o primeiro capítulo de Linguística geral, de Robert Henry Robins (1981).
Linguística e filologia não são sinônimas, como lembram Jean Dubois
et al. (1998, s.v.), e as ciências com as quais elas estão em contato são
muito diferentes. Essa distinção é recente na medida em que a linguística
só
se
desenvolveu
no
final
do
século
XIX.
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A filologia é uma ciência histórica que tem por objeto o conhecimento das civilizações passadas através dos documentos escritos que elas
nos deixaram, documentos esses que nos permitem compreender e explicar as sociedades antigas.
A arqueologia procura conhecer as civilizações da antiguidade através
dos vestígios materiais; a filologia, no sentido que a palavra adquiriu na
França, estuda, sobretudo, os testemunhos literários escritos, sendo,
portanto, uma ciência auxiliar da história, do mesmo modo que a epigrafia, a numismática ou a papirologia.
Toda ciência histórica busca fundamentar a validade dos documentos
sobre os quais trabalha, verificar, assim, a autenticidade e a veracidade
do texto por uma crítica interna e externa. A filologia é crítica dos textos e procura "estabelecer o texto" por meio de critérios internos e externos que lhe são fornecidos, por um lado, pelas técnicas que lhe são
próprias (comparação dos textos, das variantes, história dos manuscritos) e, por outro, pelos dados externos que lhe fornecem outras técnicas: a estatística linguística para a datação dos documentos ou a história
literária, econômica, social etc. É na medida em que o estabelecimento
do texto reclama uma massa de dados fragmentários que se fala de erudição. O trabalho principal dos filólogos é, portanto, a edição dos textos. Por isto, a utilização dos computadores, ao diminuírem o tempo requerido para as comparações e o subjetivismo inerente a este tipo de
pesquisa permite que se vislumbre uma racionalização desta atividade,
que, na verdade, já começou.
Filologia, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), é o ramo da
linguística histórica que trata da história das palavras e dos nomes próprios, tomados um a um. Os linguistas históricos cultivam uma série de
interesses. Alguns se dedicaram principalmente a determinar que línguas têm relações genéticas entre si e a explicar as estruturas de famílias linguísticas particulares; outros se preocupam em identificar as
mudanças específicas que afetaram determinadas línguas; outros ainda
estão à procura dos princípios gerais da mudança linguística. Mas alguns estão principalmente interessados em identificar as origens de palavras ou nomes próprios específicos, traçando a história desses itens ao
longo do tempo. Damos a essa investigação o nome de filologia, e dividimos a filologia em etimologia (o estudo das origens das palavras correntes) e onomástica (o estudo das origens dos nomes próprios).
A filologia existe há muito tempo e, até algum tempo atrás, o termo
era aplicado com frequência à linguística histórica como um todo – mas
isso já não acontece. A investigação filológica é uma tarefa exigente,
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que requer um domínio dos detalhes provavelmente maior do que qualquer outro ramo da linguística. Poucas áreas da linguística apresentam
tantas armadilhas para o praticante incauto: deixar escapar um único
dado crucial pode levar à catástrofe, e esse dado pode estar enterrado
numa publicação ou num manuscrito desconhecidos, em alguma biblioteca a centenas de quilômetros de distância. Ainda assim, os filólogos
tiveram um sucesso prodigioso em suas empreitadas, e os grandes dicionários etimológicos do português, do inglês, do espanhol, do latim e
de outras línguas estão entre os tesouros da linguística – embora todos
contenham erros que ainda estão por ser corrigidos por estudiosos mais
recentes.
Renato Aquino (2015, s.v.), resumidamente, diz que filologia é a ciência histórica que estuda os fatos linguísticos através de textos, com a
finalidade de conhecer as civilizações passadas, deduzindo, assim, que
só há filologia onde há documentos escritos. Difere, relativamente à
linguística, portanto, que estuda a língua oral por meio de entrevistas
com seus falantes. Assim, a filologia românica, por exemplo, estuda as
línguas provenientes do latim, a filologia portuguesa estuda a língua
portuguesa e as literaturas de língua portuguesa, e a filologia clássica
estuda o grego, o latim e os suas respectivas literaturas.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a filologia reúne o conjunto de
domínios da ciência da linguagem consagrados ao estudo de documentos escritos, sobretudo históricos e literários. Dessa forma, é frequentemente apresentada como uma ciência auxiliar da história, da mesma
maneira que a paleografia, que descreve e interpreta os antigos escritos, a epigrafia, que descreve e interpreta as inscrições m textos gravados em pedra, e a diplomática, que descreve e interpreta os antigos documentos administrativos e jurídicos.
Do ponto de vista da ciência da linguagem, o campo de aplicação da
filologia é o da descrição das observáveis linguísticas a partir de corpora textuais, que têm por característica interpretar os textos antigos e estabelecer sua edição a partir de manuscritos, de variantes, de comentários. Gabriel Bergounioux (1994) chamou a atenção para o formidável
acervo de estudos linguísticos e de reflexões críticas constituído pela filologia, na França, no decorrer da segunda metade do século XIX:
“Se houve, na França, uma renovação da filologia foi pela confrontação das línguas ‘sagradas’ (a tradução de ‘hieroglifos” e ‘caracteres sagrados’), ou seja, das línguas que serviram de vetor a uma religião (e a
uma civilização). A passagem à escrita supõe, ao mesmo tempo, uma
reflexão sobre a representação espacial das línguas e uma redistribuição
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das relações sociais que se reordenam em torno de funções administrativas ou mágicas dos escribas e dos padres. Essa técnica, eminentemente política, tem para a linguística a vantagem de conservar as línguas
que podem ser estudadas em documentos após terem elas desaparecido.
[...]
Que duas figuras tão marcantes da luta anticatólica no século XIX,
Joseph Ernest Renan (1823-1892) e Émile Maximilien Paul Littré
(1801-1881), denunciados com tal veemência por Monsenhor Félix Antoine Philibert Dupanloup (1802-1878) seja de formação linguística não
é acaso. Das origens do protestantismo no século XVI à exegese do século XVII, e ao racionalismo do século XVIII, não houve reflexão crítica sobre o sentido da religião (portanto sobre a relatividade das crenças) sem uma volta ao que se chama de Escrituras. A filologia sofria
com isso” (BERGOUNIOUX, 1994).
O texto seguinte, extraído da aula de Joseph Ernest Renan (1862) dedicada à cadeira de hebreu do “Collège de France”, que acabava de lhe
ser entregue, permite compreender o papel desenvolvido pela filologia
à época do Segundo Império:
“A cadeira de línguas hebraica, caldaica e siríaca no Collège de
France, é, portanto, uma cadeira puramente profana, uma cadeira científica e não teológica, uma cadeira filológica e histórica, não dogmática.
Não se trata de defender ou de combater as explicações da Bíblia dadas
pelos diferentes cultos, mas de discutir, sem dogmatismo, o que a ciência independente sabe de mais provável a respeito desses textos, em todo caso, bastante antigos e bastante curiosos. A própria diversidade das
interpretações teológicas determinaria uma lei para o professor de ão
sair desse programa; já que não há passagem importante sobre a qual os
intérpretes judeus, católicos ou protestantes estejam de acordo. Querer
satisfazer simultaneamente essas exigências opostas é impossível. E,
portanto, o judeu, o católico, o protestante têm igualmente direito de
exigir que, num estabelecimento neutro, suas crenças não sejam sistematicamente sacrificadas a uma outra crença religiosa. Resta apenas um
partido a tomar, o de contentar somente a ciência sem se obrigar a estar
de acordo com os teólogos, mas sem traduzir sua divergência em polêmica direta; o de colocar como certo o que é certo, como duvidoso o
que é duvidoso, e deixar para os teólogos dos diferentes cultos a preocupação de defender suas explicações quando acreditam comprometidas pelos resultados científicos. Não é uma cadeira de polêmica, nem
uma cadeira de apologética; é uma cadeira de filologia, incluindo-se,
naturalmente, nesta palavra todo os desdobramentos que dizem respeito
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à história em seu sentido mais elevado” (RENAN, 1962). Como a ciência histórica de textos, cujo método de investigação é essencialmente
empírico e descritiva, a filologia mantém com a linguística nascente, no
início do século XX, relações de complementaridade e de oposição que
são claramente expostas por Ferdinand de Saussure no início do Curso
de Linguística Geral. Segunda das três fases de desenvolvimento da ciência dos “fatos da língua” (gramática, Filologia, gramática comparada), a filologia é, para Ferdinand de Saussure, uma provedora de dados
factuais heterogêneos:
“Já em Alexandria havia uma escola ‘filológica’, mas esse termo se
vinculou sobretudo ao movimento criado por Friedrich August Wolf a
partir de 1777 e que prossegue até nossos dias. A língua é o único objeto da Filologia, que quer, antes de tudo, fixar, interpretar, comentar os
textos; este primeiro estudo a leva a se ocupar também da história literária, dos costumes, das instituições etc.; em toda parte, ela usa seu método próprio, que é a crítica. Se aborda questões linguísticas, fá-lo sobretudo para comparar textos de diferentes épocas, determinar a língua
peculiar de cada autor, decifrar e explicar inscrições redigidas numa
língua arcaica ou obscura. Sem dúvida, essas pesquisas prepararam a
linguística histórica: os trabalhos de Friedrich Wilhelm Ritschl (1845)
acerca de Plauto podem ser chamados linguísticos; mas nesse domínio,
a crítica filológica é falha num particular: apega-se muito servilmente à
língua escrita e esquece a língua falada; aliás, a Antiguidade grega e latina a absorve quase completamente” (SAUSSURE, 2012, p. 31-32)
Aproximadamente um século mais tarde, o desenvolvimento da numerização e da linguística de corpus permitem observar um reviver da
filologia e um renascer de interesse por essa ciência que se acreditava
obsoleta, e que pode ser descrita, conforme François Rastier (2001),
como o fundamento da linguística:
“Os grandes retornos na história das ciências da linguagem acompanham as mudanças de suportes e as trocas na escala de objetos empíricos, que impõem novas marcas e se tornam objeto de novas buscas sociais. Os progressos descritivos da ciência da linguagem acompanharam, sempre, a coleta e elaboração de corpora textuais. [...] A tradição
de nossa ciência da linguagem foi instaurada pela filologia alexandrina,
em torno da Biblioteca; a tradição gramatical, sobretudo o inventário
das partes do discurso que permanece ainda invariável, fixa nela suas
bases, através da Technè de Dionísio da Trácia. A segunda grande etapa
foi a filologia da Renascença, que precedeu, suscitou e acompanhou o
progresso da imprensa; devemos-lhe, assim, as primeiras gramáticas
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das línguas vulgares.
Após a escrita e a imprensa, a numerização abre uma terceira etapa na
história dos suportes: faz-se acompanhar de reparos epistemológicos
que interessam ao conjunto das ciências da linguagem” (RASTIER,
2001).
Leia-se ainda o capítulo 12 de Historical Linguistics, de Robert
Lawrence Trask (1996); e Etimologia, de Mário Eduardo Viaro (2011).
Veja os verbetes: Corpus, Etimologia; Linguística histórica; Filologia
numérica, Hermenêutica, Interpretação, Mudança linguística, Onomástica, Texto e Tratamento automático das línguas (TAL).
Filologia numérica
A filologia numérica, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), é um domínio dedicado aos documentos numerizados, e aos textos multimídia,
que se constituiu, sobretudo, graças ao considerável desenvolvimento
de bancos de dados de textos e de linguística de corpus. A constituição
desse domínio resulta, numa medida mais ampla, com efeito, da renovação da ciência da linguagem pela informática, esta permitindo àquela
acessar, de outra maneira, seus próprios objetos de conhecimento, e rever, sobretudo, seus meios e objetivos de aplicação. François Rastier
(2001) assim demonstra o campo de aplicação da filologia numérica:
“Assim como a imprensa estava indiretamente ligada à gramaticalização, a numeração parece estar diretamente ligada aos tratamentos automáticos. Eis, pelo menos, uma representação esquemática das relações entre edição numérica e interpretação assistida, em três níveis: o
dos textos, o das balizas que os identificam, e o dos programas lógicos
de etiquetagem e de percurso.

A edição antecipa e permite a leitura em função da qual ela concebe
seus produtos, isso em três níveis: à seleção e ao estabelecimento de
corpus pelo editor corresponde à escolha de subcorpus pelo intérprete;
a transcrição e balizamento dos textos antecipam a interpretação, uma
vez que todo signo é um suporte para a descrição; os programas lógicos
operam em função dos balizamentos que lhes permitem tratar os textos.
Enfim, em cada um desses níveis, a numerização permite uma ajuda à
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interpretação e o desenvolvimento de novas práticas interpretativas.
[...] Trabalhando normalmente com frases sem proveniência, os linguistas têm negligenciado frequentemente o ato de que um texto resulta
da criação contínua daqueles que o transmitem, tanto por sua expressão
quanto por seu conteúdo. Assim, como todo objeto cultural, um texto
exige uma distância para um olhar crítico, nem que seja somente para
considerar seu estado histórico e poder, assim, estudá-lo. Com risco de
atormentar os espíritos ‘positivos’, a filologia mostra que os textos não
são dados, mas construções problemáticas [...]” (RASTIER, 2001).
Veja os verbetes: Corpus, Filologia, Hermenêutica, Interpretação,
Texto, Tratamento automático das línguas (TAL).
Filosofia analítica
A filosofia analítica, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), é uma filosofia da linguagem que se desenvolveu na Europa no primeiro terço do
século XX. O termo abrange diversas realidades.
É, primeiramente, uma filosofia analítica da linguagem no sentido
que a lógica deu ao termo análise, sobretudo a partir dos trabalhos de
Bertrand Russel (1872-1970) e dos primeiros ensaios de Ludwig
Wittgenstein (1889-1951). Inspirada numa abordagem positiva (versos
reflexiva) do conhecimento, orienta suas pesquisas sobretudo para a
significação dos nomes próprios para o estudo das condições de verdade das proposições, buscando deduzir, a partir de observações feitas
sobre uma língua natural, as propriedades universais da linguagem.
O termo filosofia analítica se aplica frequentemente a uma corrente
dissidente dessa abordagem, que se desenvolveu na Inglaterra a partir
da segunda filosofia de Ludwig Wittgenstein. Esta corrente, fundamentada numa rejeição da lógica formal no estudo da linguagem, reorientou
a reflexão para a linguagem ordinária a fim de daí deduzir a especificidade, reforçando sua função na comunicação. Nessa perspectiva, a linguagem não é descrita como estando destinada a representar, mas a
agir. Essa filosofia da linguagem ordinário está na origem da teoria dos
atos da linguagem e do desenvolvimento da pragmática. A filosofia
analítica, entendida nesse sentido, constituiu o que se chamou a virada
linguística
da
filosofia.
Sugere-se, como leitura complementar, os Cahiers de Royaumont, n.
IV – La Philosophie Analytique (1962)
Veja os verbetes: Analisabilidade, Ato da linguagem, Descrição definida, Filosofia da linguagem, Filosofia da linguística.
Filosofia da linguagem
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Expressão alternativa para linguística filosófica, um ramo da linguística que pesquisa, por um lado, o papel da língua em relação ao entendimento dos conceitos filosóficos, e, por outro lado, a condição filosófica das teorias, métodos e observações linguísticas. Segundo David
Crystal (1988, s.v.), esta expressão é usada principalmente quando os
estudos são realizados por filósofos e não por linguistas. Veja o capítulo 6 de Semântica, de John Lyons (1980).
Filosofia da linguagem, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.),
é o ramo da filosofia que estuda as propriedades das línguas humanas.
Há muitos aspectos da língua que interessam tanto aos linguistas quanto aos filósofos, particularmente (embora não exclusivamente), no domínio da semântica, o estudo do significado. Os filósofos da linguagem
se interessam frequentemente, e entre outros, por estes problemas: como podem os objetos linguísticos se referir ao mundo real ou conceitual, como pode ser determinada a verdade ou falsidade de uma asserção,
como o significado de um enunciado depende do contexto, e em que
consiste a relação entre a língua e a mente.
Embora os filósofos venham refletindo sobre os problemas da língua
desde a antiguidade, o assunto ganhou realce particular no fim do século XIX, com o filósofo alemão Friedrich Ludwig Gottlob Frege (18481879), que, por isso mesmo, é frequentemente considerado o pai da
disciplina. Entre os maiores filósofos da linguagem do século XX estão
os britânicos Bertrand Arthur William Russell (1872-1970), Peter Frederick Strawson (1919-2006), Donald Herbert Davidson (19172003),
John Langshaw Austin (1911-1960), Herbert Paul Grice (19131988) e
John Rogers Searle, o polonês Alfred Tarski. (1902-1983) e os norteamericanos Willard van Orman Quine (1908-2000), Richard Merritt
Montague (1930-1971), Jerrold J. Katz (1932-2001), Jerry Alan Fodor
(1935-2017), Saul Aaron Kripke e Mikhail Mikhailovich Bakhtin
(1895-1975), mas há muitos outros que mereceriam ser citados.
Existe uma escola de filosofia denominada filosofia linguística, assim
denominada porque seus adeptos afirmam que muitos problemas filosóficos se originam numa atenção insuficiente dada à língua. Essa orientação não tem nada a ver com a filosofia da linguagem e não deve ser
confundida com ela.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), o termo filosofia da linguagem
pode designar, por um lado, um conjunto estruturado de investigações
conceituais que se baseiam na ontologia da linguagem e em sua situação na experiência humana, e, por outro lado, um método que se serve
da linguagem, e muitas vezes da sua ciência (a linguística) para tratar
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das questões de ordem filosófica. No primeiro caso, a linguagem é o
objeto provisório da reflexão filosófica, como podem sê-lo a consciência, a liberdade, o tempo etc. Objeto provisório, mas privilegiado, como
o demonstra a permanência e a riqueza da reflexão filosófica sobre a
linguagem após a antiguidade. No segundo caso, a linguagem é pensada como a própria condição do exercício da filosofia. Deduz-se daí que
os problemas filosóficos são problemas de linguagem. Dessa perspectiva radical, home em dia colocada em discussão, nasceu a filosofia analítica anglo-saxônica (ou filosofia da linguagem ordinária). Como o coloca, muito bem, Diego Marconi (1995), essa filosofia “linguística”
deixou como herança um patrimônio conceitual de suma importância
para as ciências da linguagem.
Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere as páginas 329 a 339 de La philosophie du langage, sob a direção de Sylvain
Auroux (1996); o artigo “Filosofia de linguaggio”, de Diego Marconi
(1995); The Linguistics Encyclopedia, de Kirsten Malmkjaer (1991);
The Meaning of Language, de Robert M. Martin (1987); e de Philosophical Perspectives on Language, de Robert J. Stainton (1996).
Veja os verbetes: Atitude proposicional, Behaviorismo, Categorema,
Cratilismo, Criatividade linguística, Denominação, Descrição definida,
Descritivismo, Designador rígido, Efabilidade, Empatia, Ética linguística, Externalismo, Filosofia analítica, Generalidade, Gramatologia,
Hiperlíngua, Imaginário, Inteligibilidade, Jogo de linguagem, Linguagem do pensamento, Logocentrismo, Mentalês, Mentalismo, Merologia,
Navalha e Ockhum, Nominalismo, Ontologia, Relatividade linguística,
Sapir-Whorf (Hipótese de), Semântica, Substância.
Filosofia da linguística
A filosofia da linguística, segundo Franck Neveu (2008, s.v.), pode
ser definida como uma abordagem reflexiva de problemas conceituais
surgidos nas ciências da linguagem que não podem receber soluções
unívocas. Pressupõe, necessariamente, a existência da linguística e das
ciências da linguagem, e deve ser pensada como secundária em relação
ao domínio disciplinar que ela considera a sua positividade. A filosofia
da linguística requer um ponto de maturidade teórica suficiente do domínio de conhecimentos no qual ela se fixa para ser operatória e, portanto, efetiva. Supõe igualmente uma clara distinção entre o conhecimento positivo que caracteriza a linguística e a reflexão filosófica. Seu
horizonte conceitual, no domínio das ciências da linguagem, não deveria ser limitativo, uma vez que ela não deveria ser limitativo, uma vez
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que ela tem até aqui se baseado principalmente em questões ligadas à
ontologia. Na França, Sylvain Auroux e os pesquisadores do laboratório de História das Teorias Linguísticas debateram o terreno da filosofia da linguística:
“Pode-se admitir, sem muita dificuldade (trata-se de uma simples taxionomia), que o terreno da filosofia da linguística é ocupado pelas seguintes matérias: 1) ontologia das ciências da linguagem; 2) fundamento das ciências da linguagem; 3) funcionamento das ciências da linguagem e modelização de seu desenvolvimento histórico. Nos dois primeiros casos, a filosofia da linguística se ocupa do tratamento dos problemas não esgotados presentes na disciplina; daí resulta que a melhor
maneira de identificar um problema de filosofia da linguística é identificar as teses onde há divergências e querelas de escola [...]” (AUROUX, 1996).
Segundo José Borges Neto (2004), uma das abordagens metalinguística se conhece pela denominação ampla de filosofia da linguística. “A
filosofia da linguística, então, é uma área da investigação filosófica que
tem pr objeto a ciência da linguagem e suas teorias, cabendolhe investigar as formas de obtenção de conhecimento fundamentado sobre a
linguagem humana que os linguistas, no ‘mundo real’, utilizam. Neste
sentido, a filosofia da linguística é um ‘ramo’ da filosofia da ciência, e
caminha paralelamente à filosofia da física, à filosofia das ciências da
vida, à filosofia da matemática e a outras formas particulares se investigação filosófica dos resultados de atividade científica.
É tarefa dessa área de estudos investigar a natureza das teorias linguísticas, as relações que se podem (e que não se podem) fazer entre
elas, a natureza dos conceitos e das representações utilizadas, dos
‘componentes’ propostos, dos ‘recortes’ efetuados etc. Dessa forma, a
filosofia da linguística não se confunde nem com a filosofia da linguagem – que tem a linguagem humana e não as teorias sobre ela como objeto – nem com a chamada ‘filosofia linguística’, que é aquele tipo de
investigação que busca nos resultados das teorias linguísticas soluções
para os problemas filosóficos” (BORGES NETO, 2004,p. 8-9).
Como a filosofia da linguística pretende descobrir as virtudes e os defeitos das teorias linguísticas para estabelecer “normas” que atinjam o
conhecimento seguro sobre as teorias linguística, depende de “boas
descrições” dessas teorias, motivo pelo qual está intimamente ligada à
história da linguística.
Sugere-se, como como complemento, a leitura de La raison, le langage et les normes, de Sylvain Auroux (1998); Ensaios de filosofia da
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linguística, de José Borges Neto (2004); o artigo “Diversité de la (des)
science(s) du language aujourdd’hui”, publicado por Simon Bouquet
(1998); Linguistic Realities. An Automist Metatheory for the Generative Enterprise, de Philip Carr (1990); o artigo “Sur quelques contradictione en linguistique”, de Antoine Culioli (1973); Cartesian Linguisticcs: A Chapter in the History of Rationalist Thought, de Noam Chomsky (1966b); o capítulo “Qu’est-ce qu’un problème en linguistique?
Étude de cas”, de Antoine Culioli (1995); Les antinomies linguistiques,
de Victor Henry (1986); Grammatical Theory and Metascience, de Esa
Itkonen (1978); Language and Other Abstract Objects, de Jerrold Jacobi Katz (1981); Inroduction à une science du langage, de Jean-Claude
Milner (1989); Noam Chomsky: consensus and Controversy, editado
por Sohan Modgil e Celia Modgil (1987); Language in Mind and Language in Society, de Trevor Pateman (1987); de François Rastier o artigo “Le problème épistémologique du contexte et le statut de
l’interprétation dans les sciences du langage”, de François Rastier
(1998); o artigo “Introduire à la linguistique: le point de vue de Narcisse”, Olivier Soutet (1998).
Veja os verbetes: Ciências da linguagem, Epistemologia, Filosofia
analítica, Filosofia da linguagem, Linguagem, Linguística.
Filtragem
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que filtragem é a operação mediante a
qual as regras transformacionais eliminam marcadores sintagmáticos
anômalos, interrompendo uma derivação que não conduziria à especificação de uma estrutura superficial bem formada. Essa função depuradora das transformações foi caracterizada no modelo da teoria padrão,
no qual foi adotado o entendimento de que somente se as regras transformacionais pertinentes especificassem determinado marcador sintagmático derivado final a partir de certo marcador sintagmático generalizado, este último corresponderia à estrutura profunda e aquele à estrutura superficial da oração (CHOMSKY, 1965, p. 138139 e 143; 1966a,
p. 66-67). Posteriormente, Noam Chomsky (1972b, p. 109) atribuiu às
regras de interpretação semântica uma função depuradora análoga à
das regras transformacionais.
A função de filtragem das regras transformacionais, conforme assinala Noam Chomsky (1972b, p. 65), corresponde a uma condição geral de
adequação das estruturas superficiais. Tal mecanismo foi, entretanto,
considerado insuficiente para outros autores, que sugeriram a necessidade de condições adicionais de adequação das estruturas profundas e
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superficiais. Assumiu, assim, especial importância na teoria transformacional a noção de filtro, tendo Paul Martin Postal (1972a, p. 138
157) proposto fosse incorporado ao modelo transformacional um
componente de filtragem, constituído de regras destinadas a especificar
as condições de gramaticalidade das estruturas superficiais.
Filtro
Processo reconhecido primeiramente pela teoria padrão da gramática
gerativa. Em uma derivação, segundo David Crystal (1988, s.v.), apenas certos marcadores frasais de base são transformados em estruturas
superficiais; os outros são "filtrados" pela aplicação de várias restrições (especificadas, por exemplo, pelas transformações não lexicais).
Ganhou um papel mais central na linguística gerativa recente, referindo-se a um tipo de condição que evita a geração de sentenças gramaticais. Os filtros afirmam simplesmente que qualquer estrutura de um tipo X é mal-formada. São também conhecidos como "restrições de saída", "restrições de output" ou "restrições de estrutura superficial". Foi
proposto, por exemplo, um "filtro FOR-FOR" para o inglês, declarando
que qualquer estrutura superficial com a sequência for – for (para para)
é agramatical. Com isso, evitou-se a geração de sentenças com verbos
como hope for (esperar) antecedendo complementos do tipo for + infinitivo (cf. What she is hoping for is for John to win), como a frase
agramatical *she is hoping for for John to win.
É importante que se distinga "filtro" de "restrição", pois o primeiro só
se aplica à estrutura resultante de um determinado conjunto de regras,
enquanto a segunda se aplica a dois estágios sucessivos na derivação.
Os filtros são considerados mais gerais, universais e limitadores na
construção da teoria do que as restrições, que limitam a aplicação de
regras específicas. Um filtro bloqueia a geração de uma sentença, sem
levar em conta o conjunto de regras que foi aplicado para gerar aquela
sentença, enquanto a restrição bloqueia a aplicação de um conjunto específico de regras para produzir a sentença (permitindo, assim, a possibilidade de que a sentença possa ser gerada pela aplicação de outros
conjuntos de regras). Veja o "Apêndice" de As ideias de Chomsky, de
John Lyons (1974).
O filtro acústico é um mecanismo destinado a reforçar certas frequências de um som complexo e a enfraquecer outras. Durante a fonação, o
conduto vocal se comporta como um filtro em relação ao som complexo criado na laringe pela vibração das cordas vocais, pois cada cavidade do conduto vocal reforça as frequências próximas da que é própria.
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Se os harmônicos altos são reforçados, o som é agudo ([t], [i] etc.), mas
se os harmônicos baixos ou o fundamental são reforçados, o som é grave
([p],
[k],
[u]
etc.).
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que filtro é um termo usado para designar um mecanismo que impõe condições de adequação que determinada estrutura deve satisfazer para ser considerada bem-formada.
No modelo da teoria padrão, Noam Chomsky atribuiu às regras
transformacionais a função de excluírem marcadores anômalos no decorrer de uma derivação, de modo que as referidas regras desempenhariam o papel de "filtros", no caso (veja: Filtragem). Tal mecanismo
veio a ser considerado insuficiente por outros autores, que sugeriram a
necessidade de condições específicas de adequação das estruturas profundas e superficiais, de par com a função depuradora das regras transformacionais. Cabe destacar, nesse sentido, a contribuição de David M.
Perlmutter (1968 e 1971) e Paul Martin Postal (1972a, p. 138-157). No
final da década de 70, Noam Chomsky deu especial atenção ao assunto,
tendo incluído no esquema da teoria padrão ampliada revista (CHOMSKY & LASNIK, 1977) um nível especial de filtros, constituído de
regras aplicáveis após as regras de apagamento. No referido esquema,
os filtros determinam, em parte, as condições de adequação que as estruturas superficiais devem satisfazer, realizando tarefa que em alguns
casos é completada pelas regras interpretativas. Ao mesmo tempo, passam a ser responsáveis por todas as dependências textuais.
Filtro é também o termo usado por Morris Halle (1973) para designar
um mecanismo destinado a especificar as propriedades idiossincráticas
das palavras no componente de formação de palavras.
Fim
Em gramática tradicional, chama-se complemento de fim, oração subordinada adverbial de fim (ou adverbial final), segundo Jean Dubois
et al. (1998, s.v.), o complemento ou a subordinada que indicam com
que intenção é feita a ação indicada pelo verbo principal, para que objetivo tende a ação da oração principal. Exemplos: Ele trabalha para
vencer. Envie as cartas rapidamente para que todo o mundo seja avisado a tempo.
Em gramática estrutural, dá-se, às vezes, o nome de fim ao objeto de
um verbo transitivo (ou paciente), por oposição ao sujeito que é o atuante. Assim, na frase Pedro redige um artigo, diz-se que o complemento um artigo é o fim do verbo redigir, cujo sujeito atuante é Pedro.
Fim de palavra é o contexto em que ocorrem vários fenômenos fono2444
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lógicos, sobretudo aqueles relacionados com a alteração segmental,
como, o afrouxamento, a lenição ou a redução vocálica. Em muitas
línguas, o contexto de fim de palavra aceita apenas um grupo restrito de
consoantes. É o caso do português, que apresenta, em fim de palavra, a
ocorrência de apenas das consoantes [l, r, s, z], como em amor, país e
mil, sendo que todos eles têm realizações fonéticas bastante variadas.
Há muitas línguas em que qualquer consoante pode aparecer em final
de palavra.
Fin de siècle
Em geral, refere-se aos escritores franceses e seus imitadores das últimas décadas do século XIX, vinculados ao decadentismo.
Veja o verbete: Simbolismo.
Final
Qualificativo a) da sílaba extrema de um vocábulo (sílaba final); b) da
conjunção subordinativa que indica o objetivo da ação: que, para que, a
fim de que, por que (esta com subjuntivo, entre os clássicos); c) do sinal
de pontuação que marca a conclusão de um pensamento (ponto final).
Final de uma palavra é a posição de seu último fonema ou de sua última sílaba, que se acham, por esse motivo, submetidos a um certo número de alterações devidas à antecipação da inicial da palavra seguinte.
Uma vogal final é omitida, quase sempre, quando a palavra seguinte
começa pela mesma vogal, como em minh(a) amiga, term(o) omitido.
Em francês, uma consoante final é omitida diante de outra palavra que
começa por consoante ou diante de uma pausa: un petit ami, un peti(t)
camarade.
Veja os verbetes: Conjunção subordinativa final, Oração subordinada adverbial final, Ponto final e Sílaba final.
Final absoluto
Final absoluto se diz do fonema final de palavra seguido de pausa.
Finalidade
Veja o verbete: Contrato de comunicação.
Finês
Finês é uma língua do grupo fino-úgrico.
Finis
Finis – fim, palavra latina que iniciava o colofão e que ainda hoje se
encontra a rematar algumas obras de caráter literário.
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Finit
Finit é palavra latina que introduzia o colofão nos manuscritos medievais, menos usada que o explicit, embora esta palavra esteja mais ao
desenrolar do rolo manuscrito do que ao codex. Esta palavra mudou para finis no século XV, quase definitivamente, encontrando-se ainda hoje
a rematar algumas obras de caráter literário
Finito
Qualificativo do verbo que exprime o processo não em si mesmo, mas
em referência a uma pessoa gramatical determinada. Em consequência,
todas as formas finitas são pessoais.
As formas verbais finitas são as que pertencem aos modos indicativo,
imperativo e subjuntivo.
Observação:
Se todas as formas verbais finitas são pessoais, a recíproca (embora
normal) pode não ser verdadeira. Assim, em português, existe um infinitivo pessoal, ou, como prefere a Nomenclatura Gramatical Brasileira, flexionado.
Segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), finito, é o que é marcado quanto a tempo. Em muitas línguas, mas não em todas, um mesmo
verbo apresenta uma série de formas diferentes, que desempenham diferentes funções gramaticais, e essas formas são frequentemente divididas em dois tipos: as finitas e as não finitas. Em português, o verbo
ilustra bem esta última diferença, pois tem um número considerável de
marcas gramaticais: pode-se entender que a distinção entre formas finitas e não finitas fica bem caracterizada, mesmo que, eventualmente, algumas das formas não finitas tenham exatamente a mesma aparência
que algumas das finitas.
Uma forma finita é sempre marcada quanto ao tempo, e também apresenta concordância, nos limites em que a língua tem essa categoria
gramatical. Considere-se o verbo fumar. Fumar, a forma usada para citar o verbo – isto é, para se referir a ele e tratá-lo como verbete de dicionário – é uma forma não finita, o assim chamado infinitivo. O infinitivo de fumar também é não finito em Fumar é ruim para você, em que
funciona como uma espécie de nominalização, ou seja, como o nome
de uma ação.
Mas a forma fuma, como em Beatriz fuma, é finita: o -a no final nos
diz que essa forma é marcada como tempo presente e que concorda
com um sujeito na terceira pessoa do singular. Além disso, é a única
forma verbal da sentença, e somente uma forma finita pode funcionar
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como o único verbo da sentença. Pelo mesmo raciocínio, a forma fumava, que ocorre em eu fumava e em Ele/ela fumava são também finitas, e
são marcadas como primeira ou terceira pessoa do passado, de um tipo
particular. Também finito é o fumou de Beatriz fumou, que traz o sufixo
-ou do tempo passado, e também é o único verbo da sentença. Além
dessas, o verbo fumar apresenta mais algumas dúzias de formas finitas.
Uma forma não finita é não marcada quanto ao tempo, não apresenta
concordância, e não pode ser o único verbo da sentença. Um exemplo é
a forma fumando, que tem várias funções. Em Beatriz está fumando,
ela se combina com o auxiliar está, que, esse sim, é finito. Em Tenho
visto várias vezes a Beatriz fumando, ele funciona como uma espécie
de complemento (a forma finita, aqui, é tenho). Em Fumando um cigarro com sentimento de culpa, Beatriz recordava os desastres de sua
vida amorosa, introduz uma espécie de modificador (a forma finita,
aqui, é recordava). Também não são finitas fumado, quando funciona
como um particípio passado, como em Beatriz tem fumado desde quando tinha quinze anos – aqui as formas finitas são tem e tinha, ou como
um particípio passivo, como em Raramente os charutos são fumados
por mulheres – a forma finita é são.
O infinitivo fumar também é não finito quando ocorre em construções
como Beatriz não pode fumar no escritório (a forma finita é pode) e
Beatriz quer fumar (a forma finita é quer), mas atenção: existe em português uma forma finita de infinitivo, aquela que encontramos em sentenças como Beatriz e Rita foram advertidas por fumarem no laboratório fotográfico. Aqui, a terminação -em nos informa que o sujeito é plural.
Se, como se faz às vezes, decidirmos que cada uma das sequências de
palavras como está fumando (tal como aparece em Beatriz está fumando) e tem fumado (como em Beatriz tem fumado desde os quinze anos)
tem que ser considerada como uma única forma do verbo, então essas
formas são finitas, porque o primeiro elemento o é. É mais comum, porém, analisar essas sequências separando seu componente finito e seu
componente não finito. Seja como for, nem todas as sequências formadas por um auxiliar mais uma forma não finita são finitas. Em Querendo fumar um cigarro rápido, Beatriz deu uma corrida até a sacada, a
sequência querendo fumar... não contém qualquer forma finita (a única
forma finita da sentença é deu).
Uma oração ou sentença que contém uma forma verbal finita é ela
mesma finita. Portanto, Beatriz fuma é uma sentença finita, ao passo
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que ambas as orações são finitas em Beatriz sempre fuma um cigarro
depois que acaba a sobremesa. Mas em Tendo terminado a sobremesa,
Beatriz decidiu fumar um cigarro, somente Beatriz decidiu fumar um
cigarro é finita, ao passo que tendo terminado a sobremesa e fumar um
cigarro, que contêm formas não finitas, são não finitas (TRASK, 2015,
s.v.).
Leia-se, como complemento, as páginas 74 a 76 de Grammar: a student’s Guide, de James R. Hurford.
Veja o verbete: Tempo.
Fino-úgrico
Fino-úgrico é o mesmo que urálico.
Finto
Finto é um maço ou rol dos documentos, títulos ou inquirições que
pertencem a um determinado povo, território ou fazenda.
Fio condutor
Fio condutor é a designação da ideia ou impressão que domina uma
narrativa, que ordena a sua construção e guia o seu percurso, desde o
texto de apresentação até ao rodapé.
Fio da história
Fio da história é o encadeamento das ideias numa narração.
Fio data
Fio data é o traço sobre o qual se escrevem dados como data da edição, número da página, nome e seção do jornal. É colocado no alto de
cada página ou nas capas de caderno, logo abaixo do logotipo.
Fio de coluna
Fio de coluna é o fio claro empregado em livros e publicações periódicas para separar colunas.
Fio de jornal
Fio de jornal, corandel ou corondel, segundo Maria Isabel Faria e
Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), é a coluna de texto ou parte de coluna cuja largura se reduziu para, ao lado, se colocar uma gravura. Se,
em vez de filete, aparecer somente o branco correspondente (o caso hoje mais frequente), chama-se corandel cego, ou seja, sem olho ou linha
impressora. O seu valor pode ir de seis pontos de comprimento até trinta, mas o mais vulgar é o de doze pontos, recorrido. É a coluna de dizeres alinhados que entram pelo meio da composição.
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Fio de nota
Fio de nota ou risca de nota é o filete usado para separar o texto das
notas de pé de página.
Fio de pautado
Fio de pautado é o filete tracejado ou pontilhado, que é usado na
composição de pautados.
Fio de soma
Fio de soma é o filete colocado abaixo de vários algarismos para,
sob ele, se inserir o resultado da soma.
Fio do discurso
Fio do discurso é o encadeamento das ideias presentes num texto que
se encontram interligadas por uma estrutura que se delineou à partida,
tendo em vista um determinado propósito.
Firma literária
Firma literária é o nome formado pela união dos dois sobrenomes
dos autores de uma obra, constituindo uma espécie de nome coletivo.
Firma manual
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
firma manual é a marca pessoal de aparência muito diversa, conforme
um modelo único idêntico, que é aposta pelos notários públicos (e por
certos escribas profissionais), a fim de assegurar a validade dos atos escritos por sua mão.
Firma
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
firma é o nome ou sinal de alguém, escrito pela sua própria mão ou por
outra pessoa a seu pedido, e mesmo por uma pessoa pública perante outras testemunhas, como em geral acontece até ao século XVIII. A designação vinha do fato de a assinatura do nome se tornar firme e válido
tudo aquilo que acima dele ficava escrito; assinatura, chancela manuscrita ou impressa num documento. Assinatura de testemunha, ou seja,
de qualquer pessoa que confere valor e segurança a um documento escrito, apondo o seu nome ou selo. Nome constituído pela união de dois
sobrenomes de dois autores que colaboraram numa obra, formando
uma
espécie
de
nome
coletivo.
Veja os verbetes: Rubrica e Jamegão.
Firthiano
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Característico ou seguidor dos princípios linguísticos de John Rupert Firth (1890-1960), professor de linguística geral na Universidade
de Londres e marcante influência no desenvolvimento da linguística na
Grã-Bretanha.
Fisiofonética
O termo fisiofonética é o termo proposto pelo linguista Jan Niecisław
Ignacy Baudouin de Courtenay (1845-1929) para designar a parte da
linguística que corresponde aproximadamente ao que nós chamamos
hoje de fonética. O termo, hoje, é rejeitado pelos linguistas, pois faz
abstração dos mecanismos psicológicos e neurológicos, tão importantes
para a fonética quanto os mecanismos fisiológicos aos quais, por outro
lado, estão estreitamente ligados.
Fisiologia da leitura
Fisiologia da leitura é a ciência que observa as relações dos signos
escritos e os processos fisioneurológicos da percepção visual.
Fístula
Fístula é o caniço ou cálamo talhado para escrever.
Fitomórfico
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fitomórfico quer dizer em forma de planta ou de parte de planta; vegetalista. As iluminuras com elementos fitomórficos estiveram em voga durante toda a Idade Média e mesmo depois, usando flores como rosas,
violetas, lírios, cravos, amores-perfeitos, frutos como os morangos e folhagens diversas, muitas vezes isolados ou combinados com elementos
de caráter zoomórfico.
Fixação
Fixação é o enquistamento de uma palavra numa locução, perdendo,
pois, sua independência semântica (por vezes também gráfica). Exemplo: a (duras) penas (JOTA, 1981, s.v.).
Fixação de cadernos
Fixação de cadernos, em encadernação, é expressão genérica que cobre os diversos processos de unir as folhas de um livro.
Fixação de um texto
Fixação de um texto é a determinação do que seria o original de
uma obra, através de estudos críticos de suas cópias ou reedições. É o
mesmo que estabelecimento de um texto em uma edição crítica, por
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exemplo (JOTA, 1981, s.v.).
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fixação do texto é trabalho de crítica textual, de natureza estilística e filológica, que consiste na combinação e escolha de “variantes” de textos
diferentes conforme as edições deles existentes, tentando reconstituir
um ortotexto, um restauro do discurso específico do escritor. A fixação
de um texto (no sentido de não se verificar a sua alteração) só foi conseguida quando do advento da imprensa, uma vez que até aí os copistas, involuntária ou voluntariamente, alteravam o que copiavam, no
primeiro caso devido a distração ou cansaço, e no segundo caso por
nem sempre concordarem com as opiniões do autor cuja obra transcreviam. A tipografia, criando uma matriz do texto que era sucessivamente
impressa, permitiu que ele continuasse íntegro, ressalvando-se apenas
algumas (pequenas) alterações quando, no decorrer da impressão, se
dava conta de certas incorreções ou gralhas.
Fixação fonográfica e videográfica
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fixação fonográfica e videográfica é a fixação de sons e imagens, separada ou cumulativa num suporte material suficientemente estável e duradouro, que permite a sua percepção, reprodução ou comunicação de
qualquer modo, em período não efêmero.
Fixo
Termo usado na linguística e na fonética com referência a um aspecto
imutável da estrutura de uma unidade linguística, opondo-se a livre.
Segundo David Crystal (1988, s.v.), ocorre em expressões como "acento fixo" (ou seja, o acento que sempre cai em uma determinada sílaba
de uma palavra, como acontece no galês e no francês) e "ordem de palavra fixa" (ou seja, línguas que não podem ter a ordem das palavras alterada sem que haja uma mudança de significação, como o inglês).
Flame
Flame é a mensagem de e-mail ou de newsgroup em forma de insultos, agressiva e rude. Esse é o uso mais comum hoje, embora possa ser
usada como mensagem amorosa quente e apaixonada (caliente), de
acordo com o significado original de flame em inglês (chama, fogo, ardor, paixão) (COSTA, 2018, s.v.).
Flamengo
Flamengo é a língua muito próxima do holandês, falada em partes da
França e da Bélgica. É o holandês belga, que coexiste com o francês em
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Flandres (JOTA, 1981, s.v.).
Flap
Termo do inglês correspondente a flepe, usado na classificação fonética de sons consonantais com base em seu modo de articulação, referindo-se aos sons produzidos por um único e rápido contato entre dois
órgãos da articulação (excluindo a vibração das cordas vocais).
Flash
Flash é a chamada ou nota resumida e breve, semelhante ao estilo
do lide, que se faz, interrompendo uma transmissão jornalística, uma ou
várias vezes, para se destacar alguma notícia importante e recémocorrida em qualquer parte do mundo. Mais detalhes do fato ocorrido
serão dados posteriormente. No jornal impresso, pode ser uma nota isolada ou pode aparecer ao lado de uma notícia maior, com o objetivo de
destacar pormenores do fato. Na internet, os flashes se sucedem ao lado
de textos maiores (COSTA, 2018, s.v.).
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
em gíria jornalística, é o anúncio de um fato muito importante e extraordinário. Pode ser redigido em estilo telegráfico, mas sem induzir a
dúvidas. Não deve ultrapassar quatro ou cinco palavras, mas deve indicar a fonte de proveniência. Notícia breve, informação curta, com frequência de última hora.
Veja os verbetes: Chamada, Lide, Manchete.
Flashback
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), flashback (antecipação) diz
respeito às interrupções na sequência temporal e um filme, peça de teatro ou narrativa, para se inserir o relato de eventos passados: suspendese, de forma instantânea, o presente da ação, e uma cena anterior é
mostrada ao espectador ou leitor. O recurso do in medias res, próprio
da epopeia, constitui uma modalidade estereotipada de flashback.
Comum à ficção psicológica e introspectiva, muitas vezes resulta de
processos associativos, mediante os quais uma circunstância qualquer
deflagra o mecanismo da memória e torna atual, sinestesicamente, uma
sensação ou ocorrência pretérita. Exemplo:
“Noel afunda mais na poltrona com a impressão de que Katherine
Mansfield lhe fala de mansinho ao ouvido. É uma voz familiar, macia e
cariciosa, voz e irmã mais velha. (Quando Querubina abriu a porta e
perguntou ‘O senhor não vai descer para o chá?’ – ele ficou a olhar
para ela com os olhos espantados de quem vê assombração, testa fran2452
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zida, fazendo um esforço doloroso para compreender. Que bicho estranho era aquele que estava ao pé da porta e que tinha falado. A que língua esquisita pertenciam aquelas palavras? ‘O senhor não vai descer
para o chá?’. Finalmente, conseguiu traduzir as palavras da intrusa e o
mais que logrou fazer foi um aceno negativo da cabeça). Mas Katherine
Mansfield lhe fala agora na linguagem das personagens dos contos da
sua infância” (Erico Veríssimo, Caminhos Cruzados, 1956, p. 80).
Na ficção romântica, voltada para os temas históricos, o relato de costumes ou de aventuras, ou na realista, de inflexão documental ou analítica, não raro o flashback e um recurso deliberado do narrador para restituir acontecimentos do passado úteis ao esclarecimento de pontos menos explícitos às personagens em cena ou ao leitor. Exemplo:
“Guiomar tivera humilde nascimento; era filha de um empregado subalterno não sei de que repartição do Estado, homem probo, que morreu quando ela contava apenas sete anos, legando à viúva o cuidado de
a educar e manter. A viúva era mulher enérgica e resoluta, enxugou as
lágrimas com a manga do modesto vestido, olhou de frente para a situação e determinou-se à luta e à vitória” (Machado de Assis, A Mão e a
Luva, capítulo V).
Veja o verbete: Analepse.
Flashforward
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), flashforward teta da antecipação de um acontecimento futuro, a intervenção de uma personagem, ou
um detalhe, em razão da sua importância ou significado especial no
fluxo da narrativa, a ponto de se impor ao presente da fala ou do discurso. Mais frequente nas narrativas escritas do ponto de vista da primeira
pessoa, como se pode ver em À la Recherche du Temps Perdu, de Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (1871-1922), que faz deste
expediente “um uso provavelmente sem equivalente em toda a história
da narrativa de ficção, mesmo na sua forma autobiográfica” (GENETTE, 1972, p. 106). Exemplos:
“– De súbito pensou: ‘Amanhã vou conversar com a Zé, falar-lhe da
minha vida, destruir este muro que nos separa, esta falta de interesse
em ser íntimo dela, em compreendê-la, em ser compreendido...’” (Augusto Abelaira, Enseada Amena, 1966, p. 78).
“‘– Ele fere e cura!’. Quando, mais tarde, vim a saber que a lança de
Aquiles também curou uma ferida que fez, tive tais ou quais veleidades
de escrever uma dissertação a este respeito. Cheguei a pegar em livros
velhos, livros mortos, livros enterrados, a abri-los, a compará-los, ca2453
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tando o texto e o sentido, para achar a origem comum do oráculo pagão
e do pensamento israelita” (Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo
XVII).
Ainda se emprega, como mesmo sentido, o vocábulo flash-ahead
(OLSON, 1966, p. 36; TORRES, 1967, p. 113). Na retórica moderna,
recebe o nome de prolepse.
Flecha
No sistema de notação da gramática gerativa, a flecha dá a instrução
para reescrever o elemento que está à sua esquerda pelo elemento (ou a
sequência de elementos) escrito à sua direita. Se a regra de reescrita é
da forma SN → D + N a flecha indique que o sintagma nominal (SN)
deve ser convertido na sequência de elementos: D (determinante) seguido de N (substantivo).
Veja o verbete: Seta.
Flepe
Segmento consonantal produzido com o contato muito breve da ponta
da língua nos alvéolos ou nos dentes superiores. O alfabeto internacional de fonética (IPA) classifica o tepe e o flepe como segmentos análogos, com o qual há discordância entre os especialistas, pois o flepe envolve o movimento da parte anterior e inferior da ponta da língua em
direção aos alvéolos ou dentes superiores, podendo ser considerado um
segmento retroflexo.
Flexão
Alteração que as palavras ditas variáveis sofrem na sua parte final para indicar alguns dos acidentes gramaticais e concordarem umas com as
outras.
Os acidentes gramaticais são, em português: o gênero, o número e o
grau (para os nomes); a pessoa, o número, o tempo e o modo (para os
verbos). Outras línguas podem acrescentar outros acidentes gramaticais. Assim, em latim, para os nomes havia a importantíssima flexão de
caso e, para os verbos, a de voz (desinência da voz ativa e da voz médio-passiva).
Em português, o tipo normal de flexão é o da chamada flexão temática em que ao tema, nominal ou verbal, se acrescentam sufixalmente alguns elementos denominados "desinências". O elenco das desinências
portuguesas s encontra no lugar conveniente deste Dicionário.
A ausência de desinência numa oposição constante é tão característica
quanto a sua presença; chama-se, então, desinência zero. É o que se dá
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em português na oposição singular-plural, tipo rosa-rosas. À desinência -s de plural se opõe, no singular, a desinência zero.
Há línguas em que existe um tipo de desinência que consiste numa alternância que se verifica dentro do radical e atinge normalmente o elemento vocálico. Temo-la, por exemplo, em inglês, na formação do plural: singular man, plural men; singular foot, plural feet. Também na
formação dos pretéritos fortes: give-gave, take-took.
Em português é rara a flexão interna, que só existe acidentalmente:
avô (masculino), avó (feminino); fazes (presente), fizeste (pretérito). A
flexão interna pode, entretanto, como um caráter secundário, acompanhar a flexão externa. É o que se dá, em virtude de metafonia, em certos femininos e plurais com a vogal o. Exemplos: formoso-formosa,
ovo-ovos (alternância ô-ó). Veja o capítulo 5 de Linguística geral, de
Robert Henry Robins (1981).
Segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), flexão são as variações
na forma de uma mesma palavra, que desempenham uma função gramatical. Em muitas línguas, mas não em todas, uma mesma palavra pode assumir uma forma dentre as previstas num pequeno conjunto, ou
mesmo uma entre dúzias de formas diferentes, dependendo do contexto
gramatical em que é usada. É a flexão. A palavra pode ser flexionada
pelo acréscimo de afixos ou por meio de vários tipos de mudanças internas.
O português é uma língua rica em flexões. Um substantivo típico tem
formas para o singular e para o plural (cão / cães, menino / meninos,
parente / parentes), para o masculino e feminino (cão / cadela, menino
/ menina, parente / parenta) e também para indicar diferenças de
“grau” (cão / cãozinho / canzarrão, menino / menininho / meninão).
Um verbo típico como escrever tem quase uma centena de formas (escrevo, escreves, escreve, escrevemos, escreveis, escrevem, escrevia, escrevera, escreverá, escreveria, escreveu, escreva, escrevesse, escrever,
escrevendo, escrito, escrevido etc.). E o número fica maior se contarmos como flexões formas como tem escrito, está escrevendo e vai escrever, isto é, as perífrases verbais construídas por meio de verbos auxiliares. Um adjetivo típico tem, além da flexão de gênero e número,
duas formas flexionadas de grau: o positivo, grande, e o superlativo absoluto, grandíssimo, grandecíssimo. Alguns linguistas e gramáticos,
contudo, consideram a expressão de grau, quer dos adjetivos, quer dos
substantivos, um caso de derivação sufixal, assim como poucos estão
de acordo que a expressão de gênero dos substantivos seja, efetivamente, flexão (confira BOTELHO, 2004; SILVA, J.P. 2010).
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A flexão não é universal. O vietnamita, por exemplo, não tem flexão
de qualquer espécie; todas as suas palavras são completamente invariáveis quanto à forma. No outro extremo, algumas línguas da América do
Norte têm sistemas flexionais de uma complexidade impressionante,
em que um mesmo verbo pode aparecem em centenas de formas diferentes.
A questão-chave em matéria de flexão é que a aplicação da flexão
nunca resulta numa palavra nova, mas apenas em uma forma diferentes
da mesma palavra. Em contraste com isso, a derivação produz novas
palavras que o dicionário precisará registrar mediante entradas independentes.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), flexão é o procedimento fundamental que consiste em juntar à base de uma palavra desinências que
exprimem, segundo as línguas, os casos, as categorias de gênero (para
os substantivos, adjetivos e pronomes), de pessoa, de tempo, de modo,
de aspecto, de voz (para os verbos). A categoria de número é comum à
flexão nominal e à flexão verbal. A flexão inclui, portanto, a declinação (flexão nominal) e a conjugação (flexão verbal). Em certas línguas,
como o latim ou o alemão, por exemplo, distingue-se um terceiro tipo
de flexão, a flexão pronominal. Em francês, a flexão nominal congrega
as variações de gênero e número do substantivo e do adjetivo.
A morfologia flexional marca as relações morfossintáticas entre os
constituintes do enunciado, por distinção com a morfologia derivacional, de natureza lexicológica, que contribui para a produção das unidades do léxico. Os morfemas flexionais têm assim por função indicar as
relações entre uma base lexical e o enunciado no qual ela se insere. Por
exemplo, o morfema de gênero e/ou de número de um adjetivo indica
com qual substantivo se estabelece a relação morfossintática. Em Os
amigos de Carolina, barulhentos, assustaram a vizinhança, o morfema
de número -s marca o fato de que barulhentos está em relação morfossintática com Os amigos e não com Carolina.
Contrariamente aos afixos derivacionais, os morfemas flexionais veiculam um significado puramente gramatical. Não criam, portanto, novas unidades lexicais, mas produzem formas diferentes de uma mesma
palavra. É porque não modificam a categoria da base sobra a qual se fixam. São reagrupados em séries (ou classes paradigmáticas) cujas unidades constitutivas estão em número finito, o que assegura a previsibilidade das formações, sendo exemplificado pela conjugação verbal
(Exemplos: joga-mos, joga-is, joga-m, anda-mos, anda-is, andam, falamos, fala-is, fala-m etc.).
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Sugere-se como leituras complementares, o capítulo 6 de Introducing
Linguistic Morphology, de Laurie Bauer; os capítulos 12, 13 e 14 de
Syntax: A Linguistic Introduction to Sentence Structure, de Keith
Brown e Jim Miller e O gênero imanente do substantivo no português,
de José Mario Botelho.
Veja os verbetes: Categoria gramatical, Conjugação, Declinação,
Deflexão, Derivação, Desinência, Flexional (língua), Flexivo, Gênero,
Modo, Morfologia, Nome, Número, Palavra variável, Pessoa, Pretérito
imperfeito do subjuntivo, Tempo e Verbo.
Flexão absoluta
Flexão absoluta é a flexão dos verbos simples, em irlandês, opondose à flexão conjunta, própria do verbo provido de um prefixo.
Flexão de gênero
Em português, a flexão de gênero ocorre por meio da desinência a, do
feminino, não havendo marca de gênero masculino, apesar de alguns
gramáticos considerarem a vogal temática -o como marca de gênero
masculino, o que facilmente se pode provar ser mero engano.
O gênero dos substantivos não é marcado por desinência, porque o
substantivo, de fato, não flexiona em gênero, visto que ele já é inerente
à natureza do próprio substantivo, tenha ele ou não a terminação em -a.
Confusão bastante comum entre os leigos é a de imaginar que masculino é equivalente a macho e que feminino é equivalente a fêmea, como
se pode ver em palavras como armário, tamborete, cadeira, sofá, tigre,
onça, cavalo, égua, barco, barca, criança, mamífero, gato e gata, inclusive porque gato não é a mesma coisa que gata; ou seja, não houve apenas uma diferença gramatical, mas não se trata da mesma coisa, visto
que gato pode ser um animal macho, mas também pode ser fêmea, visto
que não traz marca de gênero. Por exemplo, se digo que gosto muito de
gato, não está havendo discriminação de gênero ou sexo, ao passo que a
palavra “gata” tem a marca de gênero, que é o -a.
Leia-se, a respeito: as páginas 131 a 140 de Moderna gramática portuguesa, de Evanildo Bechara, O gênero imanente do substantivo no
português, de José Mario Botelho; e A expressão de gênero do substantivo: alguns textos básicos para sua discussão, de José Pereira da Silva.
Flexão externa
Flexão externa é a que se processa por desinências. Exemplos: bonito, bonita, bonitos, canto, cantas, cantamos etc.
Flexão interna
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Flexão interna é a que se processa por redobro ou alternância.
Flexão nominal
A flexão nominal indica o gênero e o número nos nomes. É importante lembrar que flexão difere de derivação, pois, na flexão, um sufixo
desinencial é acrescentado ao radical da palavra; na derivação, acrescenta-se um sufixo lexical ou derivacional ao radical. Exemplo: casa/casas (casa + s) = flexão; casa/casinha (casa + inha) = derivação.
Flexão radical
Flexão radical é a que se manifesta com adjunção das desinências diretamente ao radical. Se antes da desinência se apõe um elemento, dio
vogal temática, então a flexão se diz temática. Exemplos: latim age-re,
ag-i-mus (temática), mas ag-o (radical); português am-or (radical), mas
am-a-s (temática) (JOTA, 1981, s.v.).
Flexão temática
Veja os verbetes: Flexão radical.
Flexão verbal
A flexão verbal indica: número, pessoa, tempo e modo verbal através
de desinências ou sufixos desinenciais modo-temporais seguidas de desinências ou sufixos desinenciais número-pessoais, podendo variar
também em voz e aspecto. Mesmo entre as línguas que conhecemos
como flexivas, é fácil verificar que cada uma apresenta fases distintas
em relação às outras, segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.). O inglês tem apenas duas formas para a conjugação; o francês, três (apenas
graficamente são todas diferentes); o português tem as seis (quero, queres, quer, queremos, quereis, querem); o dinamarquês tem apenas uma
forma (er, por exemplo, será sou, és, é, somos, sois, são, conforme o
pronome pessoal seja jeg, du, han (hum), vi, do e de). No inglês, tão
manifesta é a ação do pronome, que ele usurpa o acento do conjunto,
ocasionando reduções no verbo. I heve > I've; it is > it's; You are >
You're
Flexão zero
Flexão zero é a falta de desinência num dos elementos da oposição.
Comparando bonito com bonita, tem-se a oposição desinencial o/a, e
dizemos que o é a desinência do masculino e a é a desinência do feminino. Confrontando bonit-o com bonit-o-s, logo vemos que o s (desinência de plural) não tem nenhum elemento no singular, com o qual se
oponha; a oposição desinencial, nesse caso (em número) será zero/s
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(JOTA, 1981, s.v.).
Flexibilidade
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
flexibilidade é a qualidade de uma classificação que oferece uma mobilidade dos seus elementos semânticos como a que se obtém através de
variações autorizadas na ordem de citação. Característica de uma notação que admite a inserção de novas classes numa classificação.
Flexionado
Qualificativo da forma nominal ou verbal que apresenta flexão. Em
português, por exemplo, o infinitivo pode ser flexionado ou não flexionado. Exemplos: Dei-te, para ler, um livro de aventuras. (Infinitivo
pessoal não flexionado). Dei-te um livro para leres como recreação.
(Infinitivo pessoal flexionado).
Flexional
Palavra flexional é aquela que está sujeita a flexão ou a flexões. Também se diz flexiva ou variável. A Nomenclatura Gramatical Brasileira
preferiu o termo variável.
O termo flexional também pode se referir a tipos de línguas. Língua
flexional é o mesmo que língua flexiva.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), as línguas ditas flexionais são
providas de afixos que indicam a função sintática das palavras (desinências casuais). As unidades capazes de ser flexionadas não têm existência lexical sem este morfema flexional. Aquelas apresentam um sincretismo funcional já que, contrariamente ao tipo aglutinante, cada afixo pode aqui ganhar diversos valores, relativos ao gênero, ao número,
ao caso etc.. Por exemplo, o morfema -um, no nome latino dominum,
marca ao mesmo tempo o masculino, o singular e o acusativo. Por distinção com as línguas do tipo isolante/analítico, as línguas flexionais
apresentam um emprego bastante flexivo dos constituintes no enunciado.
Veja os verbetes: Aglutinante (língua), Flexão, Isolante (língua),
Polissintética (língua), Sintética (língua), Tipologia linguística.
Flexionável
Palavra que admite flexão. É o mesmo que variável.
Flexionismo
Flexionismo é o mesmo que campenomia.
Flexível
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Flexível se diz da palavra que pode sofrer flexão; flexional, flexionável, variável.
Veja o verbete: Flexão.
Flexivo
Chamam-se línguas flexivas ou flexionais aquelas que apresentam o
fenômeno gramatical denominado flexão. As duas mais importantes
famílias linguísticas do mundo, a indo-europeia e a semítica, são flexivas.
Essa classificação das famílias linguísticas remonta ao sábio alemão
do século XIX, Frederico Schlegel (1772-1829), que, ao lado das flexivas, punha as línguas monossilábicas ou isolantes (como o chinês) e as
aglutinantes (como o húngaro). É classificação, principalmente na sua
formulação evolucionista, desprovida de valor científico para os modernos linguistas.
Segundo David Crystal (1988, s.v. flexão), a expressão língua de flexão ou língua flexiva se refere se refere a um tipo de língua estabelecido pela linguística comparada, tomando como base critérios estruturais
(e não diacrônicos), focalizando-se as características das palavras.
Neste tipo de língua, as palavras mostram as relações gramaticais morfologicamente. Neste caso, as palavras contêm, normalmente, mais de
um morfema, mas, ao contrário das línguas aglutinantes, não existe
uma correspondência biunívoca entre estes morfemas e a sequência linear de morfes. Em línguas como o latim, o grego, o árabe etc., as formas flexionais das palavras podem representar diversas oposições morfológicas. Por exemplo, em latim, amo representa simultaneamente o
tempo presente, a voz ativa, a primeira pessoa do singular, e o modo
indicativo. Esta "mesclagem" de propriedades levou essas línguas a serem chamadas de línguas de fusão, e motivou o modelo de análise de
palavra e paradigma. Como sempre acontece com tais classificações,
as categorias não são totalmente definidas: diversas línguas mostrarão
características de flexão em maior ou em menor grau. Veja o capítulo 7
de Linguística geral, de Robert Henry Robins (1981) e o capítulo 5 de
Linguística geral, de Robert Henry Robins (1981) e o capítulo 5 de Introdução à linguística teórica, de John Lyons (1979).
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), chama-se, às vezes, flexivo um
afixo flexional, ou seja, um morfema gramatical preso (Exemplo: -mos
em falamos). Mais frequentemente, emprega-se o termo desinência para designar este tipo de morfema.
Veja os verbetes: Afixo, Deflexão, Desinência, Flexão, Gramema.
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Flickwort
Veja o verbete: Escansão.
Flor
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
flor é a parte exterior do pergaminho ou couro, em oposição ao carnaz.
O lado flor do pergaminho é mais escuro que o lado carnaz, sendo frequentemente visível o lugar do nascimento dos folículos ou raízes do
pelo do animal que por observação minuciosa nos podem fornecer elementos de identificação da sua espécie. Talvez por ser o lado mais escuro e mais brilhante do pergaminho, é aquele que quase sem exceção é
preferido para o exterior das encadernações, dado que o lado carnaz,
além de mais claro, é o de grão mais fino. É o lado polido e brilhante da
encadernação.
Adorno tipográfico ou usado em encadernação em que o elemento
fundamental é uma composição feita de folhas ou uma flor; por extensão, aplica-se hoje a qualquer ornamento de pequena dimensão, colocado na margem de uma página, no princípio ou fim de um capítulo ou
numa encadernação.
Florão
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
florão é a vinheta ornamental de desenho semelhante ao de uma flor,
utilizada como elemento decorativo na composição tipográfica. Originalmente, era assim chamado um ornamento tipográfico de forma semelhante a uma flor em folha, aberta, estilizada e interpretada em sentido ornamental, rodeada ou não por folhagem; hoje, chama-se florão
qualquer pequeno ornamento que se apresenta solto, em moldura ou friso. Os florões foram muito usados no século XVI ao XVIII. Ornamento
solto, em forma de flor ou folha, usado pelos encadernadores para gravar nas lombadas, pastas e seixas das encadernações; roseta. Os italianos
chamavam-nos
piccoli
ferri.
Em sigilografia, florão é o pequeno ornamento em forma de flor ou
folhagem que por vezes é colocado no final das legendas dos selos para
ajudar a preencher o espaço disponível ou para separar as palavras.
Flor-de-lis
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
flor-de-lis é a flor de lírio estilizada, usada durante longo tempo, desde
São Luís, como emblema dos reis da França, muito utilizada como
elemento decorativo em escudos, bandeirolas etc. colocadas em borda2461
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duras filigranadas nos manuscritos medievais. Porém, o lugar onde é
mais frequente é nas cenas da Anunciação do anjo a Nossa Senhora em
que aparece como símbolo de pureza e da tríplice virgindade de Maria
antes, durante e depois do parto, por vezes substituída pela açucena.
Elemento decorativo frequente em marcas tipográficas, particularmente
nas de impressores franceses.
Flordelisar
Flordelisar é guarnecer com flores-de-lis, motivo decorativo usado
com frequência nas encadernações, sobretudo nas francesas.
Flores de retórica
Flores de retórica é expressão que designa a elegância estilística.
Floreto
Floreto é designação atribuída durante a Idade Média e o Renascimento a obras que tratavam de assuntos não relacionados, uma espécie
de miscelânea.
Florilégio
Florilégio é a recolha de composições literárias variadas; respigo,
antologia, seleta, analecto, crestomatia, especilégio.
Flos sanctorum
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
flos sanctorum, literalmente, flor dos santos, é a obra que contém a biografia dos santos, também chamada em latim Legenda Aurea. Trata-se
de narrativas das vidas de santos que constituíram um gênero muito popular no início da Idade Média. À medida que figuras santas continuavam a ser canonizadas neste período, compunham-se novas biografias e
eram feitas traduções para o vernáculo. Muitas das antigas biografias
foram incorporadas ao martirológio, destinando-se a leituras no ofício
divino. As hagiografias ou flos sanctorum constituíam parte essencial
das bibliotecas monásticas e eram uma fonte popular de leitura para os
leigos.
Veja o verbete: Hagiológio.
Fluência
Veja o verbete: Pausa.
Fluência de leitura
Segundo Ana Elisa Ribeiro (CEALE, Glossário, s.v.), a fluência pode
ser entendida como um conjunto de habilidades que permitem uma lei2462
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tura sem embaraço, sem dificuldades em relação ao texto. Envolve
questões tanto ligadas à composição do texto quanto à competência do
leitor, isto é, uma boa interação entre esses elementos é que pode garantir que a leitura seja fluente. Do ponto de vista do leitor, é fundamental que ele tenha desenvolvido uma série de habilidades, que vão
desde o reconhecimento das letras (no caso de muitas culturas, como a
nossa, do alfabeto) até o reconhecimento de discursos e o entrecruzamento de unidades maiores de textos. Para muitos pesquisadores, o reconhecimento das letras nem é o primeiro passo, pois, bem antes disso,
as pessoas (crianças ou não) identificam a função dos textos, seus suportes e sua importância em dada cultura. Leitores capazes de ler fluentemente reconhecem letras, palavras, frases, textos; localizam informações menos ou mais explícitas; fazem inferências de alcances e níveis
de complexidade variados, além de outras tantas habilidades.
Em relação ao texto e à sua composição, existem operações que podem ajudar na construção de uma trilha de leitura mais suave para o leitor. Alguns pesquisadores empregam o termo “legibilidade” para se referir à característica do texto que o torna menos ou mais passível de
uma leitura fluente, sem obstáculos de variada natureza. Há textos que
dificultam o caminho até de leitores experientes. E há textos que são lisos, polidos e deslizantes. Isso tanto diz respeito à escolha das palavras,
à construção das frases, à padronização ortográfica ou ao tamanho dos
períodos escritos, quanto à qualidade gráfica do texto, ao tamanho da
fonte empregada, à interferência de cores, fundos, fios, proximidade entre blocos de texto, e às plataformas de leitura (como livro, tela de
computador, telefone celular ou tablet).
No domínio dos conhecimentos sobre linguagens e línguas, a palavra
fluência dá uma ideia de facilidade e deslizamento. No caso da leitura,
não é diferente, sendo ela uma característica que depende de fatores que
estão no texto e no leitor. Na educação, é importante buscar o desenvolvimento do leitor fluente e capaz de demonstrar senso crítico, desde
os anos iniciais de escolarização. Na alfabetização, a fluência depende
de ler reconhecendo mais rápido as palavras e automatizar algumas estruturas (de frases, de textos), para que não haja atropelos no ato de ler.
Assim, quanto maior for a familiaridade de uma criança com determinado gênero textual, e quanto mais cedo ela puder deixar de se preocupar com a decodificação, para pensar no sentido do que lê, maior sua
possibilidade de desenvolver fluência de leitura.
Sugere-se, como complemento, a leitura de Texto e leitor: aspectos
cognitivos da leitura, de Angela Kleiman (1997); É possível facilitar a
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leitura: um guia para escrever claro, de Yara Liberato e Lúcia Fulgêncio (2007); Compreendendo a leitura: uma análise psicolinguística da
leitura e do aprender a ler, de Frank Smith (2003); Estratégias de leitura, de Isabel Solé (1998).
Veja os verbetes: Alfabetização funcional, Compreensão leitora, Decodificação, Legibilidade em textos impressos para crianças, Leitura,
Letramento.
Flutuação
Veja o verbete: Debordamento.
Flutuante
Veja os verbetes: Consoante flutuante.
Fluxo da consciência
Veja o verbete: Monólogo interior.
Focalização
A focalização de uma interrogação, de uma negação ou de uma ênfase se define pela porção de frase sobre a qual recai a interrogação, a negação ou a ênfase. Assim, pode-se dizer que a interrogação se caracteriza por uma focalização limitada (parcial) quando ela recai sobre um
sintagma nominal (Exemplos: Quem veio? Como ele se porta?) e que a
focalização da interrogação é a frase em Ele já veio? A focalização da
negação é a frase em Ele não veio, que se limita ao sintagma nominal
sujeito
em
Ninguém
veio.
Focalização, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018, s.v.),
é o procedimento de instalação no discurso da perspectiva de um observador, a partir da qual serão selecionados os objetos discursivos e
será orientada sua interpretação.
A focalização pode ser parcial ou total. No primeiro caso, temos uma
focalização interna, quando a seleção e a interpretação são feitas a partir do ponto de vista de um actante instalado no enunciado. Em Grande
Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, os acontecimentos são vistos do ponto de vista de Riobaldo, personagem. Por isso, vai-se acompanhando seu amor por Diadorim como um amor homossexual. O narrador Riobaldo já sabe que Diadorim é uma mulher. No entanto, ele
narra, respeitando o ponto de vista da personagem, que, no momento da
ação, não tinha conhecimento da verdadeira identidade de Diadorim.
Na focalização interna, o observador pode ser fixo, como no exemplo
citado, ou variável, como em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, em
que cada trecho é relatado sob a ótica de uma personagem. Quando a
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focalização for parcial, pode-se ter ainda uma focalização externa, em
que se relatam apenas as ações das personagens, mas não seus pensamentos e sentimentos. Focalização a exterioridade da cena e não o íntimo de seus participantes. Um exemplo clássico é O Falcão Maltês, de
Dashiel Hammett. A focalização será total quando o observador onisciente, ele sabe mais do que as personagens e conhece os sentimentos e
os pensamentos de cada uma delas. Nesse caso, normalmente, o observador está em sincretismo com o narrador. Um exemplo é O Guarani,
de José Martiniano de Alencar. A focalização não é necessariamente
constante ao longo da obra.
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, s.v.),
focalização é noção empregada com dois valores diferentes, um proveniente da narratologia; outro, da linguística.
Em narratologia e, particularmente, em narratologia literária, Gérard
Genette (1972) estabeleceu uma tripartição, de grande sucesso, entre
focalizações interna, externa e zero. A “focalização zero” corresponde
à narração por um narrador onisciente. A “focalização interna” corresponde ao caso no qual “o narrador diz apenas o que diz tal personagem” (GENETTE, 1972, p. 206) e a “focalização externa”, ao caso em
que a personagem é apreendida por um observador exterior, que não
tem acesso à psique da personagem. Em consequência, há mais interesse nos marcadores linguísticos que indicam o ponto de vista (DANONBOILEAU, 1982 e 1995; BANFIELD, 1995; RABATEL, 1997).
Alain Rabatel contestou a existência de uma focalização zero, propondo que o ponto de vista, de fato, pode ter somente dois suportes: a
personagem ou o narrador.
Em linguística, a focalização é uma operação (frequentemente sinônimo de ênfase) que valoriza um constituinte da frase, ou foco. Martin
(1983, p. 220) distingue focalização contrastiva (“O Paulo, ele está
dormindo”) e focalização identificadora (“Foi Pedro que chegou”). Isso
pode ser feito por meios fonéticos (acentuação) ou sintáticos: em particular o deslocamento à esquerda (“O Paulo, ele está doente”) ou direita
(“Ele veio, o Paulo”) ou por uma extração com é... que (“É ao povo que
eu me dirijo”). A focalização linguística cruza distinções como tema/rema, tema/propósito. Ela não pode ser apreendida fora da dinâmica
textual.
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), os conceitos de focalização e de
difusão foram introduzidos por Robert Brock Le Page e Andrée Tabouret-Keller (1985) no contexto de seu modelo de variação e uso linguísticos com base em atos de identidade. A focalização descreve um pro2465
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gresso em que as variedades individuais dos falantes se tornam cada
vez mais parecidas entre si à medida que os indivíduos ajustam seus
próprios padrões de vala, de modo a se assemelharem aos do grupo
mais amplo. Esses ajustes linguísticos são motivados pelo desejo dos
falantes de se identificar com o grupo maior (um processo de formação
de identidade chamado projeção). Descrever uma variedade linguística
como focalizada implica que ela é relativamente homogênea, ou seja,
os falantes se assemelham em seu comportamento linguístico. Por outro
lado, uma variedade difusa mostra muita variação interna, e os processos de difusão resultam de comportamento divergente de parte do falante. A padronização, isto é, o desenvolvimento planejado de variedades relativamente uniformes para a comunicação suprarregional, interage frequentemente com processos graduais de acomodação e focalização interpessoais.
Uma vez que todo ato de fala realizado por um indivíduo constitui
um ato de identidade, se numa comunidade de fala existir um espectro
reduzido de identidades disponíveis para sua instauração, essa comunidade é considerada como focalizada. Essas comunidades costumam ser
aquelas em que
houve uma padronização ou codificação considerável;
existe um elevado consenso sobre as normas de uso;
os falantes manifestam preocupação com a “pureza” de sua variedade
linguística e com a demarcação dessa variedade com respeito a outras;
os falantes atribuem grande importância à denominação de sua língua
(glotônimo), sobre a qual costuma haver consenso.
Essas características descrevem bem as comunidades de fala europeias, altamente focalizadas.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a focalização é uma operação
enunciativa de colocação em relevo (ou ênfase) de uma entidade referencial que se exprime pela marca específica de um constituinte do
enunciado. Esta operação é destinada a suscitar a atenção dos protagonistas do ato da enunciação para esta entidade. Chama-se foco o ponto
de aplicação (referencial e/ou linguístico) da operação de focalização.
Os locutores têm à sua disposição procedimentos de expressão linguística da focalização que variam segundo as línguas, umas onde figura
necessariamente a marca prosódica com valor contrastante e paradigmatizante, frequentemente descrita como um fenômeno de proeminência. Exemplo: “Clara (e não Julieta) estudo piano”.
Os marcadores sintáticos podem combinar-se nesta prosódia, como as
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construções clivadas (é... quem / é... que), ou pseudoclivadas (isto/aquilo/que... é X) que operam, diversamente, a extração do constituinte focalizado. Exemplo: “É clara que estuda piano; Aquela que estuda piano, é Clara”. Observam-se, assim, notadamente em francês,
principalmente na linguagem oral, deslocamentos de grupos objetos.
Exemplo: O piano, ela estuda!
A focalização é frequentemente confundida com as operações de tematização e de topicalização em razão da fragilidade que caracteriza as
noções de foco, de tema e de tópico.
O termo focalização é empregado, igualmente, em narratologia. Neste domínio, o termo ponto de vista exprime hoje em dia os seus valores
mais essenciais.
Sugere-se a leitura de: As astúcias da enunciação: as categorias de
pessoa, espaço e tempo, de José Luiz Fiorin; Caminhos da semiótica literária, de Denis Bertrand; e Dicionário de semiótica, de Algirdas Julius Greimas e Joseph Courtés.
Veja os verbetes: Clivagem, Ênfase, Evidencialidade, Extração, Foco, Fusão, Glotônimo, Observador, Perspectivização, Ponto de vista,
Pressuposto, Tema/rema, Tematização, Topicalização, Tópico.
Focalizar
Focalizar é sinônimo de enfatizar.
Fócio
Fócio é o dialeto grego da Fócida.
Foco
Termo usado por alguns linguistas que dividem as sentenças em duas
partes: uma delas é a informação assumida pelo falante e a outra é o
centro deste interesse comunicativo: o "foco", que, neste sentido, se
opõe a pressuposição. Segundo David Crystal (1988, s.v.), o contraste
entre a informação dada e a nova faz uma distinção análoga. Na sentença Foi Joel que veio para o lanche, por exemplo, Joel é o foco (como ajuda a assinalar o contorno de entonação). Esses fatores constituem um aspecto importante das relações entre as sentenças, pois não seria possível ter a sentença acima como resposta à pergunta: O que Joel
fez? mas apenas a Quem veio para o lanche? Veja o capítulo 12 de Semântica, de, John Lyons (1980).
Às vezes, usa-se a expressão colocação em foco para designar os processos de ênfase.
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que foco é o termo usado por Noam
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Chomsky (1972b, p. 89-102) e Ray S. Jackendoff (1972, p. 229-278),
no modelo da teoria padrão ampliada, para designar o aspecto da representação semântica das orações correspondente ao conteúdo informativo que o falante presume não ser compartilhado por ele e o ouvinte. Assim, por exemplo, ao enunciar a oração João foi preso em casa,
de tal modo que o sintagma preposicional receba acentuação tônica especial, o falante estará fazendo do referido elemento o foco da oração.
A informação nova, no caso, corresponde ao locam em que ocorreu a
prisão de João, sendo do conhecimento do falante e do ouvinte a circunstância de João ter sido preso. Interpretado como reflexo semântico
de fenômenos fonológicos (o acento tônico e a entoação) o foco seria
determinado com base na estrutura superficial da oração e estaria intimamente relacionado com a noção de pressuposição.
Segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), foco é o destaque que
se dá a algum elemento da sentença ou do enunciado, por apresentar a
informação nova mais importante. Considere-se a sentença Beatriz precisa de um descanso. Se a sentença for enunciada neutramente, não é
evidente que se esteja chamando a atenção para nenhuma de suas partes. Mas acrescentemos um acento de intensidade. A BEATRIZ está
precisando de um descanso. Agora o enunciado significa claramente
Quem precisa de um descanso é a Beatriz, e não alguma outra pessoa,
e nós dizemos que Beatriz está em foco. Se acentuarmos outro elemento, então esse outro elemento será colocado em foco: Beatriz precisa de
UM DESCANSO (aquilo de que ela precisa é um descanso, não é nenhuma outra coisa). No português falado, sempre podemos colocar em
foco qualquer elemento, aplicando-lhe o acento de intensidade. Mas
tanto o português falado como o português escrito têm um outro mecanismo para colocar em foco um elemento: o uso de vários tipos de clivagem. Por exemplo, poderíamos dizer, ou escrever, É a Beatriz quem
está precisando de um descanso, colocando em foco Beatriz, ou Aquilo
de que Beatriz precisa é um descanso (colocando em foco um descanso).
Outras línguas podem ter outros mecanismos. Por exemplo, em basco,
pode-se pôr em foco qualquer elemento, bastando para isso colocálo
imediatamente antes do verbo.
O foco precisa ser distinguido claramente do tópico: é sabido que esses dois termos já foram confundidos muitas vezes, mesmo por alguns
linguistas profissionais.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), o termo foco tem definições e
empregos bastante diferentes. Pode ser empregado como equivalente de
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rema ou de comentário, em oposição aos termos de pressuposição de
tema e de tópico. Neste caso, serve, mais frequentemente, para designar
um segmento linguístico que contém uma informação descrita como
nova, ou seja, não produzível no contexto discursivo. Esta perspectiva
informacional pode ser o objeto de diversas especificações, como as
propostas por Knud Lambrecht, que descreve o foco como um segmento cuja colocação relacionada com o resto do enunciado confere a este
uma capacidade de informação, o que pode se observar sobretudo na
clivagem (“É Carolina quem virá”).
O termo foco pode igualmente visar o estado cognitivo de um constituinte, e descrever a centralidade de um referente na consciência dos
protagonistas do ato de enunciação. Nesta perspectiva, será identificado
como foco um elemento que apresenta um grau de evidencialidade elevado, impondo-se à tensão, e que manifesta uma forte acessibilidade referencial.
Leia-se, complementarmente, o capítulo 18 de A Student’s Grammar
of the English Language, de Sidney Greenbaum e Randolph Quirk
(1990); O tópico no português do Brasil, de Eunice Pontes (1987).
Veja os verbetes: Dado/novo, Evidencialidade, Focalização, Tema,
Tematização, Topicalização e Tópico.
Foco narrativo
Veja o verbete: Ponto de vista.
Fofoca
Fofoca é algo que se comenta ou se relata em segredo sobre outrem,
geralmente de cunho maldoso, pois se trata de uma afirmação não baseada em fatos (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Bloguice, Boato, Ciberfofoca, Cibercomentário,
Ciberfofoquice, Comentário, Gossip, História, Hoax, Lorota, Mentira.
Foguete
Foguete é o texto, geralmente em forma de slogan, portanto curto
(duração entre cinco a dez segundos ou com cerca de sete palavras), direto, incisivo, de mensagem rápida, utilizado em propagandas radiofônicas e televisivas (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Chamada e Slogan.
Folclore
Aportuguesamento do termo inglês folklore (lore antigo substantivo
verbal de learn "aprender", e folk "povo, vulgo"), referente aos costumes e tradições populares que persistem nas camadas inferiores de uma
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sociedade evoluída como resto de uma cultura abandonada nas classes
superiores. Abrange crenças ingênuas ou superstições (mitologia, religião, danças, música, jogos) e uma literatura oral de contos, lendas,
poesia épica e lírica, teatro, adágios.
No folclore, subsistem elementos culturais, decorrentes de substrato,
como, em Portugal, da cultura céltica e da árabe, e, no Brasil, das culturas indígenas e africanas.
Não vingou o helenismo "demologia" (grego démos "povo"), proposto em português para substituir o anglicismo folklore.
Fôlder
Fôlder é um impresso de pequeno porte, constituído de uma só folha
de papel com uma ou mais dobras sanfonadas. De conteúdo informativo e/ou publicitário, traz, em linguagem objetiva e breve, os principais
objetivos e informações (o que, onde, quando, a quem, por que etc.) de
um evento determinado ou divulga um produto, serviço ou ainda dá
instrução a respeito do uso de um aparelho, produto ou serviço (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Folheto, Panfleto, Prospecto, Volante.
Folh.
Folh. é abreviatura de folheto.
Folha anopistógrafa
Folha anopostógrafa é a folha escrita ou impressa apenas de um lado.
As primitivas impressões xilográficas apenas permitiam a impressão de
um lado da folha, ado o relevo que o premir da folha contra o papel
produzia no verso.
Folha avulsa
Folha avulsa é a publicação não periódica com menos de quatro páginas. Folha isolada, solta; folha anônima; folha não autêntica; folha
volante.
Folha custódia
Folha custódia é o mesmo que folha de guarda.
Folha de anterrosto
Folha de anterrosto é a folha que precede a folha de rosto e serve para protegê-la. Com frequência, apresenta-se nela o antetítulo e/ou o título da série, no caso de o livro pertencer a uma.
Folha de balanço
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Folha de balanço é a declaração escrita que descreve a situação financeira de uma organização em termos de ativo e passivo numa determinada data, que costuma coincidir com o final do período fiscal.
Folha de caixa
Folha de caixa é aquela em que se registram diariamente as receitas e
despesas nua unidade comercial.
Folha de circulação
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
folha de circulação ou lista de circulação, em publicações periódicas, é
a folha com a relação dos nomes dos usuários a quem deve ser entregue, para conhecimento, o último fascículo ou fascículos acabados de
ser recebidos e de dar entrada.
Folha de entrada
Veja o verbete: Folha de registro de dados.
Folha de errata
Folha de errata é a folha de papel acrescentada ao corpo do livro e
onde se indicam os erros que escaparam durante a impressão da obra.
Veja os verbetes: Corrigenda, Errata e Fé de erratas.
Folha de estilo
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
folha de estilo é o conjunto de informações fornecidas numa folha, das
quais constam as instruções referentes à apresentação dos artigos. São
impressas numa revista ou enviadas em separado aos autores que nela
pretendam colaborar; instruções para os autores.
Folha de guarda
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
folha de guarda, folha de proteção, guarda ou página de guarda é a folha, geralmente branca e de um pap0el mais espesso, colocada no início
e no final de um volume, destinada, tal como o nome indica, a proteger
a dobra. Também pode ser a folha de papel, geralmente mais fina que a
do texto ou mesmo transparente, que acompanha e protege uma estampa ou gravura de um livro. Por vezes tem estampada a legenda explicativa do desenho que acompanha.
Folha de impressão
Folha de impressão é a folha de papel, de um determinado formato,
impressa dos dois lados, composta por um dado número de páginas e
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que, dobrada, constitui um caderno de um livro.
Folha de livro
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
folha de livro é cada um dos retângulos de papel que constituem o livro; a parte manuscrita ou impressa de um lado e de outro; pedaço de
papel de dimensões variáveis cortado segundo uma determinada altura
e largura que faz parte de um conjunto, de forma a constituir um volume ou folheto.
Folha de padrão
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
padrão ou folha de padrão é a folha de papel colocada sobre o cilindro
da máquina para servir de modelo ou guia na colocação das folhas que
devem ser impressas; folhas sobre a qual se fixa o acerto nas máquinas.
Um suporte qualquer no qual são levadas à grandeza natural formas ou
dimensões que devem ser reproduzidas.
Folha de partitura
Folha de partitura, ou simplesmente partitura, é a folha solta, manuscrita ou impressa, na qual figura a música e a letra de um texto musical.
Folha de poesia popular
Veja o verbete: Folha volante.
Folha de presença
Folha de presença é aquela que é rubricada por cada um dos participantes numa aula, conferência ou reunião, para atestar o seu comparecimento.
Folha de proteção
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
folha de proteção é um pedaço de papel devidamente adaptado na medida, que é usado como barreira para prevenir a migração de ácido ou
gordura de um material para outro. Folha de papel, de grossura em geral mais fina que as outras folhas constituintes do resto da obra, não inserida na paginação, destinada a proteger e, por vezes, conter a descrição da estampa ou outro gênero de ilustração colocada. Pode contribuir
para a acidificação da estampa, se o seu pH não for compatível com o
do resto da obra.
Folha de registro de dados
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Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
folha de registro de dados ou folha de entrada é a ficha pré-impressa,
com frequência em forma de grelha, que possibilita a recolha das informações que construirão uma referência, segundo uma determinada
ordem e certas regras de escrita.
Folha de rosto
Assim como a capa, a folha de rosto faz parte de um todo, o livro,
que é um suporte, porém possui características próprias, principalmente
o de conter todos os dados da obra, alguns, às vezes omitidos na capa
que hoje, como vimos, possui cada vez mais um apelo visual que a
transforma em uma espécie de peça promocional. No frontispício, ou
anverso da folha de rosto, devem aparecer as seguintes informações:
autor (ou autores). título e subtítulo, número de volume, quando há,
tradutor; na parte inferior, cidade da edição, editora e data (ano) da edição. No verso, conhecida como página de créditos, copyright (titularidade dos direitos autorais), nome completo, endereço e outros dados da
editora, equipe editorial, chicha catalográfica e número do ISBN
(COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Capa, Página de rosto, Rosto.
Folha de rosto adicional
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
folha de rosto adicional ou folha de rosto complementar é a folha de
rosto complementar que precede ou segue a folha de rosto principal e
que inclui com frequência informações sobre a série ou outras informações sobre a obra.
Folha de rosto falsa
Folha de rosto falsa é a que precede a folha de rosto ou página de
título e que apenas contém o título da obra.
Veja os verbetes: Anterrosto, Falso rosto, Falso título e Anteportada.
Folha de serviços
Folha de serviços é o documento em que são assinalados os antecedentes pessoais e atitudes favoráveis ou desfavoráveis de um funcionário público no exercício da sua profissão.
Folha de título
Folha de título é o mesmo que portada, rosto, página de título, frontispício e folha de rosto.
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Folha diocesana
Folha diocesana é a publicação periódica, dimanada de uma diocese e distribuída na sua área, dando notícia das atividades religiosas e
eclesiásticas, bem como de alguns documentos dimanados pelo bispo
da diocese.
Folha divisória
Folha divisória é aquela que serve para demarcar as diferentes partes de uma obra. Tem, em geral, um título falso.
Folha dominical
Folha dominical é a publicação de natureza religiosa, destinada ao ensinamento e informação dos fiéis, cuja distribuição é feita aos domingos, em geral dentro de um templo, no início ou no final de uma cerimônia religiosa.
Folha informativa
Folha informativa é uma folha de dimensões reduzidas, publicada
com a finalidade de fornecer dados elucidativos sobre um determinado
assunto ou tema.
Folha oficial
Folha oficial é o nome dado à informação dimanada do governo,
onde se publica a legislação do país a que diz respeito esse governo.
Folha opistógrafa
Folha opistógrafa ou folha opistográfica é aquela que é escrita ou
impressa dos dois latos.
Folha paroquial
Folha paroquial é boletim informativo e de educação religiosa distribuído aos fiéis de uma paróquia.
Folha volante
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
folha volante é o fólio não ligado a outro; folha impressa para distribuição rápida, em geral de propaganda e que, em princípio, circula de mão
em mão, daí o nome. As folhas volantes surgiram em Portugal em finais do século XVI, desde os primeiros anos da dominação espanhola, e
se multiplicaram no segundo quartel do século XVII. Eram publicadas
a propósito de um determinado acontecimento, nacional ou internacional, que relatavam com maior ou menor verdade e pormenor, e não
apresentavam regularidade na saída.
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Folhas acessórias
Folhas acessórias são as folhas preliminares e as folhas complementares.
Folhas de cortesia
Veja o verbete: Guardas.
Folhas de texto
Folhas de texto ou corpo da obra é o nome dado ao conjunto das
folhas ou páginas em que o assunto de uma obra é desenvolvido.
Folhas preliminares
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
folhas preliminares são as folhas do livro que precedem a primeira filha
do texto: anterrosto, rosto, folhas que contêm a dedicatória, o sumário,
a lista de abreviaturas, de ilustrações, o prefácio ou prólogo, o privilégio, a introdução, a errata etc. São, em geral, numeradas à parte e em
algarismos romanos ou simplesmente inumeradas, isto porque geralmente o texto é impresso em primeiro lugar. São folhas acessórias ou
folhas complementares.
Folha-testemunho
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
folha-testemunho é aquela que, por estar dobrada ou por qualquer outra
razão, não foi cortada pela guilhotina do encadernador, dando assim
ideia da sua dimensão original antes de a obra ser aparada. Por vezes, a
filha é dobrada para dentro propositadamente, escapando deste modo à
guilhotina, com a intenção de preservar glosas marginais manuscritas, o
que denota o cuidado da parte do encadernador em preservar essas notas. Os exemplares assim tratados são muito procurados pelos bibliófilos, sobretudo porque deste modo se conservam não só o corpo primitivo da obra, mas também as notas marginais e glosas manuscritas, se as
houver. Por vezes, alguns colecionadores que apreciavam os cortes
dourados pediam ao encadernador que não aparasse a obra, dourando o
corte irregular, o que resultava muito bem sob o ponto de vista estético,
se bem que deste modo não fosse alcançada a finalidade principal do
aparo do livro, que era o impedir que o pó entrasse no corte do volume.
Folheação
Veja o verbete: Foliação.
Folhetim
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), o vocábulo feuiletton ocorreu
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pela primeira vez em 1790, e a forma literária correspondente, em
1799, no Journal des Débats, pelas mãos do crítico de teatro Jean Louis
Geoffroy. A novidade foi logo imitada, dentro e fora da França, por outros escritores e outros periódicos.
De início, o folhetim ocupava geralmente o rodapé da primeira página
dos jornais: “era um espaço vazio destinado ao entretenimento [...], deliberadamente frívolo”, em que “se conta[va]m piadas, se fala[va] de
crimes e de monstros, se [propunham] charadas, se [ofereciam] receitas
de cozinha ou de beleza; [...] se critica[va]m as ultimas peças, os livros
recém-saídos” etc. (MEYER, 1996, p. 57-58).
Por volta de 1840, nasce o romance em folhetim, ou melhor, a novela
em folhetim (roman feuilleton), longas narrativas, de enredo caprichosamente enovelado, disposto em capítulos intermináveis, que se estampavam semana a semana em forma de folhetim. Alexandre Dumas
(1802-1870), com Le Capitaine Paul (1838), O Conde de Monte Cristo
(1844-1846), e Eugene Sue (1804-1857), com Les Mistères de Paris
(10 vols., 1842-1843), seguido de Le Juif Errant (10 vols., 18431847),
Le Sept Péchés Capitaux (16 vols., 1847-1849) etcl, encetaram melodramaticamente a nova moda. Outros novelistas lhes adotaram a fórmula, dentre os quais Paul Féval, 1817-1887), Gostave Aymard (18181883), Xavier de Montépin (1826-1902), Ponson du Terrail (18291871).
Gravitando em torno das classes humildes ou marginais, o que atendia às expectativas românticas de popularização da arte, a narrativa em
folhetim se caracteriza pelo desfiar quilométrico de episódios emaranhadamente convencionais e por um sentimentalismo piegas, melodramático. Com tais ingredientes, ao mesmo tempo que prolongava a voga
das novelas bucólicas e sentimentais da Renascença e do fim da Idade
Média, alimentava a imaginação de leitores menos exigentes, assim
cumprindo uma função que hoje é desempenhada pelas novelas de televisão e pelos filmes de cow-boy e de aventuras policiais.
Os folhetins, de natureza literária ou não, difundiu-se por toda a parte,
incluindo Portugal e Brasil. Sobretudo enquanto durou o figurino romântico, vários escritores cultivaram-no, como João Baptista da Silva
Leitão de Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco, José Martiniano de
Alencar, Joaquim Maria Machado de Assis, Joaquim José de França
Júnior (Folhetins, 1878) e outros.
Segundo Sérgio Roberto Costa (2018, s.v.), o folhetim, também chamado gazetilha, folheto, nasceu na França (feuilleton, no francês) no final do século XVIII (1790) e se desenvolveu na imprensa no século
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XIX, de maneira muito forte e complementar, por ser muito do gosto de
uma burguesia ávida por informação e cultura. De temática variada,
distinta das matérias jornalísticas comuns, vai do texto literário, especialmente novelas, romances, poesias ou trabalhos de crítica de literatura
e artes, ao ensaio e à polêmica. Circulava geralmente na parte inferior
da página de um jornal, podendo ser destacado e colecionado. Como
folhetim seriado, episódico, divulga fragmentariamente, principalmente
narrativas (novelas, romances) com incidentes excitantes (romance,
aventura, mistério..., muitas vezes de cunho maniqueísta), devidamente
dosado, antecipando o folhetim moderno divulgado por revistas, a partir da década de 1940 (veja fotonovela), pelo rádio – folhetim radiofônico (veja radionovela) e depois pela televisão (veja telenovela), a partir da década de 1950.
Conforme se pode ver nos verbetes fotonovela, radionovela e telenovela, há, nesses gêneros, características semelhantes, entre outras, de
“formato” – duração curta dos episódios apresentados em capítulossérie (seriado) –, de ingredientes temáticos do cotidiano que envolvem
emotivamente o leitor, o ouvinte ou o telespectador, que chegam, no
imaginário, a se projetar psicologicamente nas personagens e nas ações
aí dramatizadas.
Isso tudo cria um procedimento narratológico (descontinuidade acional, ruptura temporal, alternância de espaços, multiplicação de personagens, inclusive dando-se relevo às secundárias com suas histórias
próprias...), diferente do romance, e beira ao gênero dramático pelo excesso de diálogos melodramáticos breves, rápidos, mas que, diferentemente do teatro (veja peça teatral), que concentra numa sala as relações sociais, para um público limitado, adapta-se às conveniências do
leitor (folhetim jornalístico) e alcança maiores audiências (folhetim radiofônico, radionovela e novela), num processo social democratizante.
É interessante destacar que, assim como nos folhetins jornalísticos antigos, o autor ou autores (a coautoria foi e é bastante comum na produção dos textos para radionovelas e telenovelas) têm prazos para entregar os textos e, conforme o nível de audiência, o destino de certas personagens pode ser mudado, e mais, até os honorários podiam e podem
ser muito melhores na hora da renovação de contratos. Sem falar nas
disputas das emissoras de televisão, hoje, por redatores de novelas de
grande sucesso de público. A importância do interlocutor (leitor, radiouvinte ou telespectador) vai além do que se refere especificamente às
narrativas. Ele é também um possível consumidor: comprador de jornais, revistas ou outros produtos e modas divulgados nesses tipos de fo2477
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lhetim.
Há também alguns outros elementos originais dos folhetins, os coadjuvantes paratextuais, cuja herança pode ser encontrada nas radionovelas. Quanto às telenovelas, os resumos, por exemplo, podem ser encontrados em cadernos especiais na imprensa escrita. Entre outros paratextos, podem se destacar: a) sumário e resumo: o sumário apresentava a
obra e suas partes em frases breves e o resumo, síntese dos capítulos ou
episódios anteriores, lembraria o que já acontecera, preparando o que
viria a seguir; b) aberturas: enunciados que, como se fossem os lides de
notícias ou reportagens jornalísticas, trazem o quando (Bonita, pobre,
sozinha. O que vai acontecer com “ela” quando chegar ao Rio? – por
exemplo) (às vezes, o como ou o quê) e podem encadear ou relançar a
leitura ou a audição, ou mesmo não despertar o interesse do leitor ou
radiouvinte; c) final: sempre mantém o suspense para o capítulo ou episódio seguinte, “parando” a ação num momento tenso, de grande expectativa (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Blognovela, Blogonovela, Folheto, Fotonovela, Gazetilha, Melodrama, Novela, Radionovela, Telenovela.
Folhetim-crônica
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
folhetim-crônica é um subgênero oitocentista, misto de informação,
análise social e comentário político em que o autor traçava quadros de
costumes da sociedade e das mentalidades da época. Eram em geral escrito num estilo fluente e vivo, em que o descritivo se conjugava com o
pitoresco. Em Portugal, atingiu o seu prestígio máximo como sátira político-social na segunda metade do século XIX, com Ramalho Ortigão
(1836-1915) e Eça de Queirós (1845-1900). Destinava-se a uma burguesia culta e era escrito com a finalidade de educar e apurar os gostos
dos seus leitores.
Folheto
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), folheto é o termo usado para designar um documento constituído por uma
folha simples ou dobrada geralmente revestida com uma capa em papel.
Publicação impressa, não periódica, com mais de quatro e não mais de
quarenta e oito páginas, sem contar as da capa. Publicação impressa
não periódica, em geral brochada, constituída por poucas folhas. Opúsculo – obra com menos de cem páginas ou cinquenta folhas.
Veja os verbetes: Fôlder, Folhetim, Panfleto, Prospecto, Volante.
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Folheto de cordel
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), folheto de cordel é a publicação impressa, não periódica, com mais de
quatro e não mais de quarenta e oito páginas, sem contar as da capa, ou
seja, um caderno, ou dois. Apresenta com frequência ilustrações baratas, gravadas em madeira, em geral aproveitadas de outras obres e colocadas na primeira página, com a faculdade de atrair o comprador. O
conteúdo é de caráter popular e se apresenta com frequência em verso,
romances ou coplas.
Veja o verbete: Livro de cordel.
Folheto informativo
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), folheto informativo é aquele que acompanha um determinado objeto ou
produto e que fornece esclarecimentos acerca do seu funcionamento,
composição, ou administração, como acontece com as bulas dos medicamentos. Pequeno panfleto ou opúsculo, muitas vezes apresentado
como folheto desdobrável, que explica um determinado acontecimento
ou ação e que é distribuído gratuitamente em público.
Folheto volante
Veja o verbete: Folha volante.
Folhinha
Folhinha é o termo usado em certas regiões para se referir a calendário impresso numa única folha ou m folhas destacáveis, pequenas, médias ou grandes, ilustradas ou não, correspondentes a cada dia do ano, e
que pode dar também outras informações, como os dias santos e feriados, datas notáveis, o santo do dia, as fases da lua etc. (COSTA, 2018,
s.v.).
Veja o verbete: Calendário.
Foliação contínua
Foliação contínua se diz da numeração das folhas de uma publicação
em mais que um volume, que não apresenta interrupções. É o mesmo
que foliação correlativa ou foliação corrida.
Foliação de pé de página
Foliação de pé de página é a forma de foliar as folhas de uma obra
colocando o número no pé e não à cabeça, geralmente à direita ou ao
centro.
Foliação descontínua
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Foliação descontínua se diz da numeração das folhas de uma publicação em mais do que um volume com numeração independente.
Foliação múltipla
Foliação múltipla é a numeração das folhas que é apresentada em várias ordens sequenciais.
Foliação opistógrafa
Foliação opistógrafa é aquela que ocorre no reto e no verso da folha
com o mesmo número.
Foliação
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), foliação é a operação que consiste em numerar apenas a frete ou reto das
folhas de um documento. É o oposto de paginação, que é a numeração
da frente ou reto e do verso das folhas; numeração das folhas de um
documento. Ato ou efeito de foliar. Supõe-se que tenha sido usada pela
primeira vez em 1470, por Arnold Ter Hoernen, impressor de Colônia.
Veja os verbetes: Foliotação, folheatura, Folheação, Disposição em
folhas.
Foliar
Foliar é numerar as folhas de um livro manuscrito, de um registro etc.
Folículo
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), folículo é a raiz do pelo da pele dos animais que servia para produzir pergaminho. Os folículos podem ser observados do lado do pergaminho
chamado flor e o seu aspecto pode fornecer elementos para identificar o
animal de que provém o pergaminho.
Fólio
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), fólio se diz do formato da folha impressa, ou do livro correspondente, quando dobrada ao meio,
formando quatro páginas (in fólio). Quando sem dobra, recebe o nome
de in-plano; quando dobrada em quatro, in-quatro, ou oito páginas;
quando em oito, in-octavo, ou dezesseis páginas; quando em dezesseis,
in-decimo sexto, ou trinta e duas páginas; quando em trinta e duas, intrigesimo secundo, ou sessenta e quatro páginas.
“A leitura das indicações da nomenclatura dos formatos tipográficos é
vacilante em português, havendo duas tendências”: a) à latina, como
nas expressões citadas; “b) outra, posterior, em ordinais portugueses,
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ou em cardinais para os acima de oitavo, donde ‘in quarto’, ‘in oitavo’,
‘in décimo sexto’ ou ‘in dezesseis’, ‘in trigésimo segundo’ ou ‘in trinta
e dois’ etc.” (HOUAISS, 1967, vol. 1, p. 55).
Fólio ímpar
Fólio ímpar, em páginas numeradas de ambos os lados, é o fólio que
ocupa o reto.
Fólio par
Fólio par, em páginas numeradas de ambos os lados, é o fólio que
ocupa o verso.
Fólio prologal
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), fólio prologal é cada uma das folhas que correspondem ao início de um
livro, quando têm numeração independente. Esta numeração facilita a
composição tipográfica, uma vez que as peças que se inserem nestas
páginas (prólogos, dedicatórias, palavras ao leitor etc.) são normalmente redigidas depois de produzido o texto. Trata-se das páginas preliminares.
Fólio reto
Fólio reto é a primeira página de uma folha numerada só de um lado.
Fólio verso
Fólio verso é a segunda página de uma folha em que só a primeira é
numerada.
Foliotação
Foliotação é a disposição em folhas; o mesmo que foliação.
Fon.
Fon. é abreviatura de fonética.
Fonação
Atos pela concorrência dos quais são produzidos os sons articulados
no aparelho fonador. A fonação é o ato inicial do circuito da fala; os
outros dois são a transmissão e a audição.
Fonação é, portanto, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), a configuração das cordas vocais no momento de produção da fala, de modo
que os vários tipos de configuração da glote promovem tipos de fonação diferentes, como o falsete ou o sussurro, por exemplo.
Em outras palavras, ainda se pode dizer que fonação é a emissão dos
sons da linguagem por um conjunto de mecanismos fisiológicos e neu2481
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rofisiológicos cujas etapas principais são a produção do ar expirado por
um movimento respiratório especificamente adaptado ao ato da fala, a
produção da voz pela vibração das cordas vocais, a modulação da voz
em função das unidades fônicas a serem realizadas pela excitação dos
diferentes ressoadores.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a fonação é o conjunto de mecanismos fisiológicos e neurofisiológicos que contribuem para a emissão
dos sons da linguagem articulada (ou fones). Requer: uma fonte de
energia, que lhe é fornecida pela produção do fluxo de ar proveniente
da respiração; um órgão vibratório, constituído pelas cordas vocais; um
sistema de ressonância, fornecido pela cavidade bucal, as fossas nasais
e a faringe; um sistema de coordenação e de sincronização, fornecido
pelo sistema nervoso.
Veja os verbetes: Fone, Fonema, Fonética e Fonologia.
Fonado
Fonado é o telegrama passado por telefone (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Fonegrama e Telegrama.
Fonalidade
Fonalidade é o caráter do som da língua.
Fonascia
Fonascia é a arte de exercitar a voz; o mesmo que fonástica.
Fonastenia
Fonastenia é o mau funcionamento da voz.
Fonástica
Fonástica é a arte de exercitar a voz; o mesmo que fonascia.
Fone
Termo técnico para som, em fonética, ou a realização concreta de
um som da língua por parte de cada um dos usuários. É o elemento
sonoro sob o aspecto físico-acústico ou articulatório-auditivo, isto é,
cada uma das realizações concretas de um fonema, variáveis conforme
o contexto fônico, o locutor e as condições gerais da emissão. Assim,
no vocábulo dez, o som [z] pode se realizar como [z], [s], [ᴣ/ ou [ʃ], dependendo do usuário e do ambiente fonético em que se encontrar na palavra. O fone pode ser vocoide ou contoide, segundo certa nomenclatura moderna. Não confundir fone com fonema. Na transcrição do fone,
são usados os sinais [ ] e seu estudo é efetuado pela fonética.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), chamam-se, muitas vezes, fones
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os materiais sonoros da linguagem. Nessa perspectiva, os fones são as
substâncias da expressão, e constituem, por consequência, o objeto de
estudo da fonética, que inclui em seu campo a composição acústica e a
origem fisiológica dos elementos da fala. Uma vez que os fones são tratados do ponto de vista da comunicação verbal, a substância sonora que
constituem é considerada da maneira funcional, e descrita pelo termo
fonema. Os fonemas representam não a substância, mas a forma da expressão. A fonologia estuda a forma de expressão do ponto de vista da
função distintiva das unidades que a compõem no sistema da língua.
Segundo Raquel Márcia Fontes Martins (CEALE, Glossário, s.v.), o
fone é uma unidade sonora da fala. Descrever os fones é considerar todos os sons que, de fato, ocorrem na fala, inclusive aqueles que estão
envolvidos na variação da pronúncia das palavras. Dessa forma, são fones do português brasileiro, por exemplo, tanto o som [d] como o som
[dʒ] que ocorrem na pronúncia da palavra dia, dita como [‘dia] em certas regiões do Brasil e como [dʒia] (“djia”) em outras regiões. Considerar os fones é, assim, considerar a fala tal qual ela ocorre, com os fenômenos fonológicos que sobre ela recaem, o que a faz, por vezes, ser
diferente da ortografia. Desse modo, uma palavra como tomate, pronunciada por um falante de Belo Horizonte como “tumatchi”, apresenta
os seguintes fones: [tʊ.’ma.tʃɪ].
Os fones são representados pela transcrição fonética, que faz uso de
símbolos próprios, convencionalizados no Alfabeto Fonético Internacional, e são apresentados entre colchetes. Uma palavra como casa é
transcrita como [‘ka.zə]. Nessa transcrição fonética, o símbolo (‘) indica a sílaba acentuada e o símbolo (.) indica a separação de sílabas da
palavra.
Os fones podem ser vocálicos – como [a], [e], [i] – ou consonantais –
como [p], [f], [s], [z]. São produzidos por movimentos dos órgãos envolvidos na produção da fala, como a língua, os lábios e os dentes. Assim, por exemplo, o som ou fone [p], presente na palavra passo, envolve a articulação do lábio inferior que encosta no lábio superior, sendo
chamado, por isso, de som bilabial. Já o fone [v], presente na palavra
vaso, é produzido com a articulação do lábio inferior que encosta nos
dentes superiores, sendo chamado, por isso, de som labiodental.
O conceito de fone se contrapõe ao de fonema. Fone diz respeito aos
sons efetivamente produzidos na fala, que varia de região para região.
Fonema é um elemento da língua que corresponde à imagem mental
que os falantes têm das unidades sonoras do sistema fonológico. A ortografia representa os fonemas, e não os fones. Tanto quem pronuncia
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[‘dia] quanto quem pronuncia [dʒia] (“djia”) deve escrever (dia).
Conhecer esses conceitos é importante para o professor alfabetizador,
especialmente pelo fato de que os aprendizes iniciais da escrita tendem
a considerar os sons da fala (fones) ao grafar as palavras. Nesse momento em que os alfabetizandos apresentam pouco conhecimento sobre
a ortografia, é comum que eles considerem a escrita como uma transcrição da fala. Contudo, os alfabetizandos devem aprender que nem todos os fones serão representados na ortografia, o que ocorre com o som
[dʒ] exemplificado. Nos casos de variação de pronúncia como a que
envolve esse som, haverá apenas uma forma gráfica na ortografia (dia),
apesar de haver mais de um fone na fala.
Sugere-se, como complemento ao verbete, a leitura do capítulo 4 de
Linguística geral, de Robert Henry Robins (1981); Alfabetização e linguística, de Luiz Carlos Cagliari (2001); Conhecimento linguístico e
apropriação do sistema de escrita. Belo Horizonte: Centro de Alfabetização, de Marco Antônio de Oliveira (2005).
Veja os verbetes: Alofone, Consoantes, Fonema, Fonética, Fonologia, Língua, Transcrição fonética, Vocábulo e Vogais.
Fonegrama
Fonegrama é um telegrama entre usuário e agência telegráfica ou vice-versa, passado por telefone (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbete: Fonado e Telegrama.
Fonema
O menor segmento fônico distintivo que a análise identifica na corrente sonora da fala.
Se separarmos duas palavras – por exemplo: somar e remar –, veremos que, do ponto de vista fonético, elas possuem uma parte comum
– mar – e outra distinta ou posta so e re. Se percebermos que se trata
de duas palavras distintas, temos de procurar nesse segmento fônico o
equivalente da diferenciação semântica. So e re, porém, ainda não são
dois fonemas, porque ainda podem ser analisados em unidades menores. Somar e tomar, por exemplo, contrastando, prolongam o elemento
comum – agora omar – e reduzem o elemento distintivo: s e t. Já essas
duas unidades constituem fonemas, porque a análise linguística não pode ir além, sem desfazer a unidade da impressão acústica.
Na articulação de um fonema, há três fases: catástase (a primeira fase
da articulação das consoantes, que corresponde à tomada de posição
dos órgãos fonadores), tensão (fase da articulação que se caracteriza
pelo reforço da atividade muscular dos órgãos bucais, com maior pres2484
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são do ar expirado) e metástase ou distensão (última fase da articulação
de um fonema, na qual os órgãos fonatórios se preparam para a emissão
do fonema seguinte ou tomam posição de repouso).
A ciência linguística que estuda os fonemas se chama fonologia. A
fonologia se baseia na fonética, que estuda os sons orais, descrevendoos exaustivamente. Nem todos os traços fônicos do som da fala, porém, têm valor distintivo na língua. Na pronúncia de um /b/, por exemplo, há numerosos traços individuais que não funcionam na língua com
valor distintivo. A fonologia só se ocupa com o que pode funcionar na
língua com valor de oposição distintiva e, por isto, também já foi definida como "fonética funcional". As variantes individuais na articulação
dos fonemas são chamados livres. Há, contudo, outras variantes que
dependem da posição do fonema dentro do vocábulo. Assim, em português, o /l/ inicial de sílaba é alveolar (lado), ao passo que o /l/ final de
sílaba é velar (vegetal). Na mesma posição, porém (ou inicial ou final),
nunca se opõem esses dois valores articulatórios. Em consequência, não
há dois fonemas /l/ em português, e, sim, apenas um fonema /l/, que ora
se realiza como velar (final de sílaba), ora como alveolar (inicial de sílaba). Essas variantes decorrentes da posição do fonema no vocábulo se
chamam alofones. Igualmente em espanhol o o de corte é normalmente
fechado e o o de cota normalmente aberto. Mas essa oposição de timbre
do o tônico não funciona em espanhol com valor distintivo (mas funciona em português: confira ele (pronome) e ele (substantivo), pode (presente) e pôde (pretérito); logo, em espanhol, ô e ó são alofones do
mesmo fonema /O/. Existem ainda as chamadas variantes estilísticas,
que se definem como articulações que põem em destaque algum dos
traços distintivos do fonema em correlação com determinado estado de
espírito de que são a manifestação. A pronúncia exageradamente sibilante dos esses finais, para expressar impaciência, por exemplo, é um
traço fônico estilístico.
De acordo com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, os fonemas se
distribuem em três classes: vogais, consoantes e semivogais. A distinção entre elas se fundamenta na maneira como se projeto para o mundo
exterior a coluna de ar que, expelida dos pulmões, sobe pela traqueia,
passa pelas cordas vocais, atravessa a faringe e vem sair ou pela cavidade bucal ou pela nasal, que funcionam como caixas de ressonância.
Se o ar sai livremente, sem obstáculos, temos as vogais. Se há uma interrupção parcial (como em /z/) ou total (como no /b/), produz-se uma
consoante. Um fonema intermediário, produzido com um mínimo de
estreitamento do canal bucal, denomina-se semivogal. Há duas semivo2485
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gais em português: o i consoante (ou iode, representado convencionalmente com y) e o u consoante (ou vau, representado convencionalmente
como w).
As vogais, consoantes e semivogais são tratadas, separadamente, nos
verbetes correspondentes deste Dicionário. Veja o capítulo 4 de Linguística geral, de Robert Henry Robins (1981).
Certos traços constantes na realização concreta de um dado fonema
podem não ter função distintiva e, contudo, segundo Jean Dubois et al.
(1998, s.v.), ser importantes para a identificação do fonema. Assim, no
francês, o /l/ é definido satisfatoriamente do ponto de vista fonológico,
como uma lateral (vocálica, consonântica, contínua), já que não existe
outra lateral no sistema fonológico. Mas, se não tivermos em conta a
articulação dental, habitual no francês, e se a pronunciarmos como lateral palatal, corremos o risco de confundir palavras como fil /fil/ pronunciada /fiʎ/ e fille [fij]. Do mesmo modo, no inglês, a aspiração não
tem valor fonológico, no entanto, ela facilita a identificação das oclusivas iniciais em palavras como pin, tin, kick etc.
Dois fonemas que pertencem a línguas diferentes não podem jamais
ser semelhantes, já que cada um se define em relação aos outros fonemas da língua à qual pertence. Assim, o /s/ francês se define como consonântico, não vocálico, dental (difuso e agudo), fricativo (contínuo),
não sonoro; em espanhol, o fonema /s/ se define pelas mesmas características, salvo a última, pois não existe nesta língua a sibilante sonora,
como no francês, de modo que o fonema /s/ se realiza no espanhol tanto
como sonoro [z] como não sonoro [s], conforme o contexto. Quanto
menos numerosos os fonemas numa língua, tanto mais variantes apresentam.
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que, na fonologia gerativa, todas as
regras são formuladas em termos de traços distintivos, sendo rejeitado
o conceito estruturalista de fonema. Tal rejeição se apoia em argumentos contrários ao reconhecimento de um nível de representação fonêmica.
Fonema, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), é cada uma
das unidades sonoras básicas de uma língua. Toda língua falada ou,
mais precisamente, toda variedade linguística passível de ser distinguida na fala, possui um pequeno conjunto de unidades sonoras abstratas
básicas, consoantes e vogais, e toda palavra nessa língua precisa consistir numa sequência autorizada dessas unidades básicas, que são chamadas fonemas. O número de fonemas de cada língua varia consideravelmente, desde um mínimo conhecido de dez, no pirahã (língua indí2486
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gena brasileira) até um máximo conhecido de 141 na língua africana
!xũ. O número médio parece ser entre 25 e 30 (é impossível contar porque são por volta de umas sete mil línguas no mundo, sendo que a maioria delas ainda tem variantes fonéticas em todos os níveis (no tempo,
no espaço e em diversas outras situações).
As variedades do português apresentam, de maneira geral, entre 26 e
35 fonemas, números que podem divergir em função da variedade considerada e da sistematização adotada. Tipicamente, temos 19 fonemas
consonantais em português. Algumas análises sugerem dois fonemas
extras para as semivogais [y, w] e há casos de [kw, gw] serem interpretados como fonemas adicionais. Assumindo estas sugestões adicionais,
teríamos 23 fonemas consonantais para o português. Quanto às vogais,
as análises geralmente assumem um conjunto de sete vogais orais. Contudo, alguns autores assumem que além das sete vogais orais temos
cinco vogais nasais que são fonemas (hipótese bifonêmica). Neste último caso, o sistema fonológico do português contaria com doze vogais.
As variedades do inglês vão de um máximo de 45 fonemas em algumas
variedades da Inglaterra até um mínimo de 36 em algumas variedades
da América do Norte. Essas diferenças se localizam principalmente nas
vogais, já que a maioria das variedades tem exatamente 24 fonemas
consonantais.
Os símbolos de fonemas estão sempre representados entre barras
transversais, e o símbolo escolhido para cada fonema é habitualmente
um símbolo fonético, mediante o qual se pretende sugerir qual é a realização fonética mais típica desse fonema. Assim, por exemplo, o fonema que ocorre no início da palavra chuva é comumente realizado como
uma fricativa alveopalatal surda [ʃ] e, por conseguinte, o fonema é representado como /ʃ/. Analogamente, a palavra completa chuva é representada como /ʃuva/ em que ocorrem quatro símbolos de fonemas que
correspondem aos quatro fonemas nela presentes, ao passo que choro é
/ʃoɾo/ e cheque é [ʃεke]. Um ponto crucial é que um mesmo fonema não
precisa sempre ter a mesma realização fonética. Nos falares do sul do
Brasil, o fonema /l/ é, para a fonética, uma labial alveolar vozeada em
lado, e uma lateral velarizada em salto. Do ponto de vista fonético, temos, então [ladυ] e [sałtυ]. Outro exemplo: O inglês /p/ é, foneticamente, uma plosiva aspirada [ph] em pin (alfinete), mas é foneticamente
uma plosiva não aspirada [p] em spin [girar]. Foneticamente, então,
temos [phin] e [spin], mas, fonemicamente, temos apenas [pin] e [spin]:
a diferença fonética é predizível, e “não conta” em inglês. Há um único
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fonema /p/, em tudo isso, e os falantes de inglês tipicamente não chegam a perceber a diferença fonética; dizemos que [p] e [ph] são alofones do fonema /p/. Já o chinês mandarim tem pares de palavras como
[phâ], agachar-se e [pâ], oito, e, portanto [ph] e [p] pertencem claramente a dois fonemas diferentes, [ph/ e /p/, e essas palavras são fonemicamente /phâ/ e/pâ/ (o diacrítico que aparece acima da vogal é uma
marca de tom).
O inglês tem pares de palavras como [dεn] den (toca, espelunca) e
[δεn], then (então), e portanto [d] e [δ] claramente pertencem a dois fonemas diferentes /d/ e /δ/, e as duas palavras são fonemicamente /den/ e
/δεn/. Em espanhol, porém, a situação é outra. O espanhol tem um único fonema /d/ que, foneticamente, é [d] depois de pausa, mas é /δ/ entre
vogais. Assim, dedo é fonemicamente /dedo/, mas foneticamente
[deδo]: la dama é fonemicamente /la dama/ mas foneticamente [la δama].
O conceito de fonema foi elaborado paulatinamente durante o século
XIX; credita-se geralmente aos dois linguistas poloneses Jan Niecisław
Ignacy Baudouin de Courtenay (1845-1929) e Mikolaj Habdank
Kruszewski (1851-1887) o mérito de terem sido os primeiros a compreendê-lo plenamente. O conceito foi levado para o Ocidente, onde teve como defensores Daniel Jones (1881-1967), na Inglaterra, e Edward
Sapir (1884-1939), nos Estados Unidos da América. Na década de 1930
já era compreendido e usado em linguística quase universalmente.
Na década de 1960, os linguistas americanos, tendo à frente Noam
Chomsky e Morris Halle, começaram a desenvolver e defender uma
concepção de fonema muito mais abstrata do que havia sido comum até
então, dentro do novo contexto teórico chamado fonologia gerativa.
Sua nova concepção ganhou o nome de fonema sistemático, em oposição ao fonema autônomo (ou clássico) tradicional. Além disso, o fonema, que tinha sido entendido anteriormente como uma unidade mínima
individual, foi então decomposto numa matriz de unidades menores, os
traços distintivos, que passaram a ser encarados cada vez mais como as
verdadeiras unidades fundamentais da fonologia. Depois de 1980, essa
tendência se aprofundou a tal ponto que muitos fonólogos hoje trabalham exclusivamente com os traços, e ignoram totalmente os fonemas –
embora uma compreensão dos fonemas ainda seja considerada essencial na maioria dos cursos introdutórios de linguística.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), o fonema é a unidade mínima
que distingue a segunda articulação da linguagem. É uma unidade fun2488
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cional. O inventário dos fonemas de uma determinada língua e o estudo
de sua organização em sistemas são o objeto da fonologia. Cada língua
comporta um número finito e constante de fonemas. De uma língua a
outra, esse número pode, no entanto, variar consideravelmente (aproximadamente de uma dezena a uma centena de fonemas). Como unidades que pertencem ao nível sistêmico da composição fonológica de
uma língua, os fonemas são definidos por traços distintivos que permitem opô-los uns aos outros. Por exemplo, em francês, o fonema /b/ é
caracterizado pelos traços /sonoro/ (versus /surdo/. Exemplo: /p/),
/bilabial/ (versus /labiodental/. Exemplo: /v/), /oral/ (versus /nasal/.
Exemplo: /m/) etc.
Chama-se arquifonema a neutralização da oposição distintiva entre
dois fonemas, que terminam com o aparecimento de uma nova unidade
funcional. Por exemplo, a oposição dos fonemas /s/ e /z/, frequentemente, em francês, é neutralizada diante do fonema /m/ nas palavras sufixadas em -isme, que podem ser articuladas /ism/ ou /izm/. O arquifonema /S/ cobre, assim, o conjunto de traços distintivos de cada um dos
dois fonemas.
Segundo Raquel Márcia Fontes Martins (CEALE, Glossário, s.v.),
fonema é um som distintivo em uma língua. Na prática, isso quer dizer
que, se esse som for trocado por outro em uma palavra, tem-se uma nova palavra, de sentido diferente. Podemos dizer que /f/, por exemplo, é
um fonema porque, ao trocá-lo em uma palavra como /faka/ (faca) por
/v/, tem-se outra palavra com outro sentido: /vaka/ (vaca).
Os fonemas compõem as sílabas e podem ser vogais – /a/, /e/, /i/ etc.
– ou consonantes –/p/, /f/, /s/, /ʃ/ etc. Como se pode notar pelos exemplos dados, os fonemas são transcritos entre barras. Também, eles são
representados com uma notação específica, o Alfabeto Internacional de
Fonética.
É importante destacar que nem todos os sons de uma língua são fonemas. Um som como [tʃ] ("tchê"), representado entre colchetes, é apenas um fone da língua portuguesa, um som que não tem valor distintivo. Assim, uma palavra como tia, quer seja pronunciada como [tʃia]
("tchia") por falantes de algumas regiões do Brasil, quer seja pronunciada como [tia]("tia") por falantes de outras regiões, apresenta um único
sentido. Dito de outra forma, o fato de, em algumas regiões do Brasil, a
palavra tia ser pronunciada com o fone [tʃ] não muda o seu sentido.
Vale observar que essa palavra apresenta o fonema /t/ que, se trocado
por outro fonema, como /p/, resulta em um novo vocábulo, com sentido
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distinto:
/pia/
(pia).
O conceito de fonema é muito importante para o professor alfabetizador, tendo em vista que nossa ortografia é baseada na relação fonema/grafema e não na relação som (fone)/letra. Se a ortografia tivesse
como referência a relação som (fone)/letra, deveria representar qualquer variação de pronúncia e, consequentemente, de fones. Assim, teríamos formas gráficas diferentes para a palavra tia que seria escrita de
um jeito segundo a fala de Belo Horizonte (por exemplo, como tchia) e
de outro de acordo com a fala de Campinas (como tia).
Pelo fato de a ortografia se aproximar da noção de fonema, sua convenção gráfica é única, mesmo que uma palavra apresente diferentes
pronúncias ou fones, que não mudam seu significado, como é o caso do
vocábulo tia.
O fonema é também importante para a alfabetização no desenvolvimento da consciência fonêmica, que é parte da consciência fonológica.
Para se tornar alfabetizado, o aprendiz precisa apreender o princípio alfabético. Segundo esse princípio, a cada fonema (e não a cada sílaba,
como uma criança no nível silábico tenderia a pensar), deve-se escrever
uma letra. A palavra casa, por exemplo, é escrita com quatro (4) letras
porque apresenta quatro (4) fonemas: /kasa/. O alfabetizando necessita
perceber e distinguir o segmento ‘fonema’, para compreender o funcionamento do nosso sistema de escrita alfabético. Desse modo, o trabalho
com a consciência fonêmica é muito importante para a compreensão do
princípio alfabético, necessário para o processo de alfabetização.
Sugere-se, como complemento a este verbete, a leitura do capítulo 28
de The Cambridge Encyclopedia of Language, de David Crystal; o capítulo 2 de Phonology, de Roger Lass; e o capítulo 2 de Modern Phonology, de Alan H. Sommerstein; Fonética e fonologia do português,
de Thaïs Cristófaro Silva (2007); Conhecimento linguístico e apropriação do sistema de escrita, de Marco Antônio Oliveira (2005). Veja os
verbetes: Alofone, Apropriação do sistema de escrita alfabética, Consciência fonológica, Consoantes, Distribuição, Dupla articulação, Fone,
Fonêmica, Fonética, Fonologia, Fonotática, Neutralização, Par mínimo, Psicogênese da aquisição da escrita, Sílaba,
Transcrição, Transcrição fonética, Vogais.
Fonema acentual
Fonema acentual ou fonema de entoação etc. é o mesmo que acento,
tom etc. Se os elementos suprassegmentais são considerados fonemas,
também se costuma dizer fonema de acento, fonema de entoação, fo2490
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nema de quantidade etc. (JOTA, 1981, s.v.).
Fonema ambíguo
Fonema ambíguo é o fonema de natureza pouco determinada, como
ocorria no latim optimus ou optumus, maximus ou maxumus etc.
Fonema anterior
Fonema anterior é aquele cujo ponto de articulação está situado na
parte anterior da boca; os fonemas palatais são anteriores e os velares
são posteriores; as vogais anteriores ou palatais são, em português, e e i
(JOTA, 1981, s.v.).
Fonema assilábico
Fonema assilábico é o fonema que não constitui ápice de sílaba. Em
português, são fonemas assilábicos as consoantes e as semivogais.
Veja os verbetes: Sílaba fonológica.
Fonema bucal
Fonema bucal é o mesmo que fonema oral.
Fonema complexo
Fonema complexo é o fonema que, sem ser o composto de dois fonemas distintos, é, contudo, uma combinação de várias fases desses dois.
André Martinet (1908-1999), acerca do /tʃ/ espanhol, conclui tratar-se
de um só fonema; o /ʃ/ é comutável (chato / trato / tato), mas não o é o
/t/. É a mesma conclusão quanto ao /dʒ/ inglês; comutável com
/ʒ/, como em jam / dram / damn, mas não o /d/. Mas conclui igualmente que no inglês /tʃ/, apesar de serem comutáveis o /t/ e o /ʃ/, como
em chip / ship / tip e hutch / hush / hut, o que poderia supor dois fonemas distintos, ocorre que nem o /t/ pode comutar-se com o /d/ nem com
o /ʃ/, donde se concluir ser o /tʃ/ apenas o correlato surdo do fonema
sonoro /dʒ/. São fonemas palatais fricativos, de fase inicial oclusiva
(como o t ou d) (JOTA, 1981, s.v.).
Fonema composto
Fonema composto é o mesmo que ditongo.
Fonema consonantal
Fonema consonantal é o mesmo que consoante.
Fonema correlativo
Fonema correlativo é o que tem, em relação a outro, algum caráter
comum. Por exemplo, p/b (ambos são bilabiais).
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Fonema covogal
Fonema covogal é o que aparece em centro de sílaba bifonemática
como elemento mais fechado. Corresponde à nossa semivogal dos ditongos decrescentes (JOTA, 1981, s.v.).
Fonema crescente
Fonema crescente é aquele para cuja emissão a tensão dos órgãos
cresce até o fim da segunda fase; fonema explosivo, como o b em bota,
rabo. Se decresce, temos o fonema decrescente (JOTA, 1981, s.v.).
Fonema de fechamento
Fonema de fechamento é aquele em cuja emissão há estreitamento e
até oclusão dos órgãos articulatórios.
Fonema de interseção
Fonema de interseção é o que é alofone, ora de um, ora de outro fonema, em distribuições diferentes.
Fonema de juntura
Fonema de juntura ou fonema de sutura é o fonema que, numa junção, participa das duas partes. Por exemplo, entre o inglês a name e an
aim, isto é, [ae-neym] e [oen-eym] a diferença parece repousar no ar=se
maior ênfase à explosão (primeiro exemplo) ou à implosão (segundo
exemplo). No francês qu'il écoute e qui l'écoute nada obsta que a pausa
voluntária evidencie a diferença. Mas é claro que ela se estriba fundamentalmente na intensidade das fases implosiva e explosiva consoante,
tal como ocorre também no espanhol el oro e el loro, los hilos e los silos etc. Em white shoes preferimos ver dois fonemas /t/-/s/, e um só,
embora complexo /tʃ/ em why shoes. O fonema de sutura reduz, qual
uma invariante, o inventário dos fonemas (JOTA, 1981, s.v.).
Veja o verbete: Juntura.
Fonema de modulação
Fonema de modulação é aquele sobre o qual incide o tom.
Fonema de posição
Veja os verbetes: Fonema de transição.
Fonema de sentença
Fonema de sentença é o mesmo que fonema de modulação.
Fonema de sílaba
Fonema de sílaba é o fonema suprassegmental responsável pelo tom
e pelo acento intensivo.
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Fonema de transição
Fonema de transição é o fonema formado durante o final da emissão
de um, quando os órgãos se preparam para a emissão do outro. Somente perceptíveis quando se lhes dá atenção, opõem-se aos fonemas de
posição, os que ouvimos habitualmente. O fonema de transição pode er
firmar no sistema fonológico da língua. Do latim vinu para o nosso vinho ocorreu que o ĩ de vĩo desenvolveu o fonema de transição nh /ɳ/
(vinho) que acabou por se incorporar ao sistema. Em latim, combustão
(comustão > cõmustão > cõbustão) tem equivalente em português camuatá > cãmuatá > cãbuatá (cambuatá); latim umeru > *umro > ũmro > português ombro.
É o fonema formado entre duas articulações muito diferentes a fim de
facilitar a passagem de uma a outra, tal como ocorre ao i eufônico do
grupo eo (feio < feo) (JOTA, 1981, s.v.).
Fonema débil
Fonema débil é aquele que, por sua posição e atonicidade, é pouco ou
nada perceptível. Na linguagem coloquial, é normal fazê, ouvi, cantá. O
m do acusativo latino caiu, e a vogal que o precedia também, se a consoante anterior dela podia isolar-se. Exemplos: dolorem > dolore > dolor > door > dor (> dô) (JOTA, 1981, s.v.).
Fonema demivogal
Fonema demivogal é o que aparece no segmento lateral ou no centro
da sílaba bifonemática como elemento mais aberto.
Fonema dependente
Fonema dependente é o mesmo que fonema solto.
Fonema inspiratório
Fonema inspiratório é o fonema que se articula com o movimento
inspiratório, como o clique.
Fonema intersegmental
Fonema intersegmental é o mesmo que juntura.
Fonema ligado
Veja os verbetes: Fonema livre.
Fonema linear
Fonema linear é o mesmo que fonema segmental.
Fonema livre
Fonema livre é o fonema que, por si só, é capaz de distinguir uma pa2493
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lavra de outra. É o fonema dos lexemas, em oposição ao fonema dos
morfemas gramaticais. Em canta-s, por exemplo, o s é dito fonema ligado, pois só tem pertinência funcional se ligado (comparado) aos elementos do mesmo paradigma: canta-s, canta-mos, canta-m etc. (JOTA,
1981, s.v.).
Fonema marcado
Fonema marcado, numa correlação, é o fonema que tem o caráter
dominante, que tem a marca de correlação. Na parelha t/d, o fonema
marcado é d (pois tem a sonoridade, que falta ao t). O outro é o fonema
não marcado. Como a oposição, além de fonológica, pode ainda ser
morfológica e semântica, emprega-se também a expressão termo marcado, que tem sentido geral (JOTA, 1981, s.v.).
Fonema morfêmico
Fonema morfêmico é o mesmo que morfofonema ou morfonema.
Fonema não marcado
Fonema não marcado é o fonema linguisticamente mais simples e o
mais frequente; mais complexo é o fonema marcado. Mas a marca se
estende a outros planos que não só fonemático (JOTA, 1981, s.v.).
Veja os verbetes: Marca.
Fonema onipotente
Fonema onipotente é o que aparece em todas as posições, isto é, que
pode ser semivogal, semiconsoante etc., segundo a classificação de
Charles Francis Hockett (1916-2000) (JOTA, 1981, s.v.).
Veja os verbetes: Sílaba.
Fonema parelhado
Fonema parelhado é o que faz parte de parelha correlativa.
Fonema segmental
Fonema segmental é o fonema propriamente dito, em oposição ao fonema suprassegmental.
Fonema semiconsonantal
Fonema semiconsonantal é o mesmo que semiconsoante.
Fonema semivocálico
Fonema semivocálico é o mesmo que semivogal.
Fonema silábico
Fonema silábico é o que constitui centro silábico, opondo-se, portan2494
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to, ao assilábico.
Veja os verbetes: Fonema de sílaba.
Fonema sincrético
Fonema sincrético é o fonema em posição neutralizável.
Fonema suprassegmental
Sobre o fonema suprassegmental, fonema prosódico ou fonema secundário, veja o verbete prosodema.
Fonema vocálico
Fonema vocálico é o mesmo que vogal.
Fonemas homorgânicos
Fonemas homorgânicos são aqueles que têm a mesma articulação.
Em português constituem pares homorgânicos (surdo e sonoro): /p/ e
/b/, /t/ e /d/, /k/ e /g/, /f/ e /v/, /s/ e /z/ e /ʃ/ e /ʒ/. Opõe-se a forma heterorgânica.
Fonemas implosivos e explosivos
Vimos que a consoante tem três fases distintas: implosão, tensão e
explosão. Daí decorre que, na emissão de uma consoante, os órgão que
se articulam partem de um fechamento para chegar à explosão, quando
eles se afastam. Simbolicamente, representamos o fato por <. A vogal,
tendo apenas a explosão, tende a decrescer, isto é, da abertura inicial
tende ao fechamento, o que se representa pelo sinal >. Admite-se, contudo, que as consoantes, em determinadas circunstâncias, só têm a fase
implosivo, como ocorre ao l, r, s, z, p etc. em final de sílaba. Exemplos:
alma, pasta, mas, faz, mar, carta, optar, sob etc. Para melhor esclarecer
o assunto, damos a seguir alguns exemplos seguidos da respectiva representação: prato <<><>, malta <>><>, rato <><>, mala <><>,
fastio <>><>>, obter >><>>, mais <>>>, optar >><>>, repor
<><>>.
Assim, pois, tanto no monossílabo ai (ditongo), como no dissílabo aí
(hiato) temos uma parelha de implosivas (>>). Lá, entretanto, há uma
cadeia, portanto, a segunda implosiva como que se engranza à primeira,
o que não sucede no segundo exemplo, em que a segunda vogal se dissocia, quebrando a cadeia. Daí o definir-se ditongo como "cadeia de
implosivas", e o hiato como "cadeia de implosivas rompida". Para esses, portanto, o que chamamos ditongo crescente não é propriamente
ditongo, porquanto a vogal (elemento implosivo) é precedida de semivogal, que tem função consonântica e é, por conseguinte (já que ante2495
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cede vogal), explosiva. Tais encontros crescentes, se dissociados, constituem duas vogais, duas implosivas, mas não em cadeia. Vejamos os
exemplos seguintes, com ditongos crescentes e decrescentes, e hiatos:
série (trissílabo) <><>>; vaidade (trissílabo) <>><><>; série (dissílabo) <><<>; vaidade (polissílabo) <>><><> (JOTA, 1981, s.v.).
Veja os verbetes: Semivogais e Semiconsoantes.
Fonemas orais e nasais
Quando a coluna de ar que produz o som chega ao fundo da boca, na
faringe, tem dois caminhos possíveis: através da boca ou através das
fossas nasais. Se o véu palatino se acha levantado, impede, praticamente, que o ar escape pelas fossas nasais, ressoando somente na boca. O
fonema produzido é, então, oral: /a, e, i, o, u; p, b, s, z, t, d etc. Se, porém, o véu estiver abaixado, parte do ar sairá pela boca e parte penetrará nas fossas nasais, o que produz uma ressonância característica (a nasalidade) e o fonema será nasal. Exemplos, /ã/, /e /, /ĩ/, /õ/, /ũ/, /m/,
/n/, /ɲ/.
Fonemas sonoros e surdos
Segundo Clóvis Osvaldo Gregorim (2006, p. 43), na linguagem, há
fonemas surdos e sonoros. Quando o fluxo de ar chega às cordas vocais, pode encontrá-las retesadas ou relaxadas. Quando retesadas, o ar
forma a passagem, fazendo-as vibrar e produzir sons sonoros. Quando
relaxadas, o ar tem passagem livre, sem provocar sua vibração, e os
sons produzidos são surdos.
Os fonemas /b/, /d/, /g/ são sonoros, visto que ocorre a vibração das
cordas vocais durante a realização dos mesmos. Mas os fonemas /p/, /t/,
/k/ são surdos, pois as cordas vocais permanecem em repouso durante
sua produção.
Fonemática
O mesmo que fonologia. É a derivação regular do grego phónema,
phonématos. Fonemática é substantivação do adjetivo fonemático.
Conforme a terminologia mais corrente na Europa, a fonemática é,
segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), a parte da fonologia que estuda
mais especificamente os fonemas, isto é, as unidades mínimas distintivas. O escopo da fonemática é depreender o inventário dos fonemas da
língua ou das línguas estudadas, estudar suas combinações etc. São oferecidos métodos diferentes à fonemática. O primeiro e mais tradicional
se apoia sobre as diferenças de sentido entre os quase-homônimos: duas
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unidades se opõem como fonemas se, ao fazê-las comutar num mesmo
contexto, se obtém das palavras um sentido diferente. Este método, dito
de "pares mínimos", tem o inconveniente de implicar, por parte de
quem estuda o sistema fonemático de uma dada língua, um conhecimento prévio bastante aprofundado dessa língua. Os outros métodos se
esforçam, mais ou menos imperfeitamente, por evitar o recurso ao sentido. O segundo consiste em fazer entender aos locutores da língua estudada o par de palavras obtido por comutação. Se eles o diferenciam
linguisticamente, trata-se de dois fonemas diferentes. Enfim, o terceiro
método foi utilizado para o estudo das línguas ameríndias, totalmente
desconhecidas dos linguistas, que por elas se interessaram: ele consiste
em recolher um corpus bem vasto e em estudar as relações sintagmáticas entre as unidades que aí aparecem no mesmo contexto. Este método
consiste na aplicação da técnica criptanalítica às pesquisas fonológicas.
O termo fonemática é, às vezes, empregado como tradução do inglês
phonemics, para designar o conjunto da fonologia.
Fonemático
Qualifica-se de fonemático o que é constituído de fonemas ou que se
vincula ao fonema. Também se costuma dizer fonológico ao invés de
fonemático.
Para nível fonemático, veja no verbete Nível.
Fonêmica
Denominação corrente na linguística norte-americana para designar a
disciplina mais conhecida na Europa como fonologia. O termo foi cunhado com base no inglês phoneme, a que se acrescentou o sufixo de
origem grega -ics, formador de vários nomes de ciências, como acoustics, phisics, ethics etc. Se a base tivesse sido não o nome inglês, e, sim,
o radical grego correspondente, teríamos o derivado phonematics e não
phonemics.
Veja o verbete: Fonologia.
Fonêmica sistemática
Segundo David Crystal (1988, s.v.), fonêmica sistemática é um nível
de representação da fonologia gerativa que estabelece uma única forma subjacente capaz de explicar as variações fonológicas associadas às
estruturas gramaticais, como as palavras, por exemplo. Em pares de
palavras como divino – divindade, obsceno – obscenidade, existe claramente uma relação regular de algum tipo, mas difícil de afirmar explicitamente. Ao abordarem o problema, Noam Chomsky e Morris Hal2497
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le argumentam que o morfema de raiz em cada par de palavras só pode
receber uma representação subjacente (/divin/ e /obsen/ nos casos acima) e que é isso, juntamente com as regras que associam as representações aos alternantes de superfície, que explica o conhecimento do falante nativo a respeito das relações "sistemáticas" existentes entre a
gramática e a fonologia. (Muitas vezes, tais regras também refletem as
mudanças de sons que ocorrem na história da língua). As unidades dessas representações são chamadas de fonemas sistemáticos, em oposição
aos fonemas "autônomos" de fonologia fonêmica tradicional, os quais
são estabelecidos sem referência à estrutura gramatical. Alguns fonólogos gerativistas (Noam Chomsky e Morris Halle) preferem o termo
"fonológico" para indicar este nível de representação, por causa das associações indesejáveis do termo "fonêmico" com a teoria fonêmica tradicional.
Fonêmica taxonômica
Veja os verbetes: Teoria fonêmica taxonômica.
Fonêmico
O termo fonêmico, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é empregado como sinônimo de fonemático para designar tudo o que diz respeito ao fonema. Este termo é empregado igualmente como sinônimo de
fonemático para designar a parte da fonologia que se consagra exclusivamente ao estudo dos fonemas e dos traços distintivos (unidades segmentais e infrassegmentais), e se distingue da prosódia, consagrada
mais particularmente ao estudo dos traços suprassegmentais.
Fonestema
Veja os verbetes: Simbolismo sonoro.
Fonestesia
Veja os verbetes: Simbolismo sonoro.
Fonética
Ciência que estuda o material sonoro que serve de suporte para a estrutura da expressão linguística.
Segundo Maria Margarida de Andrade (2009, p. 3), a fonética estuda
os sons da fala, sua produção, transmissão e recepção, ou seja, o estudo
dos fonemas ou sons da língua.
Pertencem ao domínio da fonética a análise da produção dos sons no
aparelho fonador, os traços que distinguem um fonema de outro, as diferentes realizações de um mesmo fonema, a distinção entre fonemas
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surdos e sonoros, a classificação das consoantes, da vogais e semivogais, os ditongos, tritongos e dígrafos.
São também o objeto da fonética os fenômenos de alteração, comutação, queda e acréscimo de fonemas nas palavras (aférese, síncope, apócope etc.). Vale lembrar que fonema não é letra: a letra é a representação gráfica do fonema.
À fonética interessa também a ortoépia, ou correta pronúncia das palavras, a prosódia ou correta acentuação e entonação dos fonemas,
identificação da sílaba tônica, letras dobradas, parônimos e vocábulos
de dupla grafia, palavras que oferecem dúvida quanto à localização da
sílaba tônica, bem como ortografia e regras de acentuação.
A fonética pode ser estudada no plano sincrônico, no diacrônico e no
pancrônico. No plano sincrônico, temos a fonética descritiva (também
chamada fonética fisiológica), que estuda as qualidades físicas do som
oral, a sua produção pelo aparelho fonador e a impressão acústica recebida pelo ouvinte. Para chegar a conclusões precisas e rigorosas, valese a fonética de aparelhos cientificamente construídos, com os quais se
organiza um laboratório de pesquisa: é a fonética experimental de JeanPierre Rousselot (1846-1924), ou fonética instrumental, de Maurice
Grammont (1866-1946).
No plano diacrônico, a fonética se ocupa com as alterações que os
sons da língua sofrem no decurso do tempo. A ciência da linguagem
verifica que essas transformações se dão regularmente e a essas mutações regulares dá o nome de "leis fonéticas". Temos aqui a chamada
fonética histórica ou fonética evolutiva. Ferdinand de Saussure
(18571913) propôs que se reservasse o nome de fonética exclusivamente para o estudo da evolução dos sons.
As conclusões de ordem geral possibilitadas pelas indagações de ordem sincrônica e diacrônica e projetadas, portanto, no plano pancrônico
fazem parte da chamada fonética geral.
A chamada fonética sintática tem por objeto o estudo dos fenômenos
que resultam do contato, na frase, de sons pertencentes a diferentes palavras. Assim, do latim multu, temos em português duas palavras muito
e mui. A primeira é a evolução dita normal; a segunda decorreu da evolução da palavra em determinada posição na frase, chamada posição
proclítica. Foi uma alteração devida à fonética sintática.
Análise fonética, segundo Tassilo Orpheu Spalding (1971, s.v.), é
aquela em que se classifica um vocábulo quanto ao número de sílabas e
a tonicidade, decompondo as suas sílabas nos fonemas que as constituem, e classificando-os. Exemplo: "baile" – vocábulo dissílabo, paroxí2499
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tono, rizotônico formado pelos fonemas: /b/ consoante oclusiva, surda,
bilabial e sonora; /a/ vogal média oral, formando, com a semivogal anterior /y/ um ditongo oral decrescente; /l/ consoante lateral, constritiva,
alveolar e sonora; /e/ vogal anterior, reduzida oral átona. Primeira sílaba: bai /bay/ com ditongo oral decrescente – sílaba tônica; segunda sílaba: le /le/.
Fonética é o estudo dos sons da fala, segundo Robert Lawrence Trask
(2015, s.v.). Especificamente, a fonética não faz parte da linguística,
embora existam naturalmente estreitas conexões entre as duas disciplinas. Os foneticistas investigam tópicos tais como a base anatômica, fisiológica e neurológica da fala (trata-se da fonética fisiológica), a ação
dos órgãos da fala na produção dos sons da fala (fonética articulatória),
a natureza acústica das ondas sonoras que transmitem a fala (fonética
acústica) e a maneira como o ouvido e o cérebro interpretam a fala (fonética auditiva e perceptiva). Os foneticistas vêm usando, há muito
tempo, vários dispositivos mecânicos em suas investigações. Hoje em
dia, o mais comum é usarem uma bateria de instrumentos eletrônicos
apoiados por computadores e, portanto, a maior parte da fonética que se
faz hoje em dia é uma fonética experimental. Dos foneticistas que preferem trabalhar totalmente de ouvido, sem instrumentos, diz-se que fazem
uma
fonética
impressionística.
De um foneticista moderno, espera-se que ele esteja à vontade num
laboratório cheio de instrumentos, mas também se espera que ele passe
por muito treinamento de ouvido, adquirindo a capacidade de reconhecer a caracterizar os sons da fala inteiramente de ouvido. Também é necessário dominar o Alfabeto Fonético Internacional1, o sistema padrão
para transcrever os sons da fala.
Os foneticistas podem optar por investigar quer o inteiro leque de
sons da fala que os seres humanos são capazes de produzir (é a fonética
geral ou antropofônica), ou a maneira como os sons são usados em línguas humanas reais (é a fonética linguística, que às vezes se sobrepõe à
fonologia).
A fonética foi substancialmente desenvolvida pelos antigos indianos e
pelos árabes na Idade Média, mas a tradição moderna recomeçou no
século XVI na Inglaterra, e, na Grã-Bretanha do século XIX, figuras
como Alexander Melville Bell (1819-1905), Henry Sweet (1845-1912)

Importante: Os símbolos do IPA (Alfabeto Fonético Internacional) podem ser obtidos gratuitamente nos dos endereços
seguintes: <http://www.sil.org> e em <http://www2.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html>.
1
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e Daniel Jones (1881-1967), foram os principais criadores da fonética
moderna, muito embora a maioria das técnicas experimentais usadas
hoje nessa disciplina sejam bem mais recentes.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v), a fonética é o estudo da emissão e
da recepção dos sons da linguagem articulada (ou fones). Está, portanto, estritamente ligada à anatomia, à fisiologia e à acústica. Contrariamente à fonologia, não estuda os sons da linguagem do ponto de vista
de sua utilização pelo locutor, mas somente do ponto de vista de suas
propriedades físicas.
Distinguem-se diversos domínios na fonética. A fonética geral trata
da produção fônica humana nas línguas naturais. A fonética comparada
estuda o contraste dos sons em duas ou mais línguas. A fonética aplicada desenvolve esse estudo no quadro de uma língua particular. A fonética histórica estuda a natureza e as formas de mudança fonética. A fonética descritiva aborda o estudo dos sons da linguagem numa perspectiva
sincrônica.
O vasto campo de aplicação da fonética descritiva é dividido em diversos domínios. A fonética articulatória trata do funcionamento do
aparelho vocal quando da emissão dos sons. Propõe uma classificação
das unidades fônicas (sons vocálicos e sons consonantais) a partir dos
órgãos utilizados na fonação. A fonética acústica estuda o mecanismo
vibratório na mecânica da emissão do som, e descreve uma duração, intensidade, altura e timbre. A fonética auditiva ou perceptiva descreve o
modo de percepção dos sons, ou seja, a impressão auditiva provocada
pelos estímulos acústicos. Enfim, à margem dessas orientações onde os
sons são analisados de maneira isolada, a fonética chamada combinatória trata da maneira pela qual os fones se organizam em sequências no
nível da sílaba, do morfema, do sintagma, do enunciado, e estuda suas
interações.
Os foneticistas criaram, desde 1886, um alfabeto fonético internacional destinado a permitir uma transcrição das realizações fônicas das diferentes línguas do mundo através de um sistema gráfico constituído
por letras dos alfabetos greto e latino e por sinais específicos.
Segundo Ana Ruth Moresco Miranda (CEALE, Glossário, s.v.), fonética é a ciência que estuda os sons da fala a partir de diferentes perspectivas: a articulatória, a acústica e a perceptual ou auditiva. A fonética
articulatória descreve o modo como os sons, consoantes e vogais, são
universalmente produzidos pelo aparelho fonador humano. Os termos
utilizados para a descrição referente à articulação das unidades sonoras
são originários da anatomia e da fisiologia e dizem respeito a quatro pa2501
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râmetros principais: i) o ponto ou lugar da cavidade oral em que o som
é produzido (quais os articuladores envolvidos – lábios, dentes, língua,
alvéolos e palato); ii) o modo como a ar é expelido para produzir a fonação (de maneira abrupta após uma oclusão, de forma contínua, com a
saída pela cavidade nasal, etc.); iii) o comportamento das pregas vocais
(que podem vibrar ou não durante a passagem do ar pela laringe); iv) a
posição do palato mole (que pode fechar ou não a passagem do ar pela
cavidade nasal). Já a fonética acústica é o ramo que se volta para as
propriedades físicas dos sons. A análise das unidades sonoras, por essa
perspectiva, lança mão de princípios da física e da matemática e os sons
linguísticos são descritos como ondas sonoras que se propagam através
do ar. A fonética perceptual ou auditiva, por seu turno, ocupa-se do estudo relativo ao modo como o ouvido humano processa a informação
auditiva. Essa área de estudos está em interface com a neurologia e a
psicologia uma vez que pretende investigar o modo como ocorre o processamento do sinal acústico pelo cérebro do ouvinte.
A dimensão linguística da fonética emerge da conjunção de informações acerca das propriedades físicas, acústicas e perceptuais dos sons
com aquelas referentes ao funcionamento das unidades sonoras no sistema linguístico. Para estudarmos, pois, as pequenas partes constitutivas da fala, as unidades segmentais, isto é, consoantes e vogais, não
basta considerar apenas os sinais físico-acústicos ou ainda os movimentos articulatórios dos órgãos vocais, mas é necessário que saibamos
quais sons são responsáveis por contrastes em uma dada língua (fonologia). Se tomarmos as consoantes fricativas como exemplo, [s] de selo
e [z] de zelo diferem, em termos articulatórios, apenas pela vibração
das pregas vocais ocasionada pela passagem do ar através da glote.
Uma informação de natureza articulatória como essa é relevante para
falantes do português, mas não para os do espanhol, porque o sistema
linguístico espanhol não apresenta contraste entre as consoantes que
constituem esse par. Apenas o [s] se faz presente no inventário da língua espanhola e, portanto, ainda que haja algum tipo de vibração durante a passagem do ar, ela não será levada em conta pelo falante, já que
não é responsável por contrastes na classe das fricativas dessa língua.
Ao pronunciarmos uma palavra como pato, por exemplo, sabemos,
por meio de uma atitude metalinguística e graças a nosso conhecimento
linguístico, que são quatro os sons que a compõem ainda que, fisicamente, seja um contínuo aquilo que ouvimos, pois, na produção da fala,
não articulamos cada som individualmente, um após o outro, mas sim
como resultado da coarticulação de consoantes e vogais que se fundem
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para formar unidades maiores, tais como a sílaba.
Embora não sejam objeto específico de estudo dos alfabetizadores, as
contribuições do campo da fonética ajudam o professor a compreender
os aspectos sonoros da língua, bem como suas implicações no processo
de aquisição da escrita.
Sugere-se, como complemento, a leitura de Speech Sounds, de Patricia Ashby (1995); o artigo “Siences phonétiques et relations forme/substance: 1 – un siècle de ruptures, négociations et réorganisations; 2 – du poids de la substance sur la forme aux réarticulations scientifiques”, de Louis-Jean Boë (1997); a seção IV de The Cambridge
Encyclopedia of Language, de David Crystal (1997a); A Course in
Phonetics (1993) e Preliminaries to Linguistic Phonitics (1971), ambos
de Peter Ladefoged; The Sounds of the World’s Languages, de Peter
Ladefoged e Ian Maddieson (1996); e Principles of Phonetics, de John
Laver (1994); Manuel de phonétique générale, de Bertil Malmberg
(1974); Éléments de linguistique générale, de André Martinet (1974);
Dicionário de linguística e fonética, de David Crystal (1988); Introdução à linguagem, de Victoria Fromkin e Robert Rodman (1993).
Veja os verbetes: Alfabeto Fonético Internacional (AFI), Consoantes,
Ético/êmico. Fala, Fonação, Fone, Fonema, Fonologia, Língua, Palavra, Sistema fonológico, Som da fala, Transcrição, Vogais e Vogal.
Fonética acústica
Fonética acústica ou fonética física é o ramo da fonética, segundo
David Crystal (1988, s.v.), também conhecido simplesmente como
acústica, que estuda as propriedades físicas dos sons, à medida que vão
sendo transmitidos entre a boca e o ouvido. A fonética acústica é totalmente dependente de técnicas instrumentais de investigação, principalmente a eletrônica (como pré-requisito para estudos mais avançados,
conhecimentos de física e matemática). A importância da análise acústica para o foneticista é que ela pode fornecer dados objetivos e claros
para a pesquisa da fala – os "fatos" físicos do enunciado. Desse modo,
frequentemente se lança mão da evidência acústica para apoiar uma
análise feita em termos fonéticos articulatórios ou auditivos. Por outro
lado, é importante que não se confie demasiado na análise acústica, que
está sujeita a limitações mecânicas (como a necessidade de se calibrar
cada instrumento de medida com precisão) e que muitas vezes está
aberta a múltiplas interpretações. Realmente, algumas vezes, as análises
acústica e auditiva de um som entram em conflito – por exemplo, no
estudo da entonação, pode-se ouvir a melodia da fala como ascendente,
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quando os fatos acústicos mostram que a frequência fundamental do
som permaneceu imutável. Neste caso, cabe ao foneticista decidir que
análise ele privilegiará. Continuam, desde já muito tempo, os debates a
respeito dos respectivos méritos das soluções físicas (isto é, acústicas)
em oposição às soluções psicológicas (isto é, auditivas) na abordagem
deste gênero de problemas, e a respeito de que maneira podem ser resolvidos conflitos deste tipo.
Fonética articulatória
Proposta teórica que tem por objetivo integrar os estudos fonéticos e
fonológicos, segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.). Neste modelo,
o gesto é a unidade básica de análise, que caracteriza os eventos articulatórios na dimensão do tempo. Diferentes gestos podem ser sobrepostos, isto é, dois ou mais gestos podem coocorrer temporalmente. Assim,
os enunciados são constelações de gestos que se conectam na organização do componente sonoro. A fonética articulatória é também referida
como fonologia gestual. Eleonora Cavalcante Albano, em seu livro O
Gesto e suas Bordas (2001) e no artigo "Perspectivas recentes no estudo da aquisição e do desenvolvimento fonológico" (2004) fez aplicações desse modelo teórico ao português brasileiro, incluindo contribuições
teóricos
adicionais.
Para Jean Dubois et al. (1998, s.v.), a fonética articulatória é um dos
ramos mais antigos da fonética. Com efeito, a antiga fonética da Índia
já oferece exemplos muito precisos de fonética articulatória. Ela estuda
os sons usados na linguagem humana, segundo os mecanismos de sua
produção pelo aparelho vocal. A descrição exata e detalhada de todos
os sons, que a fonética estabelecia como seu objetivo, mostrou-se imediatamente impossível, apesar da descoberta, ou antes, pela descoberta
de técnicas de observação e de aparelhos de medida cada vez mais
aperfeiçoados. Constatou-se logo que as produções sonoras do aparelho
vocal humano são infinitas. Só é possível descrever classes de sons e os
mecanismos gerais da produção da linguagem.
Essa descrição se efetua em função de três variáveis: a atividade da
laringe (sonorização), o local onde se dá o estreitamento máximo da
boca (ponto de articulação) e a maneira como se efetua o escoamento
do ar através do canal fonatório (modo de articulação). Às vezes, é necessário acrescentar uma carta variável, correspondente à intervenção
de um articulador secundário que modifica a modulação do som elementar.
A laringe é o órgão fundamental da emissão do som. Sua função é,
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antes de tudo, respiratória. Para esse órgão, como para os outros órgãos
fonadores, a função vocal é uma função secundária, social e não biológica.
A importância da laringe reside no fato de que é nela que estão as
cordas vocais, pregas de tecidos horizontais situadas em pontos opostos
do tubo de passagem habitual da coluna de ar que sobe dos pulmões.
As cordas vocais, nos mamíferos superiores, representam o estágio
mais evoluído do diafragma muscular, que termina o aparelho respiratório em todos os animais dotados de um sistema respiratório que comunica com o mundo exterior, e que, mesmo nos desdentados mais
primitivos, entra em vibração sob a ação do ar pulmonar para produzir
sons. A atividade do tórax desempenha, igualmente, um grande papel,
visto que é a contração dos músculos intercostais, dos músculos abdominais, do diafragma, em seguida seu relaxamento, que determina o ciclo da respiração: inspiração (fase ativa) e expiração (fase passiva). O
ato de fonação se dá durante o tempo que corresponde à fase passiva de
respiração. Na fonação, o ritmo respiratório é modificado para atender
às necessidades de emissão sonora. O tempo inspiratório é curtíssimo,
para não entrecortar a corrente fonatória. O tempo expiratório, ao contrário, é alongado para permitir uma duração da emissão tão longa
quanto possível (sopro).
As cordas vocais se entreabrem ao máximo durante a respiração, formando um triângulo, cujo ângulo se chama glote, e se aproximam no
fim da expiração. Quando a pressão do ar excede a dos músculos, ela
força as cordas vocais a se abrirem e deixarem passar um jato de ar.
Sendo o ar expelido de forma contínua pelos pulmões, produz-se um
ciclo de aberturas e fechamentos sucessivos, que dá nascimento a uma
vibração sonora de origem laríngea, a voz. Muitos sons da fala são
constituídos pela voz glotal, modificada de diversas maneiras pelas
formas da passagem respiratória acima da laringe. Se, durante a expiração, o fechamento das cordas vocais for incompleto, produz-se um atrito glotal que constitui um segundo tipo fundamental do som: o cochicho. Tanto a voz como o cochicho são modificados pela posição dos
órgãos vocais na boca e na laringe.
Certos sons não são modificados pela articulação supralaringal. Chamam-se sons glotais. São conhecidos também pelo nome de cliques
(oclusiva glotal, fricativa glotal, soante glotal).
A hipofaringe é o primeiro ressoador que modifica a onda sonora e a
impele em direção da boca e dos lábios por um lado, em direção da rinofaringe e das fossas nasais, por outro, pelo jogo da extremidade do
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véu do palato ou úvula. O espaço bucal é delimitado por paredes fixas
(abóbada do palato e maxilar superior), paredes móveis e rígidas (maxilar inferior) e paredes moles e móveis (véu do palato, laringe, lábios). O
deslocamento das paredes móveis modifica a forma da cavidade bucal
ou acrescenta outras cavidades (nasal, bucal), o que acarreta uma modificação da onda sonora. O movimento dos diferentes órgãos que entram
em jogo na emissão do som constitui a articulação. Esses órgãos são
chamados articuladores. São, em geral, em número de dois: o inferior,
geralmente móvel, aproximando-se do superior, que, em geral, é fixo.
Mas ambos os articuladores podem ser móveis.
Se a circulação do ar pulmonar é livre, através do canal bucal, e não é
perturbada por nenhuma oclusão ou nenhum estreitamento, o som obtido é uma vogal. O timbre desta é modificado pelo maior ou menor
abaixamento da língua (vogal aberta, semiaberta, semifechada, fechada)
e pelo deslocamento da massa da língua (vogal anterior ou palatal, central ou mediana e posterior ou velar). As consoantes são obtidas pela
oclusão ou estreitamento do canal bucal e, segundo a natureza da oclusão ou do estreitamento, podem ser oclusivas, fricativas, africadas (semioclusivas ou semifricativas), líquidas (laterais ou vibrantes). As consoantes não oclusivas são também chamadas de contínuas. Existe uma
classe de sons intermediários entre as vogais e as consoantes, que são
as soantes (semiconsoantes ou semivogais).
Segundo a natureza dos articuladores (ponto de articulação), distinguem-se as articulações em bilabiais, labiodentais, apicais, pré-dorsais,
dorsais, pós-dorsais, interdentais, dentais, alveolares, pós-alveolares,
retroflexas, pré-palatais, mediopalatais, palatais, pós-palatais, velares,
uvulares ou faringalizadas. O articulador bilabial também pode intervir
como articulador secundário para determinar um som labializado ou arredondado.
Fonética auditiva
Ramo da fonética que estuda a reação, em termos de percepção aos
sons da fala, enquanto mediados pelo ouvido, o nervo auditivo e o cérebro. Trata-se, segundo David Crystal (1988, s.v.), de uma área menos
estudada da fonética, especialmente por causa das dificuldades encontradas sempre que alguém tenta identificar e medir respostas psicológicas e neurológicas aos sons da fala. Os estudos relativos à anatomia e
fisiologia já estão bem adiantados, assim como as técnicas para medir a
audição. O uso clínico desses estudos se dá na audiologia e na audiometria. No entanto, pouco se tem feito em termos de pesquisa pura dos
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atributos da sensação dos ons da fala, vista como um sistema fonético,
e permanece obscura a relação entre tais análises fonéticas e os estudos
fonológicos. Veja o capítulo 3 de Linguística geral, de Robert Henry
ROBINS (1981).
Fonética autossegmental
Proposta teórica que tem por objetivo integrar vários níveis da descrição do componente fonológico e que se caracteriza como modelo da
fonologia não linear, segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.). A
abordagem em vários níveis ou camadas oferece uma alternativa a alguns dos problemas enfrentados em modelos lineares ou segmentais,
como a fonética gerativa, por exemplo. A fonologia autossegmental é
um modelo que apresenta motivação e análise elegante para fenômenos
de assimilação, harmonia vocálica, cancelamento segmental e inserção
segmental. Nesse modelo, a estrutura hierárquica da sílaba é formulada
e há interação entre o nível silábico e métrico. Há interação também
com a fonologia lexical, de forma a acomodar os aspectos fonéticos finos (pós-lexicais) e os aspectos morfológicos e gramaticais (lexicais)
na análise do componente sonoro. Vários autores têm feito aplicações
desse modelo teórico ao português brasileiro, como Leda Bisol (1989 e
2005), Delson Biondo (1993) e Daniel Alvarenga (1995).
Fonética comparada
Veja os verbetes: Fonética descritiva.
Fonética descritiva
Segundo Celso Pedro Luft (1972, s.v.), fonética descritiva, fonética
estática, fonética sincrônica ou fonética fisiológica é a disciplina que
"descreve" os sons da fala e fenômenos correlacionados. Estuda a produção dos sons pelo aparelho fonador, as qualidades físicas desses
sons, as articulações bucais e os efeitos acústicos recebidos pelo ouvinte. Para avaliação mais precisa dessas realidades, pode-se valer de aparelhos cientificamente montados, com os quais são realizadas pesquisas
de laboratório. Trata-se, portanto, da fonética experimental (na terminologia de Jean-Pierre Rousselot, 1846-1924) ou fonética instrumental
(na terminologia de Maurice Grammont, 1866-1946). Tem sido chamada também de fonética fisiológica.
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), é a que se preocupa com o
aspecto sincrônico no estudo dos sons da fala, isto é, suas qualidades físicas e sua articulação. Atualmente, a fonética descritiva se vale de instrumentos científicos, razão pela qual se fala em fonética experimental
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ou fonética instrumental. E é comparada quando trata do coteja entre
várias línguas ou várias fases da mesma língua.
Fonética diacrônica
Veja Fonética histórica.
Fonética dinâmica
Veja Fonética histórica.
Fonética evolutiva
Veja Fonética histórica.
Fonética experimental
Sobre fonética experimental ou fonética instrumental, veja fonética
descritiva.
Fonética expressiva
Fonética expressiva é a que trata da palavra de conteúdo expressivo,
para efeito estilístico.
Fonética fenomenológica
Veja os verbetes: Fonética organogenética.
Fonética fisiológica
Veja os verbetes: Fonética descritiva.
Fonética frásica
Veja Fonética sintática.
Fonética funcional
Fonética funcional é o mesmo que fonologia, por isso, fonema (estudado na fonologia) é o mesmo que som (estudado na fonética) enquanto
função, isto é, a parte funcional do som, a parte que funciona como distintiva (JOTA, 1981, s.v.).
Fonética histórica
A fonética histórica, fonética diacrônica, fonética dinâmica ou fonética evolutiva se ocupa dos fonemas de uma língua, sua origem e evolução. Estuda, portanto, o aparecimento e desaparecimento dos fonemas, das mudanças fonéticas (metaplasmos) e das leis ou tendências
que as governam ("leis fonética"). Segundo Joaquim Matoso Câmara
Júnior (1968, s.v. Fonética), "como se trata de mudanças do sistema de
fonemas, seria preferível a denominação fonêmica [ou fonologia] histórica".
É a fonética histórica que ensina, por exemplo, que as vogais breves
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latinas evoluíram para vogais abertas, em português; as longas, para fechadas; que as vogais tônicas persistiam, ao passo que muitas átonas
sofriam síncope; que persistiam também as consoantes iniciais, as surdas entre vogais se sonorizavam e que as sonoras, nas mesmas condições, caíam.
Fonética impressiva
Fonética impressiva ou fonética simbólica é a que estuda os símbolos
linguísticos, isto é, a que trata do efeito impressivo dos elementos linguísticos (JOTA, 1981, s.v.).
Fonética organogenética
Fonética organogenética é a que estuda a formação dos sons da fala,
isto é, a fisiologia e a psicologia da fonação. Em direção oposta, fala-se
de fonética fenomenológica, que estuda o som como tal, isto é, como o
ouvimos ou julgamos ouvir, pelo que se preocupa com a fisiologia e
psicologia da percepção (JOTA, 1981, s.v.).
Fonética paramétrica
Abordagem à fonética que considera a fala como o único sistema fisiológico, onde operam continuamente as variáveis articulatórias (ou parâmetros) dentro do aparelho fonador, interagindo de diversas formas,
na dimensão do tempo, para produzir um contínuo de sons que os ouvintes segmenta de acordo com as regras de suas línguas. Segundo David Crystal (1988, s.v.), a fonética paramétrica contrasta com a visão
tradicional da fala, na qual a articulação já é considerada uma sequência
de "posturas" de fala, ou segmentos, cada um deles podendo ser definidos independentemente, com referência a um conjunto de traços isoláveis (ponto de articulação, modo de articulação etc.). Esse modelo "estático" se opõe também ao modelo paramétrico dinâmico, que levantou
o interesse a respeito da natureza dos mecanismos de controle neurolinguístico.
Fonética simbólica
Fonética simbólica é a que estuda a pretensa capacidade de um som
evocar determinada ideia; é o mesmo que fonética impressiva.
Fonética sintática
A fonética sintática ou fonética frásica trata dos fenômenos fonéticos
ligados ao encadeamento dos vocábulos na frase. Por isso, tem sido
chamada também de fonética frásica. Ela mostra a importância do
acento tônico e das adaptações fonéticas de sons vizinhos. Ensina co2509
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mo, por próclise e ênclise, os vocábulos átonos, ou tornados átonos, se
apoiam nos vocábulos tônicos, podendo sofrer alterações fonéticas. Assim, mui (muito), grão, grã (grande), são (santo), cem (cento), Fernão
(Fernando) sofreram apócope por ação da próclise.
A fonética sintática nos ensina que o s de os é surdo em os portos e
sonoro em os bancos, por assimilação ao fonema surdo ou sonoro seguinte; que há formação de ditongos, tritongos, com oclusão de vogais,
na ligação das palavras. Exemplo: cinquenta e um = /sĩkwẽteyũ/ (cinquenteium).
Assimilação, crase, elisão, epêntese, prótese, haplologia etc. podem
ocorrer também na fonética sintática ou frásica, assim como ocorre na
formação de palavras, por exemplo, na composição do tipo fidalgo < filho+de+algo, embora < em+boa+hora, fonseca < fonte+seca e
aguardente < água+ardente etc., que são consideradas palavras primitivas no plano sincrônico, uma vez que o falante atual não tem consciência do fenômeno histórico.
Segundo Vittorio Bergo (1960, s.v.), a fonética sintática nos mostra o
verdadeiro valor das vogais, que não podem ser apreciadas devidamente a não ser em sua relativa posição na frase.
Quando tomamos uma palavra como substantivo, citando-a, damoslhe, às vezes, uma acentuação que não lhe é própria, e proferimos monossílabos átonos coo se fossem tônicos. Por exemplo, a preposição dê,
o pronome ô, a partícula quê etc. Na frase, tais monossílabos não são
assim tão fortes, e, na pronúncia geral do Brasil, têm esse e e esse o
átonos um valor aproximado do de i e u, respectivamente. Ao contrário
(o que é fácil de perceber no verso), há vocábulos tônicos que perdem a
sua tonicidade em benefício de outros, dada a posição que ocupam e
tendo-se em vista o ritmo.
A redução de cento, grande, santo e maior a cem, grão (grãomestre),
são (São João) e mor (altar-mor) se explica pela fonética sintática, pois
se deve à posição que ocupam tais palavras em relação a outras. A fonética sintática observa a diferença na vibração do r de estar em estar
aqui (vibração simples) e estar triste (vibração múltipla), por se achar
antes de palavra iniciada por vogal ou por consoante surda. Note-se
ainda que o s final de um vocábulo é surdo antes de consoante surda ou
de pausa e sonoro antes de consoante sonora ou vogal, o que pode ser
observado em as três / as duas ou as asas. Aponta o fenômeno de redução a ditongo (ei) do a final de um vocábulo com a conjunção e, em
expressões como trinta e um (trinteium ou /trĩteyũ/). Enfim, são numerosos os interessantes fatos de fonética sintática, que só em estudo mais
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desenvolvido (como Fonética Sintática de Sousa da Silveira) podem
ser convenientemente estudados.
Fonética sistemática
Segundo David Crystal (1988, s.v.), fonética sistemática é um nível
de representação na fonologia gerativa que fornece uma transcrição
fonética estreita dos traços sistemáticos da pronúncia, ou seja, excluindo os traços que seriam atribuíveis a fatores do desempenho. O componente fonológico da gramática associa esta transcrição com o nível fonêmico sistemático da representação.
Fonética universal
Carly Silva (1988, s.v.), citando Noam Chomsky e Morris Halle
(1968, p. 4) sobre a fonética universal, ensina que "Parte da linguística
geral que especifica a classe de 'representações fonéticas possíveis' das
orações, determinando o conjunto universal de traços fonéticos e as
condições de suas combinações possíveis" (CHOMSKY & HALLE,
1968, p. 4). Por outras palavras, a fonética universal "especifica os elementos mínimos disponíveis para cada língua natural e estabelece certas condições relativamente à escolha e combinação dos mesmos"
(CHOMSKY, 1975c, p. 5).
A teoria da fonética universal estabeleceu um alfabeto fonético universal, baseado num sistema de traços distintivos, e um sistema de leis
relativas às sequências permitidas e à variedade de seleção permitida
numa língua determinada. Como exemplo de lei da fonética universal,
menciona Noam Chomsky (1972a, p. 123) a observação de Roman Jakobson no sentido de que os traços de labialização e velarização sejam
considerados variantes de um traço único, mas abstrato, tendo em vista
a circunstância de que nenhuma língua usa ao mesmo tempo os dos traços em apreço para distinguir não repetições.
Fonéticas (leis)
Segundo Tassilo Orpheu Spalding (1971, s.v.), três leis fonéticas fundamentais são aceitas atualmente, relativamente à língua portuguesa: 1)
a lei do menor esforço; 2) a lei da persistência da consoante inicial e 3)
a lei da persistência da sílaba tônica. Essas leis fonéticas agem inconscientemente, de modo gradual e constante.
Foneticismo
Foneticismo ou fonetismo é o sistema de escrita fonética.
Fonetógrafo
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Fonetógrafo é um aparelho que permita transformar a língua falada
em texto escrito, a partir dos espectros acústicos característicos de cada
som.
Fonia
Fonia é sinônimo de fonação; é o mínimo de sonoridade que se pode
ouvir a determinada distância.
Fônica
Fônica é o estudo dos fones.
Fônico
O termo fônico se aplica a todo aspecto relativo aos sons da linguagem, tenham ou não uma importância linguística. Ou seja, é o mesmo
que fonético ou fonológico, indistintamente.
Fonocronologia
Fonocronologia é uma ciência ainda embrionária que tem por objeto
o estudo do ritmo das mudanças fonológicas, supostamente regular.
Veja os verbetes: Glotocronologia.
Fonoestética
Termo usado algumas vezes na linguística com referência ao estudo
das propriedades estéticas do som, principalmente o simbolismo que
pode ser atribuído a cada som. Segundo David Crystal (1988, s.v.), sugeriu-se que casos como as línguas que usam as vogais [i] para assinalar pequenez evidenciam uma correspondência limitada entre som e
significação na língua ("fonoestesia" ou sinestesia); as unidades sonoras, neste caso, são denominadas "fonoestemas". O ramo da estilística
que estuda tais efeitos expressivos, como a onomatopeia na poesia,
chama-se fonoestilística.
Fonoestilística
Fonoestilística é uma parte da fonologia que estuda os elementos fônicos que possuem na linguagem humana uma função expressiva (emotiva), ou apelativa (conativa), mas não representativa (referencial). Assim, todos os aspectos que caracterizam o falante conforme sua origem
social, conforme o grupo etário a que pertence, conforme o sexo, seu
grau de cultura, a área geográfica. Em certas sociedades pouco diferenciadas do ponto de vista social, são, sobretudo, as diferenças de idade e
de sexo as que se manifestam na pronúncia ou na realização de certos
sons da linguagem. Em certos falares sicilianos, por exemplo, da região
de Messina, o mesmo fonema se realiza através da consoante cacuminal
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[ḍ] entre os homens (jaḍu, galo) e pela sequência [tr] entre as mulheres
(jatru), conforme uma discriminação que se manifesta desde a infância;
entre os tchuktes do Kamtchatka, um mesmo fonema da língua é pronunciado [tʃ] pelos homens e [ts] pelas mulheres (o que corresponde a
uma acentuação da feminilidade em virtude de o som se tornar mais
agudo). Noutras sociedades, as diferenças na pronúncia são sintomáticas de uma origem regional, como a pronúncia do "r apical roulé" que,
na França, traduz uma origem provinciana, ou ainda, na Itália, a ausência das geminadas, que caracteriza uma origem nortista. Existem certas
sociedades muito hierarquizadas, onde certas pronúncias são interditadas para certas camadas sociais, como nas línguas da Índia: em tamul,
um só e único fonema deve ser pronunciado [ts] ou [s] conforme a casta
do sujeito que fala. Em quase todas as sociedades existe uma pronúncia
"mundana", própria dos esnobes, caracterizada, frequentemente por um
certo relaxamento. Assim, o [ᴚ] fricativo, menos enérgico que a vibrante que ele substitui, ou que tende a substituir, em muitos países, apareceu primeiro nas capitais, e na alta sociedade, por exemplo, na França,
na corte de Versalhes. Caracteriza, na Itália, um ambiente intelectual
mundano. A pronúncia do nova-iorquino apresenta duas variantes para
o fonema /r/ e três variantes para o fonema /θ/ correspondentes a estratificações sociais.
Veja os verbetes: Estilística fônica.
Fonoestilístico
Fonoestilístico é o que se diz de qualquer elemento fonético usado estilisticamente, como o acento enfático, por exemplo.
Fonograma
Nas escritas ideogramáticas, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.),
chama-se fonograma a um signo que, capaz de funcionar em outras situações com o seu pleno valor de ideograma, é utilizado para a transcrição do consonantismo de uma palavra homônima daquela que designa
o ideograma. Assim, em egípcio, a palavra [mçDr] "ouvir" era representada pelos símbolos de [mç] "poeira" e [Dr] "cesto". Na escrita asteca, o nome de lugar Teocaltitlan, literalmente "deus-casa-pessoa" era
representado pelos símbolos de tentli "lábios", otli "caminho", colli
"casa" e tlanti (sento tli um sufixo invariável). Num estágio mais desenvolvido, os fonogramas representam sons silábicos, como a escritura
dos antigos mesopotâmicos, que dispunham de caracteres para representar sílabas, tais como ma, mi, mu, am, im, um, muk, mut, nam, tim.
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), fonograma é a representa2513
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ção visual do som, oposto ao pictograma e ao ideograma, representação de ideias, como nos hieróglifos primitivos que, depois passaram a
ser mesclados de fonogramas. A escrita chinesa também foi ideográfica
até 1956. Aos respectivos sistemas dos fonogramas e dos ideogramas
chamamos fonográfico (ou fonético) e ideográfico. Os algarismos, como todos os sinais matemáticos, são exemplos de ideogramas: 1, 2, =,
>, + etc. No entanto, um, dois, igual a, maior do que já não o são. As
abreviaturas, igualmente, valem pelo que querem simbolizar e não pela
fonação dos sinais com que se escrevem: p. ex. equivale a por exemplo
e não a pê echis. Mas, como observa Joaquim Matoso Câmara Jr., na
acrografia já interfere a fonação: I.P.A.S.E se lê [ipazi], embora signifique Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.
Fonograma é a inscrição que se obtém do som por meio de apare
lhos registradores (JOTA, 1981, s.v.).
Fono-histórico
Fono-histórico é o que evolui normalmente, segundo as leis fonéticas,
como as formas populares.
Fonologia
Ramo da ciência da linguagem que tem por objeto o estudo dos fonemas, isto é, das unidades fônicas que servem de marca distintiva no
corpo da palavra. A fonologia se opõe à fonética, quando estudadas
descritivamente, da seguinte maneira: a fonologia é uma disciplina linguística, a fonética é uma ciência auxiliar da linguística; a fonologia estuda os sons da língua, ou fonemas; a fonética estuda os sons da fala ou
soídos (tudo que é captado pelo sentido da audição; som, rumor, murmúrio); a fonologia se ocupa com a forma da expressão, a fonética com
a substância da expressão.
Ferdinand de Saussure (1857-1913) distinguia a fonologia da fonética
atribuindo à primeira o estudo da descrição fisiológica dos sons e à segunda, o da sua evolução. Depois de Nikolaï Sergueïevitch Trubetzkoy
(1890-1938), porém, a distinção dominante é a que fizemos acima. Entre os ingleses e norte-americanos (que, aliás, muitas vezes empregam
Phonology no sentido de fonética histórica), se emprega Phonemics e
Phonematics, para indicar a ciência que Trubetzkoy denominou fonologia.)
Durante muito tempo, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), a fonologia foi confundida com a fonética. Quando o termo fonologia começou a ser empregado, por volta de 1850, o foi de modo concorrente com
o de fonética. Cada escola, muitas vezes, cada linguista lhes dava uma
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implicação diferente, principalmente porque, tanto a palavra fonética
quanto fonologia têm, aliás, o mesmo sentido etimológico: "estudo dos
sons". Esta confusão de termos, que corresponde a uma confusão de
conceitos, se dissipa com o surgimento da fonologia como ciência linguística, vinculada ao desenvolvimento do estruturalismo linguístico na
primeira metade do século XX.
Com efeito, a necessidade de distinguir os dois tipos de elementos fônicos na língua, de um lado, aqueles que desempenham um papel na
significação e aparecem constantemente na realização de uma mesma
mensagem, e de outro, aqueles que dependem da realização individual
da mensagem, tinha sido entrevista longinquamente pelos gramáticos
hindus, conforme o testemunho da teoria do "sphota", ou conforme o
testemunho da criação dos alfabetos.
As exigências normativas, a importância concedida à língua escrita
em detrimento da língua oral, o interesse predominante pelo estudo histórico dos sons, e, mais tarde, o próprio desenvolvimento dos métodos
experimentais em fonética fizeram perder de vista, durante muitos séculos, esta distinção fundamental. Ela reaparece no final do século
XIX, entre os linguistas pré-estruturalistas, como Baudouin de Courtenay (1845-1929), para quem a distinção entre uma fisiofonética e uma
psicofonética correspondem, aproximadamente, à nossa distinção atual
entre fonética e fonologia.
A verdadeira eclosão da fonologia na Europa não foi possível senão
após a aplicação sistemática ao estudo dos sons das noções linguísticas
elaboradas por Ferdinand de Saussure (1857-1913), em especial, as noções de sistema e de valor, de língua e de vala, de código e mensagem,
de sintagma e de paradigma. Os trabalhos do Círculo Linguístico de
Praga, em particular, as contribuições de Nikolaï Sergueïevitch Trubetzkoy (1890-1938) e de Roman Jakobson (1896-1982), a repercussão
que obtiveram no 1º Congresso Internacional de Linguística de 1928,
em Haia, conferiram à fonologia seu estatuto definitivo de ciência linguística.
Pesquisas paralelas, desenvolvidas aproximadamente na mesma época na Europa e nos Estados Unidos, chegam a resultados semelhantes,
apesar de um certo número de divergências de princípio e de método. O
Círculo de Copenhague, com Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965), desenvolve ao extremo a distinção entre fonética e fonologia, fazendo
abstração da substância fônica da linguagem, considerada como acidental. As unidades distintivas mínimas são chamadas de cenemas, isto é,
"unidades vazias (de sentido)", por oposição aos pleremas ou morfe2515
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mas: a fonologia se torna cenemática. Os linguistas americanos chegam
a resultados semelhantes aos dos linguistas europeus, particularmente
com os trabalhos de Leonard Bloomfield (1887-1949). Mas a exigência
de um estruturalismo mais rigoroso impele os americanos a desconfiar
do mentalismo europeu, a valorizar a segmentação em detrimento da
comutação, a conceder mais importância ao estudo da prosódia.
A fonologia gerativa representa um desenvolvimento e uma superação do estruturalismo: retomando sistematicamente a ideia dos primeiros fonólogos estruturalistas, segundo a qual o fonema não constitui
uma entidade indivisível, mas um complexo de traços, ela leva à negação da existência de um nível intermediário entre o nível dos morfemas
e o dos traços. São traços distintivos que opõem os morfemas, as palavras e as mensagens entre si (salvo os homônimos): a sonoridade, por
exemplo, opõe casa /'kaza/ a caça /'kasa/.
A fonologia gerativa distingue dois níveis de traços distintivos: os
traços fonológicos (nível abstrato), que opõem entre si dois morfemas,
e os traços fonéticos (nível derivado), que designa a pronúncia. Assim,
a palavra mar, no português, apresenta, no fim, os traços fonológicos
[líquido] [não lateral], enquanto os traços fonéticos podem ser, conforme a pronuncia, seja uma vibrante alveolar, sonora, vibrante alveolar
surda ("acento sulino"); seja uma fricativa velar surda ("acento carioca"); seja um flape retroflexo ("acento caipira"), e assim por diante.
Os traços distintivos formam um conjunto universal e são extraídos
das representações fonológicas binárias de Roman Jakobson que, embora não inteiramente adequadas em número e natureza, apresentam a
vantagem científica da simplicidade e da universalidade.
Embora os estudos fonológicos tenham de preferência aspecto sincrônico, já se pode considerar constituída uma fonologia diacrônica, que
tem por objeto estudar as repercussões no sistema das mutações fonéticas e explicar a razão de ser do sentido que tomaram.
Fonologia, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), são os sistemas de sons das línguas, ou o ramo da linguística que os estuda. Enquanto a fonética se interessa principalmente pela natureza física dos
sons da fala e, portanto, em termos estritos, não faz parte da linguística,
a fonologia trata da maneira como os sons funcionam nas línguas, e é
uma parte central da linguística.
Demorou muito tempo para que os linguistas compreendessem a diferença entre fonética e fonologia, mas, no final do século XIX, os linguistas poloneses Jan Niecisław Ignacy Baudouin de Courtenay
(18451929) e Mikolaj Habdank Kruszewski (1851-1887) tinham esta2516
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belecido os fundamentos da fonologia como disciplina. As novas ideias
fonológicas se difundiram gradualmente pela Europa no início do século XX; enquanto isso, os linguistas americanos faziam progressos semelhantes, de maneira parcialmente independente.
O conceito central da nova abordagem fonológica era o princípio do
fonema, cuja compreensão permitiu que fossem feitos grandes avanços
na análise dos sistemas sonoros das línguas. Esse princípio permitiu
que os linguistas compreendessem que os sons de uma língua constituem um sistema ordenado, em vez de serem apenas uma coleção de sons
individuais; esse insight foi um dos primeiros sucessos da abordagem
geral da linguagem chamada estruturalismo.
Importantes contribuições à fonologia foram feitas pelos linguistas
europeus da Escola de Praga, na década de 1930, e pelos estruturalistas americanos, nas décadas de 1940 e 1950. No final dos anos 1950, a
fonologia passou por uma importante transformação com a introdução
dos traços distintivos (unidades fonológicas menores do que os fonemas); esses traços foram combinados com certas ideias tomadas da nova teoria da gramática transformacional de Noam Chomsky, produzindo uma abordagem radicalmente nova (a fonologia gerativa), que tratou dos processos fonológicos que ocorrem nas línguas. A partir dos
anos 1980, a fonologia gerativa se dividiu numa série de abordagens
mais elaboradas, em competição entre si; a maioria dessas novas abordagens costuma ser reunida sob a denominação única de fonologia não
linear. As duas linhas mais importantes da fonologia não linear são a
fonologia métrica e a fonologia autossegmental; mas há muitas outras.
Atualmente, o modelo fonológico mais adotado é a teoria da otimalidade.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a fonologia tem por objeto os
sons da linguagem que estuda pelo ponto de vista de sua função distintiva no sistema da língua. Ela analisa, nesta ou naquela língua particular, sua distribuição na cadeia falada, suas combinações, suas oposições. Nisto se distingue da fonética, que estuda os sons da linguagem
na sua materialidade, do ponto de vista de sua emissão e recepção. A
unidade de análise da fonologia, o fonema, não é, portanto, o som da
linguagem tomado como substância, mas como fenômeno linguístico,
ou seja, como forma. Nessa perspectiva, considera-se geralmente que,
por oposição à fonética, que trata dos sons do discurso, também chamados de sons efetivos, a fonologia trata dos sons da língua, ou seja,
das unidades fônicas abstratas e funcionais.
Segundo Ana Ruth Moresco Miranda (CEALE, Glossário, s.v.), fono2517

BASES PARA UM DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL

compiladas por José Pereira da Silva
logia é a área da Linguística que estuda a gramática dos sons, isto é, o
sistema de sons da língua. À fonologia cabe descrever os fonemas, as
regras de combinação dos sons para formarem unidades maiores, tais
como a sílaba e as regras de atribuição do acento prosódico. Ao estudar
os segmentos (as consoantes e as vogais), a fonologia interessa-se pelo
valor que tais unidades linguísticas assumem em relação a outras no interior de um mesmo sistema, ou seja, interessa-se pelo que é funcional
na língua: o fonema. O fonema é uma unidade que possui valor contrastivo e é, portanto, capaz de distinguir significado. Para verificarmos o
valor contrastivo de um segmento, utilizamos o princípio da comutação, que consiste na comparação entre pares mínimos, isto é, duas palavras da língua que diferem em seu significado apenas por um segmento. Se tomarmos como exemplo um par mínimo do português como
pato e bato, podemos observar que a simples substituição do elemento
inicial resulta em mudança de significado e consequentemente na configuração de uma nova palavra. Esses exemplos permitem-nos observar
claramente o valor contrastivo das consoantes /p/ e /b/, as quais, ao serem substituídas uma pela outra, geram novos itens lexicais. Por meio
da comutação dessas consoantes, podemos concluir, então, que /p/ e /b/,
mais do que simples unidades de sons do português, representam fonemas da língua. O mesmo procedimento aplicado a todos os sons mostra
que o sistema do português é composto por dezenove consoantes e sete
vogais. Os fonemas, por seu caráter contrastivo e, portanto, invariável,
estão na base dos sistemas de escrita alfabética e, no caso do português,
orientam as relações entre os níveis fônico e gráfico no sistema ortográfico da língua.
O conceito de classe natural é importante para a compreensão do funcionamento dos sons em um dado sistema linguístico. A ideia é a de
que sons semelhantes se agrupam formando classes que, por compartilharem características comuns, funcionam de modo semelhante. Tal
noção ajuda a elucidar o modo como processos fonológicos, tais como
os de substituição e assimilação, atuam na língua. Os processos de
substituição observados na aquisição da linguagem, por exemplo, envolvem sempre segmentos que pertencem à mesma classe natural. Se a
criança não é capaz de produzir o /r/, por exemplo, coloca em seu lugar
um /l/ e nunca um /p/, porque /r/ e /l/ pertencem à classe das consoantes
líquidas, enquanto /p/ é uma consoante plosiva que não compartilha
com as líquidas característica alguma. Se a vogal for modificada por
um processo assimilatório, em razão de outra vogal vizinha, a mudança
é previsível e irá ocorrer entre o grupo de vogais que compartilham tra2518
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ços e pertencem à mesma classe. Um exemplo de assimilação entre vogais muito comum nos dados do português é a pronúncia de “cumida”
para a palavra comida, em que o “o” passa para “u” por influência do
“i” da sílaba tônica. Graças à noção de classe natural, é possível entender o motivo por que os sons mudam de forma previsível. Não encontramos trocas na língua, na variação e tampouco na aquisição da linguagem, em que um [p] seja substituído por um [l] ou um [a] por um
[i], por exemplo.
A sílaba é a unidade fonológica maior que o segmento e deriva do
agrupamento de sons que se organizam para formar estruturas maiores.
Os estudos fonológicos referentes à sílaba do português mostram que as
consoantes (C) se agrupam em torno de uma vogal núcleo (V) para gerar sílabas bem formadas. É importante ressaltar a diferença entre a sílaba fônica e a sílaba gráfica. Enquanto esta pertence ao âmbito da ortografia, aquela diz respeito à fonologia. A relação entre ambas não é
isomórfica, por isso uma sílaba fônica pode ou não corresponder a uma
sílaba gráfica: duas sílabas fônicas podem corresponder a uma gráfica
(dizemos a.di.vo.ga.do e ri.ti.mo, mas dividimos graficamente essas palavras como ad-vo-ga-do e rit-mo) ou duas sílabas gráficas, a uma fônica (temos a-bó-bo-ra e fós-fo-ro, na escrita, mas podemos ter a.bo.bra e
fos.fro, na pronúncia).
Sugere-se como complemento a este verbete, a leitura do artigo
“Siences phonétiques et relations forme/substance: 1 – un siècle de ruptures, négociations et réorganisations; 2 – du poids de la substance sur
la forme aux réarticulations scientifiques”, de Louis-Jean Boë (1997);
Phonology, de Philip Carr (1993); o capítulo 28 de The Cambridge Encyclopedia of Language, de David Crystal (1997a); Understanding
Phoology, de Carios Gussennhoven e Hike Jacobs (1991); o artigo
P’erspectives phonologiques: compositionalité, constituance, dynamiques et harmonies” e “Nouvelles phonologies”, (ambos em1997), de
Bernard Laks; Phonology, de Roger Lass (1984); Éléments de linguistique générale, de André Martinet (1974) e Modern Phonology, de
Alan H. Sommerstein (1977); Introdução a estudos de fonologia do
português brasileiro, organizado por Leda Bisol (1999); Dicionário de
linguística e fonética, de David Crystal (1988); o artigo “Aquisição da
fala e da escrita: relações com a fonologia” de Ana Ruth Moresco Miranda e Carmen Lúcia Barreto Matzenauer (2010).
Veja os verbetes: Alfabeto fonético internacional (AFI), Articulação,
Consoantes, Correspondência grafofonêmica, Ético/êmico, Fala, Fonação, Fone, Fonema, Fonética, Fonotática, Língua, Morfofonologia,
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Neutralização, Palavra, Palavra canônica, Par mínimo, Segmental,
Segmento, Sílaba, Sistema Fonológico, Vogais.
Fonologia "de cabeça para baixo"
Com um nome esquisito, mas lógico, a fonologia de cabeça para baixo inverte a direção da aplicação de regras da fonologia gerativa tradicional. Ao invés de derivarem as estruturas superficiais de uma forma
subjacente mais abstrata, as regras interpretam as formas superficiais
enumeradas no léxico, permitindo, assim, que a morfologia relacione
palavras foneticamente diferentes (Exemplos: são/saúde).
Fonologia atômica
A fonologia atômica visa especificar as condições mais limitadores
de aplicação de regras fonológicas. Essas restrições constituem, então,
as "regras atômicas" para os processos fonológicos (como o ensurdecimento) e as variações são preditas por meio de princípios universais.
Ela não se limita às explicações fonéticas, mas adota uma metodologia
que apela às pesquisas tipológicas para determinar as restrições das regras.
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que fonologia atômica é a teoria fonológica apoiada numa distinção fundamental entre regras gramaticais básicas e específicas, inteiramente independentes, formuladas em bases
empíricas (chamadas regras atômicas) e regras dependentes, subordinadas àquelas e a outros princípios gramaticais (chamadas regras não
atômicas). A teoria em questão foi sugerida por Daniel A. Dinnsen como reformulação parcial da fonologia gerativa proposta por Noam
Chomsky e Morris Halle, segundo Daniel A. Dinnsen e Fred R. Eckman (1978).
Fonologia autossegmental
Expressão usada nos últimos anos na teoria fonológica para uma
abordagem que se opõe às teorias estritamente segmentais da fonologia.
Segundo a abordagem segmental, existe um conjunto de representações
constituídas de uma combinação linear de segmentos (ou conjuntos de
traços desordenados) e limites dependentes de critérios morfológicos e
sintáticos. Por outro lado, a abordagem autossegmental vê a fonologia
com diversos "degraus", cada um deles consistindo de uma organização
linear de segmentos, ligados uns aos outros por linhas de associação
que indicam como devem ser coarticulados. Elaborada originalmente
para tratar dos fenômenos tonais, a abordagem passou a lidar com outros traços com mais de um segmento, especialmente a harmonização
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vocálica e consonantal.
A fonologia autossegmental é uma abordagem dentro da tradição gerativa, em que são atribuídas unidades maiores do que um segmento
aos traços fonológicos, como na fonologia prosódica de Firth.
(CRYSTAL, 1988, s.v.).
Fonologia CV
Proposta teórica que organiza os segmentos C (consoantes) e V (vogais) em sílabas, sugerindo a supressão do traço [silábico] proposto pelo Noam Chomsky e Morris Halle em seu livro Sound Patterrn o English (1968), deu origem aos modelos não lineares, segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.). Aplicações deste modelo teórico ao português
brasileiro foram feitas por Leda Bisol em "O ditongo na perspectiva da
fonologia atual" (1989) e em "Aspectos da fonologia atual" (1992).
Veja os verbetes: Fonologia não linear.
Fonologia da palavra
Fonologia da palavra é a que estuda os elementos (fonemas) capazes
de distinguir as palavras entre si.
Fonologia de dependência
Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.) diz que a fonologia de dependência
é uma proposta teórica que analisa o componente fonológico em termos
de relações de dependência entre segmentos. Desse modo, o cabeça em
um domínio é o líder em relação ao elemento dependente no domínio.
A organização dos segmentos, nessa proposta, é formulada com elementos, ao invés de traços distintivos. As relações de dependência podem se estabelecer entre elementos de um mesmo segmento, entre
constituintes de uma mesma sílaba ou entre sílabas e pés métricos, e os
elementos são compreendidos como instâncias que podem formar gestos articulatórios.
Fonologia de governo
Proposta teórica que assume que relações de governo são estabelecidas entre constituintes silábicos e elementos, segundo Thaïs Cristófaro
Silva (2011, s.v.). Elementos são partículas que podem ocorrer isoladamente ou em conjunto para configurar a relação segmental e, quando
ocorrem em conjunto, estão sujeitos às relações de governo que são binárias, envolvendo um governante e um governado. O governante é o
cabeça do domínio de análise. As relações de governo são derivadas de
princípios da gramática universal e, juntamente com parâmetros específicos das línguas naturais, definem os sistemas fonológicos. A fonolo2521
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gia de governo sugere que a combinação de elementos para formar
segmentos consonantais e vocálicos depende do valor de charme atribuído a tais elementos, que pode ser positivo, negativo ou neutro. Há
aplicações desse modelo teórico ao português brasileiro realizadas por
José Olímpio de Magalhães (1990), Thaïs Cristófaro Silva (1992) e Sílvia de Oliveira Segundo (1993).
Fonologia de laboratório
Proposta teórica que assume que técnicas de laboratório, sobretudo de
análise acústica, são fundamentais para o desenvolvimento de argumentos para a análise fonológica, sugerindo que o instrumental matemático
e estatístico é crucial para a análise do componente fonológico. Thaïs
Cristófaro Silva (2006) e Eleonora Cavalcante Albano (2001 e 2004)
aplicaram esse modelo ao português brasileiro.
Fonologia de partícula
Proposta teórica que assume que os segmentos são formados por partículas e que a combinação de partículas forma segmentos diferentes.
Segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.), a fonologia de partícula só
propõe análise para vogais e ditongos, mas, apesar disso, contribuiu
significativamente para propostas subsequentes, como a fonologia de
dependência e a fonologia de governo.
Fonologia de uso
Proposta teórica que assume que a experiência é crucial para a organização do conhecimento linguístico e fonológico, sugerindo que o conhecimento linguístico seja organizado probabilisticamente, segundo
Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.). O modelo da fonologia de uso adota
a teoria de exemplares como modelo representacional e defende que
efeitos de frequência de tipo e de frequência de ocorrência desempenham um papel importante na organização das representações mentais.
Thaïs Cristófaro Silva fez aplicação desse modelo em Fonética e Fonologia do Português (2003), em "Fonologia Probabilística: Estudos de
Caso do Português Brasileiro" (2005) e duas vezes em 2008, sendo uma
delas em parceria com Christina Abreu Gomes ("Frequency Effects in
Language Acquisition: A Case Study of Plural Forms in Brazilian Portuguese") e outra em parceria com Carlos Sandro de Oliveira Campos
("Abertura Vocálica em Verbos Irregulares do Português").
Fonologia declarativa
Segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.), fonologia declarativa é
uma proposta teórica que assume que as generalizações fonológicas não
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são sujeitas à derivação. Ela assume também que restrições interagem
entre si, sendo que todas as restrições devem ser compatíveis, devem se
aplicar igualmente e serem sempre atendidas. As representações fonológicas, nessa abordagem, são entendidas como sendo concretas.
Fonologia derivacional
Toda e qualquer proposta teórica que assume que as representações
fonológicas ou formas subjacentes são sujeitas à derivação é considerada uma fonologia derivacional, como a fonologia gerativa e a fonologia
autossegmental, por exemplo.
Fonologia diacrônica
É o mesmo que fonologia histórica, tratando dos fonemas em sua passagem de um estado de língua a outro.
Fonologia estocástica
Proposta teórica, também denominada fonologia probabilística, que
assume que o conhecimento linguístico é organizado probabilisticamente e que a aquisição da linguagem procede da identificação de probabilidades estatísticas atestadas na linguagem em uso, segundo Thaïs
Cristófaro Silva (2011, s.v.). Essa perspectiva é contrária à proposta de
Noam Chomsky de que o conhecimento linguístico internalizado é inato e é parte da gramática universal. Essa proposta teórica foi aplicada
ao português brasileiro por Thaïs Cristófaro Silva no artigo "Fonologia
Probabilística: Estudos de Caso do Português Brasileiro", em 2005.
Fonologia estratal
Toda proposta teórica que assume a interação entre a fonologia e a
morfologia é fonologia estratal, como a fonologia lexical, por exempo.
Geralmente, esses modelos postulam níveis diferentes para diferentes
afixos e as operações fonológicas têm lugar em vários níveis de formação de palavras.
Fonologia experimental
Proposta teórica que sugere a integração entre fonética e psicologia
experimental para relacionar as descrições fonológicas ao comportamento observável.
Fonologia firthiniana
Proposta teórica que discute a natureza de segmentos como unidades,
apresentada por John Rupert Firth, em Speech (1930), adotando a noção de prosódias, que tem paralelo com a noção de autossegmento na
fonologia autossegmental. As propriedades fonológicas ou prosódias,
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segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.), atuam em domínios que
podem ser a sílaba, a palavra, o grupo entonacional ou o enunciado.
Fonologia fonética
Fonologia fonética é a que trata apenas dos traços pertinentes dos fonemas inferidos pela prova da comutação. É o mesmo que fonologia
como estudo exclusivo dos fonemas, em oposição à fonética propriamente dita (JOTA, 1981, s.v.).
Fonologia funcional
Fonologia funcional é a que trata do sistema dos fonemas, independente da fonética.
Fonologia gerativa
Proposta teórica apresentada por Noam Chomsky e Morris Halle em
1995, na obra Sound Patterns of English, frequentemente citada como
SPE, que teve enorme impacto nos estudos fonológicos, tornando-se
um marco para os estudos fonológicos. A fonologia gerativa assume
que representações subjacentes são sujeitas a regras fonológicas que as
transformam, gerando novas formas e culminando na representação superficial. As regras fonológicas formalizam os processos fonológicos,
utilizando os traços distintivos, e são sujeitas ao ordenamento. A fonologia gerativa é reconhecida como um modelo de fonologia linear porque, nesta abordagem, as unidades fonológicas se organizam linearmente e não hierarquicamente. Numerosos artigos, dissertações e teses
das décadas de 1970 e 1980 (praticamente todos os trabalhos de fonologia desse período) aplicaram a fonologia gerativa ao português brasileiro.
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que fonologia gerativa é o conjunto de
princípios propostos por diversos autores, especialmente Noam Chomsky e Morris Halle, para o estudo da estrutura fônica das línguas naturais, dentro do esquema da gramática gerativa.
Na fase inicial da teoria transformacional, Noam Chomsky adotou,
em matéria de fonologia a orientação do estruturalismo pósbloomfieldiano, aceitando a ideia da necessidade de dois tipos de regras
(regras morfofonêmicas e regras fonéticas) para relacional sequências
de morfemas às respectivas realizações fonéticas. As regras morfofonêmicas converteriam sequências de morfemas em sequências de fonemas, e as regras fonéticas, por sua vez, converteriam estas últimas
nas realizações fonéticas correspondentes. Fiel à orientação estruturalista, que considerava que apenas as regras morfofonêmicas faziam par2524
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te da descrição linguística sistemática, Noam Chomsky também não incluiu em seu esquema as regras fonéticas. Assim, o produto da aplicação dos diversos tipos de regras do primeiro modelo era um conjunto
de representações fonêmicas. Posteriormente, entretanto, esse esquema
foi profundamente modificado, com a rejeição do nível de representação fonêmica e a inclusão de representações fonéticas no âmbito da
gramática formal, de par com a adoção de um único sistema de regras
(regras fonológicas) para relacional as formas sintáticas às representações fonéticas. A partir de então os estudos de fonologia gerativa assumiram grande importância na teoria transformacional, sugerindo novo
enfoque de numerosos problemas e levantando muitas questões que
nem sequer foram consideradas em outros tratamentos da fonologia. A
formulação mais completa dessas ideias foi apresentada no trabalho de
Noam Chomsky e Morris Halle, The Sound Pattern of English (1968).
Dentre os aspectos característicos da fonologia gerativa desenvolvida
nos trabalhos de Noam Chomsky e Morris Halle, cabe destacar:
a rejeição do conceito estruturalista de fonema, à luz do entendimento
de haver justificação para se postular a existência dos níveis de representação fonológica (e/ou lexical) e fonética, mas não do nível de representação fonêmica, com as características que lhe foram atribuídas
pela linguística estrutural moderna (CHOMSKY, 1964d, p. 65-110);
a concepção do sistema fonológico de uma língua como um sistema de
regras que parte de representações subjacentes, de natureza muito abstrata, para chegar às manifestações fonéticas;
a caracterização da representação fonética das orações em termos de
uma fonética universal, baseada num alfabeto fonético universal cujos
elementos básicos são traços distintivos fonéticos;
a noção de que a fonologia depende da sintaxe, sendo as regras fonológicas de cunho meramente interpretativo (veja: Regra interpretativa);
a ideia da existência de um paralelismo entre a fonologia e a semântica,
donde o conceito de interpretação fonética;
a ideia de que as regras fonológicas obedecem a uma sequência (veja:
Ordenamento de regras) e são aplicadas de acordo com o princípio do
ciclo transformacional;
a concepção da percepção do discurso como processo ativo;
a rejeição da ideia de que a transcrição fonética reflete diretamente o
sinal acústico.
A relação entre a sintaxe e a fonologia proposta no modelo da teoria
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padrão foi revista no esquema da teoria padrão ampliada com a introdução de um sistema de regras de reajustamento. Mas recentemente,
Noam Chomsky voltou a reexaminar o assunto, acolhendo tese de Joan
W. Bresnan contrária à separação entre as regras sintáticas e fonológicas (veja: Componente fonológico).
Por outro lado, diversos autores vêm sugerindo revisões do esquema
da fonologia gerativa apresentado em The Sound Pattern of English,
cabendo assinalar, nesse sentido, as propostas relativas à fonologia natural, à fonologia gerativa natural e à fonologia atômica.
Fonologia gerativa natural
Segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.), fonologia gerativa natural é uma proposta teórica que sugere que as representações fonológicas devem ter relação direta com as formas de superfície nos casos que
envolvem mudanças sonoras regulares, como a assimilação e a lenição,
por exemplo. Nesse caso, as regras fonológicas são ditas produtivas,
visto que, não havendo regularidade, as regras fonológicas não produtivas envolvem, geralmente, interface com a morfologia. Um exemplo de
regra fonológica não produtiva no português é a formação de plural de
formas terminadas em ão. A grande contribuição da fonologia gerativa
natural foi sugerir a incorporação formal da sílaba ao componente fonológico, investigando a naturalidade das regras fonológicas. Maria
Bernardete Marques Abaurre Gnerre, em "Alguns Casos de Formação
de Plural no Português" (1983) aplicou a teoria da fonologia gerativa
natural
ao
português
brasileiro.
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que fonologia gerativa natural é uma
teoria fonológica proposta por Theo Vennemann (1973 e 1974) e Joan
Bybee Hooper (1975 e 1978) como revisão da fonologia gerativa nos
moldes sugeridos por Noam Chomsky e Morris Halle (1968). A teoria
em questão se caracteriza por um interesse primordial pela naturalidade das representações subjacentes, às quais são impostas restrições
muito rigorosas. A fonologia gerativa natural é uma teoria inteiramente
distinta da fonologia natural.
Fonologia glossemática
Proposta teórica apresentada como parte da glossemática, que é uma
teoria linguística desenvolvida por Louis Hjelmslev (1899-1955), dedicando atenção especial aos fenômenos prosódicos e, em especial, à sílaba.
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Fonologia histórica
Ramo da linguística que estuda as alterações dos sistemas sonoros em
perspectiva diacrônica. Há numerosos trabalhos de fonologia histórica
aplicados à língua portuguesa. Entre os autores que já escreveram sobre
fonologia histórica aplicada à língua portuguesa, podem ser destacados:
Carlos Alberto Faraco (1991), Gladis Massini-Cagliari (1999), Rosa
Virgínia Mattos e Silva (1991), Mario Roberto Lobuglio Zágari (1988),
Paul Teyssier (1997) e Edwin Bucher Williams (1975).
Fonologia lexical
Proposta teórica que sugere a interação entre fonologia e morfologia,
postulando diferentes níveis ou estratos para formação de palavras, em
três níveis de representação: subjacente, lexical e fonético, segundo
Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.). As representações lexicais são derivadas a partir da aplicação de regras fonológicas e morfológicas às representações subjacentes, dedicando atenção especial à relação entre os
fenômenos do componente lexical e os fenômenos do componente póslexical, sendo que estes se aplicam às formas fonéticas. A teoria foi
aplicada ao português brasileiro por Seung-Hwa Lee, em "Fonologia
Lexical do Português" (1992) e em Morfologia e Fonologia Lexical do
Português do Brasil (1995).
Fonologia métrica
Proposta teórica que se dedica a analisar fenômenos suprassegmentais, em especial, a atribuição do acento no nível da palavra, tendo sido
aplicada ao português brasileiro por Leda Bisol (1992 e 1994), por
Seung-Hwa Lee (1994 e 1995) e por Gladis Massini-Cagliari (1992 e
1993).
Segundo David Crystal (1988, s.v.), a fonologia métrica é uma abordagem que enfatiza a relação entre os segmentos, as sílabas e os processos prosódicos, como ritmo e acento. As regras atribuem uma proeminência relativa aos nódulos de tipo irmão (binários) de um diagrama
de árvore, de forma que um nódulo seja forte e o outro fraco, a fim de
produzir uma árvore métrica que represente a estrutura métrica que represente a estrutura métrica subjacente de uma palavra. De modo geral,
a força métrica é representada formalmente através do uso de "grades"
métricas. Foram elaboradas diversas operações para produzir uma estrutura métrica derivada, sobre a qual operará o componente fonológico
segmental de uma gramática.
Fonologia não linear
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Toda proposta teórica que assume que a organização fonológica se dá
em camadas hierarquicamente ordenadas e que a sílaba é uma importante unidade na representação fonológica, entre as quais, a fonologia
autossegmental, a fonologia CV, a fonologia de governo, a fonologia
lexical e a fonologia métrica.
Fonologia natural
Proposta teórica que sugere processos naturais inatos, envolvidos na
aquisição da linguagem, que têm origem na capacidade perceptual da
espécie humana, segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.). Além de
processos, o modelo postula regras para regular as propriedades específicas de línguas particulares e investiga a naturalidade das representações e dos processos fonológicos.
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que fonologia natural é o termo usado
para designar diversas propostas de revisão da fonologia gerativa elaborada por Noam Chomsky e Morris Halle (1968). As propostas em
questão foram divulgadas em diversos trabalhos, entre o quais os incluídos em coletânea organizada por Anthony Bruck et al. (1974), mas a
formulação mais completa da teoria da fonologia natural é devida a
David Stampe (1969 e 1973). Este último autor faz uma distinção básica entre processos naturais (parte da faculdade da linguagem dos seres
humanos) e regras aprendidas, sustentando que a aquisição do padrão
fonético de uma língua envolve diversas modificações dos processos
naturais. A fonologia natural é uma teoria inteiramente distinta da fonologia gerativa natural.
Fonologia probabilística
Fonologia probabilística é o mesmo que fonologia estocástica.
Fonologia prosódica
Ramo da fonologia que analisa fenômenos fonológicos suprassegmentais, ou seja, que sejam maiores do que o segmento, tratando, entre
outras coisas, do estatuto prosódico da sílaba e da interação entre a
prosódia e outras áreas da gramática.
Fonologia segmental
A fonologia segmental analisa a fala em termos de segmentos discretos como os fonemas, enquanto a fonologia suprassegmental analisa os
traços que se estendem por mais de um segmento, como os contornos
de entonação.
Fonologia sincrônica
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É o estudo da fonologia ou dos fonemas em determinado período da
língua, desconsiderando a sua história e a sua evolução.
Fonologia sintática
Fonologia sintática é a que estuda os fatos fônicos capazes de delimitar as frases e as palavras entre si. Assim, no conjunto fonético
[uzõmesviérũ] qualquer usuário da língua portuguesa decompõe em Os
homens vieram e não de outra maneira. Por quê? É a fonologia sintática
que se preocupa com a resposta (JOTA, 1981, s.v.).
Fonológico
Chama-se fonológico, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), àquilo
que pertence à fonologia, àquilo que possui função em fonologia.
As regras fonológicas, em gramática gerativa, concedem a cada estrutura superficial uma representação fonética, através de um alfabeto
fonético universal.
Fonologização
Termo utilizado, segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.), para
descrever o fenômeno em que um alofone passa a ocorrer como fonema. Os alofones representados pelas africadas alveopalatais [tš, dž], por
exemplo, em diversos dialetos do português brasileiro, tinham o condicionamento de ocorrerem sistemática e exclusivamente antes de vogais
altas anteriores, isto é, [i]. Há indícios de estar em curso a fonologização das africadas, uma vez que pares mínimos como [tã, tšã], TAM,
tham, ou [te, tše] "tê", tchê, evidenciam a oposição fonêmica entre
oclusiva alveolar e africada. Por estar ainda em curso, o fenômeno de
fonologização apresenta maior número de formas com as africadas seguidas de vogais altas anteriores [i]. Contudo, além de empréstimos,
que apresentam africadas seguidas de vogais diferentes de [i], ocorrem
em casos de cancelamento de glide, como em [ɔdžu, patšu] ódio, pátio,
e também em casos de cancelamento de vogal alta, como em
a[dže]tivo. Os fatos elencados oferecem evidências de que a fonologização de /t, d, tš, dž/ está em estágio adiantado no português brasileiro.
Veja os verbetes: Fusão e Separação.
Fonometria
Segundo Walmírio Macedo (2012, s.v.) fonometria é a medida da intensidade do som ou da voz humana por meio de aparelhos apropriados
como, por exemplo, o fonômetro. O termo foi criado por Eberhard
Zwirner (1899-1984) para reunir "a fonologia e a fonética".
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Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), fonometria é o estudo do
fonema não pelo seu valor fonológico, mas pelo valor fonético médio
de suas realizações determinadas por instrumentos; é o estudo fonológico da norma sob o aspecto quantitativo. Assim, se a fonologia estuda
um fonema /X/ pelos seus traços pertinentes, a fonometria prefere tirar
a média de suas realizações [X1], [X2], [X3], [Xn]. Baseada nos defeitos da fala, tem ela tentado estabelecer um padrão articulatório (articulação normal), e assim determinar o valor normal de um fonema.
Veja os verbetes: Frequência, Lei de Zipf, Lei de Menzerath e Lei de
Guiraud.
Fononomia
Fononomia é o estudo das leis fonéticas
Fonopatema
Fonopatema é a forma alterada resultante de um fenômeno de fonética sintática.
Fonossemia
Segundo José Lemos Monteiro (2002, p. 195-196), fonossemia é o
processo de formar onomatopeias. Termo forjado pelo modelo de braquisemia e acrossemia. Outros termos para o mesmo fenômeno são
ecoísmo e ideofonia. Exemplos: au-au, miau, gluglu, piupiu, zunzum,
cocoricó, cri-cri, bem-ti-vi.
Frequentemente, as bases criadas por fonossemia recebem sufixos,
como no processo de derivação. Assim, os verbos referentes a vozes
animais são, em geral, onomatopaicas. Exemplos: cacarejar, arrulhar,
berrar, pipiar, miar etc.
Também é perceptível a frequência de bases onomatopaicas constituídas de elementos repetidos. Quando isso acontece, a fonossemia recorre a outro processo de formação vocabular denominado de duplicação.
Fonossimbolismo
Fonossimbolismo é o mesmo que onomatopeia.
Fonotática
Conjunto de condições que determinam, segundo Thaïs Cristófaro
Silva (2011, s.v.), as sequências sonoras bem-formadas de uma língua.
A fonotática define os padrões silábicos possíveis da língua em questão. No português, o padrão silábico máximo é CCVVCC, sendo C uma
consoante e V uma vogal. A sílaba mínima é constituída de uma única
vogal. O núcleo da sílaba, em português, é sempre ocupado por uma
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vogal e as consoantes são elementos periféricos, sendo chamadas de
onsets (ou ataques) quando precedem o núcleo da sílaba, e codas,
quando seguem o núcleo da sílaba. Várias combinações de consoantes
(C) e vogais (V) são possíveis, sendo alguns padrões fonotáticos mais
recorrentes que outros. Em encontros consonantais, há restrições quanto aos segmentos que podem coocorrer na sequência consonantal. Os
encontros consonantais tautossilábicos, em português, por exemplo, ou
seja, aqueles em que as duas consoantes ocorrem na mesma sílaba, a
primeira consoante deve ser uma obstruinte e a segunda consoante deve
ser uma líquida. Há, inclusive, combinações que, de fato, não ocorrem.
Essa observação permite a generalização de que sílabas que apresentam
duas consoantes pós-vocálicas são raras em português e apresentam
restrições distribucionais. Portanto, além de investigarmos quais são os
padrões fonotáticos possíveis, devemos também investigar a organização das sílabas em consoantes e vogais, e as restrições segmentais impostas a padrões fonotáticos específicos.
Fonotática, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.), são as regras para combinar fonemas de modo a formar palavras, numa língua.
Qualquer variedade de qualquer língua possui um conjunto maior ou
menor de fonemas, e toda palavra legítima nessa língua precisa consistir numa sequência permitida desses fonemas. A palavra-chave, aqui, é
permitida: nenhuma língua permite que seus fonemas ocorram em
qualquer sequência. Ao contrário, cada língua impõe restrições às sequências de fonemas que podem ocorrer numa palavra, e essas restrições
constituem
sua
fonotática.
Em português do Brasil, uma palavra pode começar com /t/ (como em
toca), com o chamado r forte, ou seja, /R/ (rocha), com /l/ (lota), com
/n/ (nota), com as consoantes /br/ (broca), e com as consoantes /bl/
(bloco). Mas não admite palavras que comecem com /bn/: uma palavra
como *bnoca não pode nem mesmo ser imaginada em português brasileiro (é o que o asterisco indica). Além disso, se uma palavra começa
com /br/ ou /bl/, então o fonema seguinte não pode ser uma consoante:
sequências de consoantes como /bls/ e /brv/ (e palavras como *blzoca
ou *brvoca) são também impossíveis em português brasileiro (mas são
encontradas em outras línguas).
As restrições fonotáticas podem diferir consideravelmente de uma
língua para outra, mesmo quando os conjuntos de fonemas das línguas
em questão são até certo ponto semelhantes. Por exemplo, o havaiano
não permite de modo algum os encontros de consoantes, e toda sílaba
tem que terminar em vogal, portanto kanaka (homem) é uma palavra
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permitida, mas algo como *kanak ou *kanka não é. O georgiano, que é
uma língua caucasiana, permite encontros consonantais impressionantes, como em mts’vrtneli (treinador) e vprtskvni (estou descascando essa coisa). O bela cola, língua do Canadá, permite normalmente palavra
que não contêm vogal alguma, como łk’wtχw (torne-o grande).
Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere o capítulo 2 de Introducing Phonology, de Peter Hawkins; e os capítulos 7 e
8 de The Pronuncition of English, de Charles W. Kreidler.
Veja os verbetes: Heterossilábico, Fonema e Fonologia.
Fonte
Termo usado na expressão traço de fonte, segundo David Crystal
(1988, s.v.), para indicar uma das cinco dimensões principais da classificação da teoria fonológica de traços distintivos de Noam Chomsky e
Morris Halle. As outras expressões são as seguintes: traços de classe
principal, traços de cavidade, traços de modo de articulação e traços
prosódicos. A expressão engloba o traço oposição de pressão subglotal
elevada, de sonoro e de estridente.
No estudo da comunicação, o termo se refere ao ponto de origem de
uma mensagem, em oposição ao seu "destino". O termo tem uso mais
específico na semântica, como parte de uma teoria localista de significação, em que uma entidade toma um "caminho", de uma "fonte" até
uma "meta". As mesmas palavras são usadas com referência à tradução.
A "língua-fonte", neste caso, é a língua original do texto a ser traduzido
e a "língua-meta" é a língua para a qual ele vai ser transcrito. Na gramática de casos, refere-se ao lugar de onde se partiu. Veja o capítulo 15
de Semântica, de John Lyons (1980).
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fonte é o conjunto de letras de um corpo e caractere, que completam a
caixa. Texto escrito ou oral referente a um determinado domínio estudado, do qual são ou foram ext4aídos dados para serem usados um trabalho. Primeiro autor de alguma coisa. Texto originário de uma obra.
Em informática, programa ou coleção de programas que tem a capacidade de descrever os caracteres nas diferentes caixas e corpos e de
espacejá-los de forma correta.
Veja os verbetes: Papel e Tipo.
Fonte autorizada
Fonte autorizada é a expressão usada para designar uma fonte de informação oficial, cujo nome não pode ser referido.
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Fonte bibliográfica
Fonte bibliográfica é o documento constituído por material manuscrito ou impresso.
Fonte da citação
Fonte da citação ou fonte de informação é a origem oral ou escrita de
uma informação utilizada, partindo do princípio da fidedignidade dos
elementos citados.
Fonte de informação
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fonte de informação é o documento original, crônica, testemunho etc. a
partir do qual são tratados os elementos para determinados estudos e
investigações. Lugar onde pode ser localizada a informação que se pretende consultar. As fontes de informação podem ser constituídas por
material datilografado, impresso ou audiovisual, bases de dados informatizados, registros bibliográficos de bibliotecas, instituições e pessoas
dentro e fora da biblioteca.
Fonte de primeira mão
Fonte de primeira mão é o mesmo que fonte primária.
Fonte de referência
Fonte de referência ou fonte de informação é aquela que é usada para
obter informação digna de crédito na resposta a uma consulta de informação bibliográfica.
Fonte de segunda mão
Fonte de segunda mão ou fonte secundária é o documento ou elemento bibliográfico não original, mas que se fundamenta em fonte original.
Fonte de um descritor
Fonte de um descritor é o documento do qual um descritor foi selecionado.
Fonte diplomática
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fonte diplomática é a fonte constituída pelos atos escritos e pelos documentos que resultam de ações jurídicas e de atividades econômicas e
administrativas de qualquer pessoa física ou moral e as cartas expedidas por dever do cargo, cuja forma está sujeita a determinadas regras.
Fonte documental
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Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fonte documental é a obra de consulta, assim como o sistema, entidade,
centro ou organismo especializado num determinado assunto ou área de
trabalho capaz de fornecer informação elaborada sobre documentos
primários ou secundários.
Fonte exterior
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fonte exterior ou fonte externa é qualquer fonte externa à publicação
(pessoa, documento, bibliografia, catálogo, estudo, obra de referência
etc.) da qual se possa retirar informação sobre essa publicação. É usada
quando a publicação que se descreve não comporta a informação necessária para a identificar e descrever.
Fonte iconográfica
Fonte iconográfica é aquela que é constituída por imagens (fotografias, figuras, desenhos etc.).
Fonte material
Fonte material é a fonte constituída por elementos materiais, alguns
deles guardados em museus, como objetos, ou monumentos.
Fonte oficial
Fonte oficial é aquela que se exprime em nome de um governo ou
seus representantes.
Fonte oficiosa
Fonte oficiosa é a fonte de informação que se exprime em nome individual ou não oficial.
Fonte original
Fonte original ou fonte primária é a fonte como livros, publicações
em série, relatórios científicos e técnicos, atas de congressos, programas de investigação, teses etc., cujo conteúdo é a primeira consequência da atividade do intelecto; fonte ou publicação de primeira mão; fonte original. Documento original sobre um determinado tema, usado na
preparação de um trabalho que se destina à publicação.
Fonte prescrita de informação
Fonte prescrita de informação é a fonte da qual a informação é retirada para constituir cada um dos elementos da descrição bibliográfica.
Pode ser constituída apenas por parte da publicação e varia consoante a
natureza dos elementos a retirar.
2534

BASES PARA UM DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL

compilado por José Pereira da Silva
Fonte principal de informação
Fonte principal de informação é a fonte de informação bibliográfica
ou outra a que se deve dar preferência pelo fato de ser a partir dela que
se prepara a descrição bibliográfica (ou uma parte dela).
Fonte secundária
Fonte secundária é aquela que contém dados e informação sobre fontes primárias (revistas de títulos e de resumos, bibliografias, catálogos
de bibliotecas, guias bibliográficos, repertórios, anuários, diretórios
etc.).
Fonte terciária
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fonte terciária é a obra especializada que cobre um conjunto de conhecimentos ou explicações concisas relacionadas com temas, autores, trabalhos, associações, recursos etc. Estas fontes repertoriam, selecionam
e organizam informações de fontes primárias e secundárias. As monografias de referência, as enciclopédias, os dicionários e os repertórios
são considerados fontes terciárias.
Fontes
Fontes, em descrição de documentos manuscritos ou impressos, são a
indicação dos repertórios etc. que foram usados para identificação dos
autores e obras e para a colocação do texto.
Fontes de consulta
Fontes de consulta são o conjunto de documentos que serviram de
base à elaboração de um trabalho ou de uma obra.
Veja o verbete: Fonte de informação.
Fontes diplomáticas
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), as
fontes diplomáticas são formadas, de um lado, pelos atos escritos e, de
outro, pelos documentos resultantes das ações jurídicas e atividades
administrativas e financeiras de uma pessoa física ou moral, ou seja,
por documentos expedidos por ofício e cuja forma resulta de certas regras.
Fontes do latim vulgar
O latim vulgar foi língua quase exclusivamente falada. Por esta razão,
conforme ensina Tassilo Orpheu Spalding (1971, s.v.), poucos documentos chegaram até nós, nos quais se possa estudar a estrutura e o caráter particular da língua que se tornou mãe das línguas românicas. O
2535

BASES PARA UM DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL

compiladas por José Pereira da Silva
acervo de que dispomos para o estudo do latim vulgar, assim pode ser
catalogado: 1) as inscrições, encontradas em toda a parte – são, de modo especial, preciosíssimas as encontradas em Pompeia e Herculano; 2)
os diálogos dos teatrólogos Plauto e Terêncio, fonte de valor muito escasso, ainda que procurassem os autores imitar a fala rude do povo; 3)
o Appendix Probi (Apêndice à Gramática de Probo), obra de gramático
anônimo, que lista 227 palavras usadas erradamente pelo povo, ao lado
das quais apôs a forma correta – ou seja, a forma correspondente do latim clássico; 4) Mulomedicina Chironis "Veterinária de Quirão", obra
talvez do século V, onde se depara uma visão bem clara do linguajar
popular; 5) a Peregrinatio ad Loca Sancta (Peregrinação à Terra Santa), relato escrito por uma monja de nome Egéria, entre 415 e 418, que
oferece grande interesse pela sua linguagem familiar ou coloquial, com
curiosos hispanismos; e 6) o testemunho dos antigos gramáticos (Varrão, Quintiliano, Festo, Flávio Sosípatro, Carísio, Diomedes, Nônio
Marcelo etc.), que procuravam defender as boas normas da língua literária, condenando as formas espúrias.
Footing
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, s.v.),
traduzido em francês por position e usualmente não traduzido em português, o termo footing foi criado pelo sociólogo americano Erving
Goffman para designar “a postura, a atitude, a disposição, o eu projetado dos participantes” (GOFFMAN, 1987, p. 137) que se manifestam
nos comportamentos múltiplos, porque muito instáveis, adotados por
ocasião de um “encontro social”, e que tornam observáveis as “qualidades socias que se requerem dos participantes” (op. cit., p. 135).
Exposto em um capítulo do livro Façons de Parler, consagrado à análise dos comportamentos linguageiros, essa noção se segue, sendo aplicada à observação das “cenas” de fala, à reflexão sociológica elaborada
por Erving Goffman em lés Cadres de l’Expérience. Os quadros são
“esquemas interpretativos” da experiência social que “estruturam os
acontecimentos e o engajamento dos atores” (GOFFMAN, 1991); eles
subjazem às rotinas sociais e aos “jogos” que delas decorrem. É, pois,
por meio da observação e, sobretudo, das modificações ou das rupturas
de quadros que se constrói e se dá a ler para os participantes (e para o
analista) “a ordem de interação” (1984). Para as interações verbais, o
footing é uma peça central do dispositivo de ações conjuntas dos interactantes: “Cada vez que uma palavra é pronunciada, todas aquelas que
se encontram sustentadas pelo acontecimento possuem, em relação a
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ele, um certo estatuto de participação. A codificação desses diversos
footings e a especialização normativa do que é uma conduta conveniente ao interior de cada um constituem um plano subjacente essencial para a análise da interação” (GOFFMAN, 1987, p. 9).
Para descrever essas configurações interlocutivas e suas modificações, Erving Goffman foi conduzido a repensar os conceitos de locutor/ouvinte tradicionalmente utilizados para descrever a comunicação
face a face; propôs resumir os posicionamentos do ouvinte com a ajuda
da noção de quadro participativo e distinguir os diversos graus de engajamento do locutor com a ajuda da noção de formato de produção:
esta “delimitação do quadro participacional e do formato de produção
dá uma base estrutural a parir da qual se podem analisar as mudanças
de footing” (GOFFMAN, 1987, p. 156). Essas distinções apresentam
uma certa analogia com aquelas introduzidas por Oswald Ducrot, em
seu “Esboço de uma teoria polifônica da enunciação” (DUCROT,
1984), para combater o postulado da unicidade do sujeito falante: ambos agem de acordo com o fato de que “as palavras que nós pronunciamos frequentemente não são nossas” (GOFFMAN, 1987, p. 9). A
multiplicidade das personagens da enunciação na teoria da polifonia faz
eco, para Erving Goffman, à necessidade de “levar em conta principalmente a função ‘encaixadora’ da fala” (idem, ibidem, p. 161) e à estratificação dos footings nos diversos momentos de cena conversacional,
como na anedota na qual Erving Goffman baseia sua análise dos reenquadramentos posicionais (trata-se de um gracejo feito no início de entrevista coletiva com o presidente Richard Milhous Nixon (1913-1994),
dirigido a uma mulher jornalista, e que dá lugar aos ajustes recíprocos
dos dois protagonistas face aos outros jornalistas).
Os reenquadramentos e suas negociações por parte dos interactantes
são sempre situados em contexto. Colocam em jogo elementos verbais,
paraverbais ou não verbais, e todos os índices comportamentais de inscrição nesses quadros; esses elementos podem ser extremamente sustentados (uma modulação fonológica), emergir no interior de uma intervenção (um episódio narrativo ou uma retomada diafônica), ou desenvolver-se em toda uma sequência interacional (incidentes e disfunções que matizam, às vezes, as comunicações entre profissionais ou as
interfaces complementares intra ou interculturais).
Na “tradição francesa”, a noção de footing é fortemente assimilada à
de polifonia; e os trabalhos que nela se inspiram decorrem muito frequentemente de uma abordagem dos fenômenos de enunciação.
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), footing é termo derivado dos
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trabalhos de Erving Goffman. Refere-se ao alinhamento ou posicionamento de um indivíduo com relação aos outros ou a uma situação. Uma
mudança de footing sugere uma mudança nas relações com os outros,
ou uma mudança no modo como os eventos enquadrados (isto é, postos
em frames). Para Erving Goffman, as mudanças de footing são uma rotina característica da interação social e podem ser ocasionadas (ou refletidas) pelo uso linguístico. Por exemplo, ao término de uma reunião
formal, a passagem ao “bate-papo” representa um relacionamento mais
informal. A variação estilística e a alternância de código podem ser interpretadas em termos de mudança por footing entre os participantes.
Veja os verbetes: Contexto, Destinatário, Interação, Negociação, Polifonia e Quadro participativo.
Fora de página
Fora de página se diz do texto que não está inserido na página que
corresponde à temática do seu conteúdo.
Fora do texto
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), fora do texto é a expressão utilizada para qualificar as gravuras, marcas,
desenhos, ou qualquer outra representação gráfica independente, que
foram objeto de tiragem à parte, quase sempre em melhor papel do que
o resto da obra e que são intercaladas nela. Geralmente têm numeração
independente.
Veja os verbetes: Extratexto e Hors-texte.
Foral
Foral, carta de foro ou carta foral é o diploma régio que estabelecia
as leis de uma localidade. Consignava os direitos, privilégios e deveres
dos locais ou concelhos com os seus habitantes ente si e com o Estado.
Força
Termo usado na fonologia com referência a uma escala (ou escalas)
universal de valores em que podem ser dispostas as unidades (segmentos ou classes de segmentos). Segundo David Crystal (1988, s.v.), o
comportamento dos segmentos nos processos diacrônico ou sincrônico
deriva de sua posição nessa escala. Em uma das abordagens, por exemplo, as velares estão em uma posição mais baixa na escala (são "mais
fracas") do que as dentais, que, por sua vez, são mais fracas do que as
labiais. O objetivo, aqui, é determinar mecanicamente, com base em
uma escala de força para segmentos e posições estruturais, a probabilidade relativa de qualquer segmento ocorrer em qualquer posição. Exis2538
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te a hipótese, por exemplo, de que os segmentos fortes predominem nas
posições fortes e que os segmentos fracos predominem nas posições
fracas. No entanto, ainda é controvertido o número e a natureza das escalas fonológicas desse tipo.
Força anectiva
Força anectiva é a força de um enclítico quando liga dois termos ou
grupos lógicos. Exemplos: Devo-lhe dizer, vi-o entrar.
Força centrífuga
Força centrífuga, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018,
s.v.), é o processo de descentralização discursiva que constitui a enunciação, que se constitui em um meio repleto de vozes sociais, pontos de
vista, em que se sobressai à tensão de duas tendências verbais: as forças
centrípetas e as centrífugas.
Enquanto as centrípetas se empenham num movimento de busca da
unificação da língua e procuram resistir às divergências, as centrífugas
se empenham em manter a variedade, a diferença, a expansão. No cruzamento das forças, pode haver predominância de uma em relação à outra, conforme o gênero do discurso mobilizado. Mikhail Bakhtin observa que o discurso prosaico reforça a pluralidade de vozes, uma vez que
o romance e os gêneros de prosa literária se constituem historicamente
na corrente de forças de descentralização, enquanto o discurso da poesia favorece a unificação. No gênero romance, Fiódor Mikhailovitch
Dostoiévski (1821-1881) é um representante do processo de descentralização, enquanto Liev Nikoláievich Tolstói (1828-1910) acentuar o
movimento de centralização. Na inter-relação das forças, importa a
construção de sentidos, as relações dialógicas desencadeadas. Considerando a diversidade de vozes discursivas que se interceptam na construção do enunciado, as forças centrífugas correspondem ao movimento
que visa à expansão de tais vozes. Já as centrípetas correspondem à
concentração das vozes sociais. A partir da concorrência de diferentes
vozes (plurilinguismo dialogizado) as forças se confrontam e o enunciado dialógico, via atitude responsiva de um sujeito do discurso, se materializa como unidade contraditória e tensa de duas tendências sociais
e históricas da vida verbal.
Sugere-se a leitura de Questões de literatura e de estética: a teoria do
romance, de Mikhail Bakhtin.
Veja os verbetes: Enunciado, Força centrípeta e Plurilinguismo.
Força centrípeta
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Força centrípeta, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018,
s.v.), é o processo de centralização discursiva que constitui a enunciação.
A enunciação se constitui em um meio repleto de vozes sociais, pontos de vista em que se sobressai a tensão de duas tendências verbais: as
forças centrípetas e as centrífugas. Enquanto as centrípetas se empenham num movimento de busca da unificação da língua e procuram resistir às divergências, as centrífugas se empenham em manter a variedade, a diferença, a expansão. No cruzamento das forças, pode haver
predomínio de uma em relação à outra, conforme o gênero do discurso
mobilizado. Mikhail Bakhtin observa que o discurso da poesia favorece
a unificação, força centrípeta, já que os gêneros poéticos se desenvolvem na corrente de forças de união e de centralização concretas, ideológicas e verbais, enquanto o discurso prosaico reforça a pluralidade de
vozes. No gênero romance, Liev Nikoláievich Tolstói (18281910) é um
representante do processo de centralização, enquanto Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (1821-1881) acentua o movimento de expansão. Na
inter-relação das forças, importa a construção de sentidos, as relações
dialógicas desencadeadas. Considerando a diversidade de vozes discursivas que se interceptam na construção do enunciado, as forças centrípetas correspondem ao movimento que visa à concentração de tais vozes. Já as centrífugas correspondem à expansão das vozes sociais. A
partir da concorrência de diferentes vozes (pluralismo dialogizado) as
forças se confrontam e o enunciado dialógico, via atitude responsiva de
um sujeito do discurso, se materializa como unidade contraditória e
tensa de duas tendências sociais e históricas da vida verbal.
Sugere-se a leitura de Questões de literatura e de estética: a teoria do
romance, de Mikhail Bakhtin.
Veja os verbetes: Enunciação, Força centrífuga e Plurilinguismo.
Força do corpo da letra
Força do corpo da letra é a espessura da haste da letra, que vai da cabeça ao pé do olho, incluindo a rebarba, e que determina o corpo a que
a letra pertence.
Forclusif
O termo forclusif foi criado por Jacques Damourette e Édouard Pichon (1930-1950) para descrever um aspecto do funcionamento da negação com duplo constituinte:
“A segunda partícula da negação francesa, constituída por palavras
como rien, jamais, aucun, personne, plus, guère etc., aplica-se aos fatos
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que o locutor não vê como fazendo parte da realidade. Estes fatos são,
de alguma maneira, forclos, dando assim a esta segunda partícula da
negação o nome de forclusif (tomo I, § 116).
A observação da língua francesa leva rapidamente a notar que em um
certo tipo de frase, os instrumentos de uma série especial, aucun, rien,
jamais, guère, plus, non plus etc. podem ser chamados a figurar respectivamente em lugar de instrumentos de significados indiferenciados:
um, queque chose, u jour, beaucoup, encore, aussi etc. estes instrumentos têm por função classificar aquilo que eles exprimem fora do campo
do que é percebido como real ou realizável. [...] damos a estes instrumentos o nome de forclusifs (tomo VI, § 2241) (DAMOURETTE &
PICHON,
1930-1950).
Veja o verbete: Discondanciel.
Foreca
Foreca é o termo arcaico que designava livro de lembranças.
Forfait
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
forrait é a palavra francesa que indica a modalidade de pagamento dos
direitos de autor que consiste na sua venda por atacado, recebendo o
autor de uma vez só a soma pela qual cede todos os seus direitos ao editor, qualquer que seja o sucesso ulterior da sua obra.
Forma
Em linguística, forma é o aspecto sob o qual nos é apresentado um
elemento da língua, independentemente de sua função e de sua significação, como lembra Walmírio Macedo (2012, s.v.). O estudo das formas é objeto de uma parte da gramática chamada morfologia.
Aristóteles (384-322 a.C) chamava "matéria-prima" o puro indeterminante, a matéria em si mesma em estado pré-existencial e que, portanto, só pode existir quando é assumida por uma "forma" que lhe imprime uma determinação inicial. É a doutrina do hilemorfismo. Por
conseguinte, todo corpo é um ser simultaneamente constituído de matéria-prima e forma substancial. Para esclarecer melhor a doutrina, se
tem feito a comparação com o trabalho do escultor. A estátua não é o
puro mármore, nem a ideia concebida pelo artista. A estátua de mármore é as duas coisas ao mesmo tempo: a substância modelada pelo escultor e a concepção do artista que na matéria e concretizou. Daí se passou
à ideia de que a forma é a manifestação exterior do ser, o seu princípio
de inteligibilidade, porque o que a inteligência conhece, por abstração,
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é a forma e não a substância. Surge, assim uma oposição entre o "formal" e o "substancial", entre a forma e o fundo (na estética), entre o
abstrato e o concreto. Já é em tal sentido que a palavra penetra na linguística, quando, por exemplo, Ferdinand de Saussure (1857-1916) faz
a sua célebre afirmação de que "a língua é uma forma, não uma substância". Com isto, ele quis dizer que o fenômeno linguístico não está
nem na pura materialidade dos sons da linguagem (= substância da expressão), nem no domínio das ideias e dos raciocínios (= substância do
conteúdo). A linguística estuda a forma que essas duas substâncias tomam quando se associam para constituir o sinal linguístico, que é uma
fusão do significante com o significado. O que formaliza essas duas
substâncias, isto é, o que lhes imprime uma maneira de existir como entidade à parte no mundo dos seres, é o seu caráter de sinal, isto é, de elo
historicamente consolidado entre a consciência dos que convivem na
mesma faixa do temporal. Destarte, a palavra "forma", que significava
o princípio interno de organização da substância, veio a designar a aparência
dos
seres.
Houve, porém, um linguista, Guilherme de Humboldt (1767-1835),
que procurou restituir a palavra forma ao seu sentido primeiro, tendo
procurado interpretar vários fenômenos linguísticos à luz do que chamou "forma interior da linguagem". Com essa expressão, quis designar
a maneira peculiar com que cada povo vê a realidade, o que se traduz
nas diferentes formas vocabulares dos respectivos idiomas. Karl Vossler (1872-1949) cita como exemplo a expressão "menina dos olhos",
que é a maneira peculiar que temos de imaginar a realidade anatômica
tecnicamente denominada "pupila". Os espanhóis usam expressão semelhante: niña del ojo e a própria palavra latina – pupula, pupilla – é
um diminutivo de pupa (menina, boneca). Portanto, embora, externamente, as palavras divirjam, interiormente se identificam, pois exprimem igual atitude de mente em face da realidade exterior.
O sentido vulgar da palavra forma é o de "aparência", que também
ocorre quando, por exemplo, se diz, em gramática, que, na silepse, a
concordância se faz com a ideia e não com a forma da palavra.
Em gramática histórica, chama-se "forma hipotética" a que resulta de
uma reconstrução baseada em dados histórico-comparativos. Assim, o
português aguçar, o francês aiguiser, o italiano aguzzare postulam um
latim vulgar *acutiare, em vez do clássico acuere. *Acutiare é, pois,
uma forma reconstituída ou hipotética. É praxe indicar a forma hipotética por meio de um asterisco, colocado acima e à esquerda da primeira
letra da palavra, como fizemos acima.
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Segundo Renato Aquino (2015, s.v.), forma é qualquer unidade linguística provida de significado, também dita forma linguística; é o aspecto sob o qual se apresente um termo ou um enunciado; e é a estrutura da língua não interpretada semanticamente e que se opõe ao sentido,
ao conteúdo, como a forma analógica, a forma arrizotônica, a forma
dependente, a forma erudita, a forma hipotética, a forma livre ou livre
mínima, a forma perifrástica, a forma popular, a forma presa, a forma
rizotônica, formas convergentes, formas divergentes, formas eufônicas,
formas nominais do verbo, formas paralelas, formas primitivas, formas
variantes etc.
Forma, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018, s.v.), é o
princípio relacional da língua baseado em distinção.
Émile Benveniste considera a teoria saussuriana do signo, apresentando-a como o âmbito da forma. A noção de forma, portanto, corresponde ao signo saussuriano. Embora Émile Benveniste apresente forma
como unidade da língua, não a toma como única unidade: a ela opõe a
noção de sentido. Forma e sentido, ainda que noções opostas, são tratadas como noções gêmeas, indissociáveis, ambas responsáveis pela significação no e do discurso.
A noção de forma na teoria enunciativa de Émile Benveniste não pode ser entendida sem que seja relacionada à noção de sentido. Forma
recebe diferentes acepções no decorrer da reflexão do autor. Observemse apenas dois exemplos: em Os Níveis de Análise Linguística, texto de 1964, forma é vista com relação a sentido e ambos são ligados à
noção de nível de análise. Émile Benveniste, nesse texto, considera que
a exigência de procedimentos e métodos adequados à descrição linguística se impõe ao pesquisador e a noção de nível é, segundo ele, essencial na determinação desses procedimentos. Para o autor, “há duas operações fundamentais que se comandam uma à outra e das quais todas as
outras dependem”: a segmentação e a substituição. A isso Émile Benveniste acrescenta uma exigência de princípio: o sentido “é de fato a
condição fundamental que todas as unidades de todos os níveis devem
preencher para obter status linguístico” (BENVENISTE, 1995, p. 130).
O sentido intervém nas operações de segmentação e substituição em
função do nível de análise do qual ele depende. O sentido de uma unidade é condição fundamental para que ela possa, simultaneamente, integrar um nível superior e se distribuir no mesmo nível. Assim, por
exemplo, o fonema pode ser considerado uma unidade porque, ao
mesmo tempo, integra uma unidade superior (o morfema ou a palavra)
e se distribui entre os demais fonemas. Há, portanto, duas espécies de
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relações entre as unidades: as relações entre unidades de mesmo nível e
as relações entre unidades de nível diferente. Entre as unidades de
mesmo nível, as relações são distribucionais; entre as unidades de nível
diferente, são integrativas. É nesse contexto que Émile Benveniste
acrescenta a discussão em torno das noções de forma e sentido. A forma diz respeito às relações distribucionais e permite reconhecer as unidades constituintes de nível inferior; o sentido de uma unidade linguística é, por sua vez, a capacidade de integrar uma unidade de nível superior. Esquematicamente, tem-se

Em “A forma e o sentido na linguagem”, texto de 1966 dirigido a filósofos, Émile Benveniste apresenta outra concepção de forma. Ele parte de uma visão primeira (segundo a qual a forma é ou a matéria dos
elementos linguísticos quando o sentido é excluído ou o arranjo formal
desses elementos no mesmo nível ao qual ele tange) para propor algo
absolutamente diferente. Para Émile Benveniste, “há para língua duas
maneiras de ser língua no sentido e na forma” (BENVENISTE, 1989,
p. 239). Há a língua como semiótica e a língua como semântica. São,
na verdade, duas espécies e dois domínios do sentido e da forma. O
modo semiótico da língua está ligado ao sistema de signos cuja significação se estabelece intrassistema, mediante distinção; o modo semântico está liado à atividade do locutor e implica construção de referência
no agenciamento sintagmático. A forma no semiótico diz respeito ao
significante, entendido como o “aspecto formal da entidade chamada
signo” (BENVENISTE, 1989, p. 225); o sentido no semiótico diz respeito às relações de oposições com os outros signos da língua, pois, no
semiótico, “ser distinto e ser significativo é a mesma coisa” (BENVENISTE, 1989, p. 228). No semântico, “o ‘sentido’ se realiza na e por
uma forma específica, aquela do sintagma, diferentemente do semiótico
que se define por uma relação de paradigma” (BENVENISTE, 1989, p.
230). Logo, no semântico, a forma diz respeito à organização sintagmática; o sentido diz respeito à ideia decorrente dessa sintagmatização.
Em suma, no semântico “o sento se realiza formalmente na língua pela
escolha, pelo agenciamento de palavras, por sua organização sintática,
pela ação que elas exercem umas sobre as outras. Tudo é dominado pela condição do sintagma, pela ligação entre os elementos do enunciado
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destinado a transmitir um sentido dado, numa circunstância dada”
(idem, ibidem). Como se pode ver, Émile Benveniste complexifica as
relações entre forma e sentido nesse texto, uma vez que forma e sentido
no semiótico e no semântico cumpririam o papel de instaurar “na língua
uma divisão fundamental, em tudo diferente daquela que Ferdinand de
Saussure tentou instaurar entre língua e fala” (BENVENISTE, 1989, p.
329). Esses dois sistemas (semiótico e semântico) se superpõem na língua. Ou, nas palavras de Émile Benveniste (1989, p. 233-234): “na base, há o sistema semiótico, organização de signos, segundo o critério da
significação, tendo cada um destes signos uma denotação conceptual e
incluindo numa subunidade o conjunto de seus substitutos paradigmáticos. Sobre este fundamento semiótico, a língua-discurso constrói uma
semântica própria, uma significação intencionada, produzida pela sintagmatização das palavras em que cada palavra não retém senão uma
pequena parte do valor que tem enquanto signo. Uma descrição distinta
é então necessária para cada elemento segundo o domínio no qual está
encaixado, conforme é tomado como signo ou como palavra”.
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), equacionando sempre em relação com o vocábulo “conteúdo”, a ponto de estabelecerem um binômio
inseparável, o termo “forma” não apresenta sentido preciso nem unívoco. Tomam-no, por vezes, na acepção de “gênero” ou “espécie”, o que
constitui emprego abusivo. Ou na de materiais estilísticos ou linguísticos, como a rima, a cadência, o ritmo, a estrofação, a montagem dos
capítulos, a sintaxe poética etc. Embora padeça de ligação semântica, a
segunda alternativa parece corresponder mais de perto à realidade do
fato literário.
No entanto, propõe uma dissociação entre o conteúdo e a forma que
não se vislumbra noutros quadrantes da obra literária. Como predomina
a íntima fusão entre os dois estratos ou modos de ser do texto, tem-se
postulado, desde Benedetto Croce, a sua indissolubilidade. Os teóricos
alemães, na esteira de Plotino (204-270) e Shaftesbury (Anthony Ashley-Cooper, 1671-1713), têm preconizado a prevalência da “forma”, bifurcada em “interior”, correspondente ao conteúdo, e “exterior”, a forma propriamente dita. Wolfgang Kayser (1958, vol. I, p. 291 e ss.) prefere rotular a segunda de “forma de apresentação” ou “técnica”.
Enquanto um outro estudioso diz que a primeira “nada mais é, em
princípio, que um compromisso linguístico, que resolve o problema
somente na aparência” (WEHRLI, 1966, p. 120), outros divisam na
obra literária uma unidade, que totalizaria e permearia as duas esferas
textuais, constituindo a chamada “estrutura”. E os formalistas russos
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procuraram superar a dicotomia, partindo da noção de que a forma “não
é um invólucro, mas uma integridade dinâmica e concreta que tem um
conteúdo nela própria, fora de qualquer correlação” (Boris Mikhailovich Eikhenbaum, in TODOROV, 1965, p. 44).
De onde um estudioso, ao comentar os ensaios que dois colegas (Alasair Fowler, Seymour Chatman) dedicaram ao assunto num número especial de New Literary History (vol. II, n. 2, 1971), concluir que “mesmo um exame perfunctório do conceito de forma revela a sua irredutível ambiguidade. Historicamente, desde Pitágoras de Samos (c.570c.495 a.C.), ‘forma’ tem significado coisas inteiramente diferentes, inclusive no terreno das artes: estrutura, aparência, ideal, arranjo, organização, arranjo harmonioso, modo de expressão, gênero ou espécie, padrão abstrato” (WEITZ, 1971, p. 354).
Na verdade, conteúdo e forma são indissociáveis até do ponto de vista
empírico: localizam-se no texto literário, o que equivale a dizer que se
concentram num único objeto, a palavra escrita. Deste modo, a interrogação exaustiva de qualquer aspecto textual há de abranger, necessariamente, as duas categorias em causa. Entretanto, parece fora de dúvida
a existência, ao menos da perspectiva metodológica, de uma distinção
entre ambas. No instante em que o estudioso examina as soluções linguísticas do texto, ou o modo como se articulam os capítulos dum romance, está privilegiando a forma em prejuízo do conteúdo. Preocupa-o
antes o “como” a obra literária se manifesta, ou o “como” diz, do que
“o” que mostra da realidade concreta, ou “o” que diz: em suma, despreza o “mundo” em favor da “linguagem” na qual aquele se converteu
(WELLEK & WARREN, 1976, p. 241). Neste caso, a inquirição textual se aproxima do terreno da retórica ou da linguística.
Por outro lado, o investigador, avizinhando-se do esteta, do filósofo,
do psicólogo etc., pode buscar “o” que diz a obra literária em detrimento do “como” diz: os dois procedimentos acusam uma visão parcial do
texto, mas também evidenciam que, metodologicamente, a separação é
exequível e praticável. A pesquisa completa do texto pressupõe a sondagem do que se diz e do modo como se diz, entendidos como níveis
imbricados e correlatos do ato de expressão.
Por fim, há que considerar, segundo ensina Samuel Taylor Coleridge
(Lectures on Shakespeare, 1856), a forma “mecânica” e a forma “orgânica”: a primeira, mais propriamente “forma”, corresponderia aos recursos expressivos preexistentes ao escritor, dos quais lança mão para
manifestar as suas intuições; em síntese, um molde no qual deposita o
conteúdo de sua imaginação. Ao contrário, a forma “orgânica” seria
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aquela que emerge do próprio conteúdo, inerente à matéria que se exprime. Na primeira alternativa, a forma, sendo predeterminada, pode
não se adequar perfeitamente ao significado que nela se inscreve; no
outro caso, opera-se a interação da forma e das intuições que ela reveste, gerando uma harmonia plena, de modo que nada poderia ser mudado
na forma sem alterar a substância que nela se corporifica.
Um poeta alcançou exprimir lapidarmente a complexa questão colocada pela forma no espaço das artes: em vez de ser um vazio que se
preenche com um conteúdo, a forma irrompe quando o ato da criação
descreve todo o seu percurso, ou seja, quando ganha corpo; o produto
estético é a evidência da forma; esta não existe sem aquele: “A forma /
não existe: / resulta. Como / um vaso. Feito, / a forma assume: / é vaso.
Quebrado, / a forma onde? / A forma não se envasa / nem antes nem
depois: exsurge e vai / no vaso.” (Benedicto Ferri de Barros, “Vasos”).
Sugere-se a leitura dos capítulos “A forma e o sentido na lingua
gem” e “O aparelho formal da enunciação”, de Émile Benveniste.
Veja os verbetes: Crítica, Semântico e Semiótico.
Fôrma
Veja o verbete: Gêneros.
Forma abstrata
Veja o verbete Forma esquemática.
Forma alargada
Sobre forma alargada ou forma alongada, veja alargamento.
Forma alotrópica
Forma alotrópica é o mesmo que forma divergente.
Forma ampliada
Forma ampliada é a que apresenta um aumento no seu corpo.
Exemplos: tireóideo < tireoide; divinal < divino.
Forma arrizotônica
Em fonética, é a forma em que o acento tônico recai na terminação da
palavra e não na raiz, como na maioria das formas verbais. Exemplos:
louvamos, louvais, louvava etc. Opõe-se à forma rizotônica, em que o
acento cai no radical.
Forma arrizotônica, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é a
palavra que possui acento tônico fora do radical. Assim, em cadeirinha,
o acento tônico recai no sufixo -inha; portanto, fora do radical, que é
cadeir2547
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Constituem formas arrizotônicas: 1) nomes formados por derivação
em que ocorra sufixo (bondoso, padeiro, infelizmente, enriquecimento);
2) verbos, em sua maioria absoluta, ocorrendo: a) na primeira e na segunda pessoas do plural do presente do indicativo, do presente do subjuntivo e do modo imperativo (cantamos, cantais, cantemos, canteis,
cantai); b) em todas as demais pessoas de todos os outros tempos (cantei, cantou, cantaram, cantarei, cantariam, cantasse, cantar etc.). Excepcionalmente, não são formas arrizotônicas: a) os particípios irregulares
(aceito, entregue, eleito, feito, pago etc.); b) alguns verbos irregulares
no pretérito perfeito, na primeira e na terceira pessoas do singular (coube, coube; disse, disse; fiz, fez; houve, houve; pude, pôde; pus, pôs;
quis, quis; soube, soube; trouxe, trouxe); c) todas as formas do pretérito
perfeito dos verbos ir e ser, incluindo-se o pretérito mais-que-perfeito e
o futuro do subjuntivo (fui, foste, foi, formos, fostes, foram; fora, foras...; fosse, fosses, fosse...; for, fores, for...).
Forma arrizotônica se opõe a forma rizotônica.
Veja os verbetes: Acento tônico, Derivação, Forma rizotônica, Futuro do subjuntivo, Modo imperativo, Nome, Palavra, Particípio, Pessoa,
Plural, Presente, Pretérito, Radical, Singular, Sufixo, Tempo e Verbo.
Forma autêntica
Veja o verbete: Pública-forma.
Forma básica
Em uma abordagem mais abstrata da gramática (tanto na sintaxe
quanto na morfologia), a expressão forma básica se refere a qualquer
unidade abstrata que tenha sido estabelecida para permitir uma interrelação de uma série de formas consideradas variantes. Na morfologia,
por exemplo, a forma básica ou canônica de um morfema pode ser
identificada como um de seus alternantes (exemplo: a forma básica do
morfema man "homem" em inglês é o morfe man, sendo que seu plural
men foi dele derivado de alguma maneira), ou pode ser uma unidade
subjacente a ambos (exemplo: uma unidade {mVn}, da qual tanto man
quanto men seria derivados por algum processo de substituição de vogal [V]). Da mesma maneira, na sintaxe, uma sentença pode ser considerada a forma básica da qual são derivadas outras sentenças (como
passivas derivadas de ativas, ou negativas derivadas de positivas);
também se pode considerar uma sentença subjacente a duas ou três estruturas relacionadas. A gramática gerativa explorou bastante o potencial de tais análises. Deve-se esclarecer que este sentido de "básico" é
diferente daquele usado em situações de ensino e aprendizado de lín2548
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guas. Nestes casos, além da acepção acima, consideram-se as formas
básicas do vocabulário como as mais fáceis de aprender ou as mais
úteis para a comunicação.
Forma composicional
Veja o verbete Construção composicional.
Forma contracta
Forma contracta ou forma reduzida é o vocábulo proveniente de
contração. Exemplos: cor (latim colorem), ostra (latim ostrea).
Forma convergente
Forma convergente ou forma homeotrópica se diz daquela palavra
que tem forma gráfica igual a outra, embora tenham ambas origens diferentes. Exemplos: Fui (do verbo ser) provém do latim fui, mas fui (do
verbo ir) provém do latim fugi. As formas convergentes constituem
sempre homônimos perfeitos, sendo em sua maioria de origem latina
Veja os verbetes: Adjetivo, Advérbio, Convergência, Homônimo, Língua, Palavra, Significado, Substantivo, Verbo e Vocábulo.
Forma de classe
Forma de classe é a categoria léxica ou gramatical. Assim, substantivo, adjetivo, nominativo, acusativo, plural etc. são formas de classe,
cada um dos quais possui um significado de classe (JOTA, 1981, s.v.).
Forma de conteúdo
Forma de conteúdo ou forma do significado é o significado tal qual se
concretiza na fala. Vegetal, por exemplo, se manifesta de variadas maneiras, conforme nos refiramos a uma árvore, a uma trepadeira ou a
um legume. Temos aqui, pois, várias formas de conteúdo. No entanto,
seja vegetal gigantesco ou minúsculo, seja dessa um daquela forma, vegetal tem, na língua, como entidade abstrata, um significado que sintetiza todas aquelas formas, que seja o máximo divisor comum daquelas
variadas formas, de modo que não possamos confundir vegetal com outra palavra qualquer: é a substância do conteúdo. Se compararmos nosso não sei, com o francês Je ne sais pas, inglês I do not know, espanhol
Yo no sé (que é semelhante ao português eu não sei), alemão ich weiss
nicht, observamos que todos têm uma só substância (a ignorância de
algo), mas se manifesta de modos diferentes: o português dispensa o
pronome e antepõe a negativa; o francês emprega duas negações (ne...
pas); o alemão pospõe a negativa etc.
Forma do conteúdo é a forma do vocabulário, estrutura aberta sob a
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qual se argamassam os pensamentos e emoções indiferenciados, comuns aos usuários das línguas, como se fossem divisores comuns através dos quis se modelam as formas (JOTA, 1981, s.v.).
Veja os verbetes: Substância da expressão.
Forma de expressão
Veja os verbetes: Substância do conteúdo.
Forma de heterogeneidade mostrada
Veja o verbete Marca.
Forma de registro cuneiforme
Forma de registro cuneiforme é a escrita em tijolinhos de argila usada
pelos antigos povos mesopotâmicos.
Forma de substituição
Forma de substituição é qualquer forma de alternância. Por exemplo:
Inglês found (passado de find) pode ser analisado como found = find +
ou ←(i), que se lê found é igual a find mais ou, que substitui i. Fonologicamente: /fáwnd/ = /fájnd/ + /aw←(aj)/. Esse /aw/ é alomorfe de /D1/. Poder-se-ia ainda analisar como: found = morfema descontínuo
f...d mais o infixo ou /aw/, alomorfe de /-D1/, do particípio passado
(JOTA, 1981, s.v.).
Forma de superfície
Forma de superfície ou forma superficial corresponde à realização
efetiva de um evento linguístico, relacionando-se, portanto, à manifestação fonética e ao desempenho. A forma de superfície se distingue da
forma subjacente, que se relaciona com a competência e com a representação fonológica. As formas de superfície, segundo Thaïs Cristófaro
Silva (2011, s.v.), expressam o resultado dos processos de derivação
que foram aplicados a uma forma subjacente.
Veja os verbetes: Derivação e Representação.
Forma de um termo
Forma de um termo é o conjunto de caracteres ou dos sons que constituem um vocábulo.
Forma dependente
É autônoma, embora nunca apareça isolada. Por exemplo, as preposições.
Veja os verbetes: Forma livre.
Forma divergente
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Quando se fala de forma divergente ou forma alotrópica, trata-se daquela forma que diverge de outra, embora procedam ambas de um
mesmo termo. Assim, mancha e mágoa são formas divergentes porque
têm a mesma origem: macula, mas divergem na forma. Naturalmente,
são as palavras latinas que nos fornecem a maioria dos alótropos.
Veja os verbetes: Divergência, Língua, palavra, Significado e Vocábulo.
Forma -do
Refere-se ao particípio passado dos verbos, como em "eu tenho estudado". Segundo David Crystal (1988, s.v.), a forma não termina necessariamente em -do no português (assim como não termina sempre em en no inglês), embora sejam raros os casos do português em que o particípio termina diferentemente de –do, como em benquisto, do verbo
querer. O sufixo regular -ed do inglês é bastante usado neste caso, podendo ser um símbolo alternativo. O importante, no entanto, é que esses símbolos servem para escrever regras de modo mais sucinto.
Forma do ato escrito
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
forma do ato escrito é o molde no qual é vertido o conteúdo deste ato,
conjunto dos caracteres externos e internos que dão ao ato o aspecto
que responde à sua natureza diplomática e jurídica, segundo as regras
ou hábitos da chancelaria que o expede ou do cartório que o redige.
Forma dupla
Forma dupla ou forma cruzada é o mesmo que cruzamento léxicosemântico.
Forma -ed
Termo usado na descrição gramatical da língua inglesa com referência ao tempo passado de um verbo, como walked, passado do verbo to
walk ("caminhar"). Nem sempre ocorre necessariamente esta terminação, como I ran ("corri"), he saw ("ele viu"), tratando-se, no entanto, de
um artifício útil para se escreverem regras de modo sucinto. Mas o sufixo -ed também é uma forma comum de formar o particípio dos verbos (he has walked – "ele tem caminhado"). Por isto, deve-se ficar atento para a possível ambiguidade daí resultante.
Forma erudita
Forma erudita é a que se tira diretamente de uma língua, por vezes
com decalque, em oposição à forma popular, que é a que passa por
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transformações fonéticas. Assim, latim clavicula > português erudito
clavícula (popular cravelha). Frise-se que a forma erudita e a popular
não são necessariamente cognatas. O desenvolvimento científico nos
obriga não raro a esposar formas estranhas à língua, de modo geral erudito, sem mister a coexistência de formas populares. Quando coexistem
as duas formas, de modo geral diferem entre si, por qualquer motivo
(veja: Sinônimo). Exemplo: latim macula > português erudito mácula
ou português popular malha. As formas cultas são bem frequentes em
adjetivos de referência (avuncular, pueril, paterno), em superlativos
(acérrimo, amicíssimo); francês captif/chétf, fragile/trête; italiano fragile/ frale etc. No inglês também, a forma popular geralmente é a nativa: brotherly/fraternal, starry/sidereal, answer/reply, buy/purchase,
help/aid, player/actor, end/finish/conclude, bengin/commenceliniciate,
time/age/epoch. Em raros casos, a forma alienígena é preferida: valley/dale, action/deed. No francês, igualmente, prevalece a forma nacional foid/frigide, nourriture/nutrition, sûreté/cécurité etc. (JOTA, 1981,
s.v.).
Veja os verbetes: Divergência.
Forma esquemática
Forma esquemática ou forma abstrata, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018, s.v.), é a forma hipersintática metalinguística de
um item lexical que representa a relação entre a sua invariância funcional e a sua variância semântica.
A forma esquemática, também chamada por Antoine Culioli de forma
abstrata, é uma representação metalinguística de uma forma empírica
(textual) cuja configuração remete a relações entre parâmetros que delineiam, ao mesmo tempo, a invariância da forma e a sua deformabilidade, ou as diversas variações de seus usos. A partir do momento em
que uma relação predicativa é modulada, a sequência ganha estatuto de
enunciado, a interpretação das marcas se estabiliza e um de seus valores potenciais se efetiva. Desse modo, a forma esquemática define hipersintaticamente, aquém ou além de qualquer sintaxe preestabelecida,
a identidade da variação semântica de uma unidade linguística. Em Antoine Culioli (1990, p. 169-176), aparece um exemplo de forma esquemática da marca donc, que retomamos aqui: donc marca o estabelecimento de uma relação consecutiva entre dois termos, e0 (termo anterior) e e1 (termo posterior), cuja conexão é um movimento duplo, de e1 a
e0 e de e0 a e1 (e0 e e1 são os parâmetros da forma esquemática de
donc).
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Sugere-se a leitura de: Pour une linguistique de l’énonciation, de
Antoine Culioli; dos artigos “Aspects de la théorie d’Antoine Culioli”, de Jean-Jacques Franckel e Denis Paillard; “Le modèle de Culioli”,
de Catherine Fuchs e Pierre Le Goffic; e “O sujeito na teoria enunciativa de A. Culioli: algumas referências”, de Catherine Fuchs.
Forma externa
Veja os verbetes: Forma interna.
Forma fonética
Forma fonética é a combinação de fonemas que concorda com a estrutura fonética de determinada língua. Big, por exemplo, é uma forma
fonética em inglês, mas não o é em português; vila, ao contrário, seria
em português, mas não no inglês (JOTA, 1981, s.v.).
Forma forte
Uma das pronúncias possíveis de uma palavra, no contexto do discurso corrido. A outra é a forma fraca. A forma forte é resultante de
uma ênfase dada a uma palavra da sentença. Por exemplo, a maioria
das palavras gramaticais do inglês ocorre nas formas: I want bacon
and eggs X I want bacon – AND eggs.
Forma fraca
Uma das duas pronúncias possíveis de uma palavra, no contexto do
discurso corrido. A outra é a forma forte. A forma fraca ocorre quando
uma palavra não é enfatizada, como acontece na pronúncia normal de
of na expressão inglesa cup of tea ("xícara de chá") e na maioria das palavras gramaticais. Diversas palavras do inglês têm mais de uma forma
fraca (Exemplo: and [ae nd] (= "e") pode ser [ǝnd], [ǝn], [n] etc.
Forma gráfica
Veja o verbete: Grafia.
Forma gramatical
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que forma gramatical é o termo usado
por Jerrold Jacobi Katz (1974, p. 239) para designar "o marcador sintagmático superficial da oração, com sua respectiva representação fonética". A noção de forma gramatical se opõe, no caso, à de forma lógica.
Segundo Jerrold Jacobi Katz, as regras sintáticas e fonológicas de uma
teoria da forma gramatical da mesma e, analogamente, a teoria sintática
e a teoria fonológica dariam uma teoria da forma gramatical em geral.
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), forma gramatical é o ta2553
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xema ou a forma táctica provida de significação interna.
Forma hiperdialetal
Forma hiperdialetal é a forma dialetal calcada numa correspondência
não pertinente.
Forma hipotética
São certos vocábulos de transição que justificam a evolução de uma
forma latina clássica para a forma atual portuguesa, de acordo com as
leis fonéticas. Não deixaram vestígios que fossem até hoje encontrados,
daí seu nome "hipotéticos". Os filólogos os indicam pelo asterisco adequado, colocado no início do vocábulo. Exemplo: laqueu > *laceu >
laciu > laço.
Veja os verbetes: Étimo.
Forma interna
Forma interna é a estrutura do conteúdo da linguagem, opondo-se à
forma externa, que é a estrutura fonética e gráfica da linguagem. Alias
Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (1769-1859) já
empregou innere Sprachform (forma linguística interna) e äussere Lautform (forma sonora externa). É a expressão (externa) e o conteúdo (interno) de Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965). É Karl Vossler
(18721949) que elucida: no alemão Pupille, espanhol niña del ojo (português menina dos olhos), grego kóre e latim pupula, a forma interna é
a mesma – a íris é comparada a um espelho onde se reflete a imagem de
uma menina; mas a forma interna muda no alemão Augenstern, ou no
francês prunelle, pois que lá a íris se compara a uma estrela e aqui a
uma ameixa (JOTA, 1981, s.v.).
Forma ligada
Forma ligada ou forma presa é a que não pode, seja dependente ou
não, constituir frase. Os morfemas presos ou soltos são formas ligadas.
Forma linguística
Forma linguística é a forma fonética provida de significado.
Forma livre
Forma que pode constituir sozinha um enunciado ou um vocábulo,
como ocorre nos seguintes vocábulos indecomponíveis: sol, mar, paz,
céu, cor etc.
Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.) lembra que a palavra é uma forma
livre e que também alguns morfemas soltos são formas livres. Quem é
que vai? – Ele (o ele, morfema, é forma livre). A forma livro pode ser
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composta de forma livre e forma ligada (dele = de [ligada] + ele [livre]), ou mesmo de formas ligadas: inglês his (= hi + s possessivo).
Opõe-se a forma presa, que é a que só funciona ligada a outras, morfológica ou sintaticamente. Por exemplo, o in de ingrato, o eiro de brasileiro, o de de dele ou o de de manhã, o me de deu-me ou me deu etc.
Joaquim Matoso Câmara Jr. (1904-1970) fala em forma dependente,
donde se infere considerar presa apenas a forma ligada morfologicamente a outra. Dessas formas, a que não puder ser decomposta em outra menor chama-se forma livre mínima, que constitui o vocábulo concebido por Leonard Bloomfield (1887-1949).
Forma livre mínima
Expressão introduzida na linguística por Leonard Bloomfield (18871949), linguista americano, como parte de sua definição de palavra,
significando: "A menor forma linguística que pode aparecer sozinha
como um enunciado". Veja o capítulo 5 de Introdução à linguística
teórica, de John Lyons (1979).
Forma lógica
Expressão usada na teoria padrão ampliada revista da gramática gerativa para indicar a representação inicial da significação de uma sentença, resultante da interpretação semântica de estruturas-s marcadas
por caso. Engloba certas informações tais como a representação do
quantificador e do foco no elemento. É completada, no componente
semântico, por um outro nível de interpretação semântica, conhecido
como "representação semântica completa", necessário para determinar
a inferência pragmática e as condições que regem o uso apropriado da
sentença.
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que forma lógica é o termo usado por
Jerrold Jacobi Katz (1974, p. 238-239) para designar "o conjunto dos
marcadores sintagmáticos subjacentes de uma oração, semanticamente
interpretados". A noção de forma lógica se opõe, no caso, à de forma
gramatical. Segundo Jerrold Jacobi Katz, as regras sintáticas e semânticas de uma língua forneceriam uma teoria de forma lógica da mesma,
e analogicamente, a teoria sintática e a teoria semântica dariam uma teoria da forma lógica em geral.
Forma lógica é um termo usado por George Lakoff (1977b, p. 277 e
1972c, p. 545-588) para designar a representação semântica de uma
oração, caracterizada em termos de uma lógica natural. Segundo o autor, na concepção adotada na semântica gerativa, uma gramática não se
limita a especificar as orações gramaticais de uma língua, devendo,
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também, relacioná-las com as formas lógicas correspondentes. As regras gramaticais, teriam função de relacionar as formas lógicas das orações às formas superficiais delas.
Forma lógica é também o termo adotado por Noam Chomsky, a partir
do modelo da teoria padrão ampliada, para designar a representação do
sentido de uma oração na gramática transformacional. Justificando o
termo em questão, afirmou Noam Chomsky (1975c, p. 22) que, com a
adoção da teoria do vestígio, uma estrutura superficial passou a ser, em
aspectos interessantes, análoga a uma expressão em sistemas convencionais de lógica, podendo, em muitos casos, ser convertida em tal expressão mediante a aplicação de regras relativamente simples. Por outras palavras, interpretado um vestígio como uma variável dependente,
uma estrutura superficial é, em certos aspectos, semelhante a uma forma lógica com tais variáveis (CHOMSKY, 1975b, p. 39).
No modelo chomskyano, a derivação da forma lógica se dá em várias
etapas, à semelhança do que ocorre nos processos derivacionais da sintaxe e da fonologia. Uma lógica clássica, com variáveis, forneceria a
notação adequada para a formulação das regras pertinentes; as variações refletiriam, às vezes, um vestígio na estrutura superficial (CHOMSKY, 1979a, p. 166-167). Assim, por exemplo, segundo Noam Chomsky (1975a, p. 99), no caso da oração
"Quem ele disse que Maria beijou?", cuja estrutura superficial seria
quem [O red ele disse que Maria beijou v] (O red = oração reduzida; v
= vestígio), teríamos a forma lógica para que pessoa "x", ele disse que
Maria beijou "x"?, na qual "x" corresponderia a uma variável dependente.
Inicialmente, limitou-se Noam Chomsky a empregar o termo forma
lógica entre aspas, como sinônimo de representação semântica (1972b,
p. 182, 185, 186, 188). Essa orientação persistiu durante algum tempo, sendo que, durante o "Diálogo com Perret" (1974, p. 37 e 45), referiuse o autor à noção de "representação semântica" ou "forma lógica"
como a representação do sentido de uma oração em algum sistema universal análogo à fonética universal. No modelo da teoria padrão ampliada revista, Noam Chomsky abandonou a ideia de uma semântica
universal nos moldes propostos por Jerrold Jacobi Katz e passou a fazer
uma distinção entre forma lógica e representação semântica, situando
esta última fora do âmbito da gramática da oração. Entretanto, muito
embora o assunto tenha sido focalizado em diversas oportunidades
(CHOMSKY, 1975a, p. 104-105; 1976, p. 305-306; 1977a, p. 71;
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1977b, p. 5 e 10; 1979a, p. 145-165; CHOMSKY & LASNIK, 1977, P.
428-429), a proposta apresentada nesse sentido é de cunho meramente
programático, deixando inteiramente em aberto alguns pontos fundamentais. Com efeito, em "Condições das Regras Gramaticais" (1976, p.
305-306) afirma Noam Chomsky que a forma lógica incorpora todo e
qualquer aspecto da estrutura da oração que entra diretamente na interpretação semântica da oração e é determinado exclusivamente pelas
propriedades da gramática da oração. Reconhece o autor que essa caracterização não é suficiente, sendo necessário determinar de modo
mais preciso a noção de "forma lógica". Sugere ainda Noam Chomsky
a existência de um sistema de regras que associa a forma lógica e os
produtos de outras faculdades cognitivas a outro sistema de representação, RS (representação semântica). As representações do tipo RS (que
poderiam envolver crenças, esperanças etc., além de propriedades da
forma lógica determinadas por regras gramaticais) bastariam para determinar o papel da inferência, as condições de uso apropriado e outros
aspectos da linguagem (veja: Regra de interpretação semântica). Ressalva Noam Chomsky, todavia, que é possível que a forma lógica seja
suficiente para determinar todos esses aspectos do significado, razão
pela qual prefere o autor deixar em aberto a questão da existência ou
não do sistema de representação RS. Assim, a distinção entre forma lógica e representação semântica assenta em bases sobremodo precárias.
Essa incerteza persiste em trabalhos mais recentes do autor, pois em
"A Propósito da Regra de Deslocamento do Constituinte Qu" (1977a, p.
71), Noam Chomsky define a forma lógica como o "nível linguístico
que expressa todo e qualquer aspecto da representação semântica determinado por propriedades da gramática da oração" e nos Ensaios sobre Questões de Forma e Interpretação (1977b, p. 5) usa o termo para
designar os "aspectos da representação semântica que são estritamente
determinados pela gramática, com abstração de outros sistemas cognitivos". É verdade que nesta última obra Noam Chomsky acrescenta (p.
10) que a forma lógica corresponde a "representações que são diretamente interpretadas mediante as teorias do significado, referência e uso
da linguagem, em interação com outras estruturas cognitivas situadas
fora do âmbito da competência gramatical". Esse esclarecimento, entretanto, fica prejudicado pela falta de uma conceituação mais precisa de
competência gramatical (veja: Competência). Mesmo a definição proposta em "Filtros e Controle" (1977, p. 428), embora um pouco mais
explícita, está longe de constituir uma caracterização precisa da forma
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lógica. Com efeito, no referido trabalho, dizem Noam Chomsky e Howard Lasnik que a forma lógica é "um sistema universal de representação que incorpora todo e qualquer aspecto do significado determinado
estritamente pela gramática da oração, não envolvendo o contexto situacional, crenças ou intenções do falante e outros elementos". Reconhecendo esse estado de incerteza, ponderou Emmon Bach (1977a, p. 650)
que, na ausência de uma caracterização independente da noção de
"forma lógica possível", não se pode prever a relação entre a estrutura
profunda e a forma lógica.
Em consonância com a orientação adotada no modelo de teoria padrão ampliada, postulou Noam Chomsky, a princípio, que a forma lógica seria determinada por propriedades da estrutura profunda e de estrutura superficial. Na fase inicial da teoria padrão ampliada revista, passou o autor a sustentar que a forma lógica seria determinada exclusivamente pela estrutura superficial. Mais recentemente, Noam Chomsky
adotou o entendimento de que a forma lógica é determinada pela estrutura rasa (1977b, p. 5).
Forma metaenunciativa
Veja o verbete Glosa metaenunciativa.
Forma -ndo
Expressão usada na descrição gramatical (principalmente para o inglês – -ing form), com referência à forma do verbo terminada em -ndo
(-ing no inglês): indo, fumando, going, smoking. Embora essas formas
normalmente sejam gerúndio, em inglês muitas formas terminadas em
ing podem ocorrer com outras categorias: Smoking is prohibited =
"Fumar é proibido" ou "O fumo é proibido". O propósito do termo é
precisamente fornecer um rótulo descritivo neutro para este traço do
inglês, evitando o uso de noções tradicionais como "gerúndio", originalmente feitas para a gramática do latim.
Forma nominal do verbo
O infinitivo, o gerúndio e o particípio são as formas nominais do verbo. Formas nominais, porque participam da natureza do nome (substantivo, adjetivo, advérbio). Na verdade, são formas verbo-nominais.
O infinitivo é uma forma nominal substantiva (antes a enunciação indefinida de um processo do que a sua apresentação dinâmica) e forma
orações substantivas (Exemplos: Viver é lutar. Viver é duro) e pode ser
substantivado (Exemplos: o ser, o comer, o poder, os dizeres, os poderes).
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O gerúndio, além da função adverbial (Exemplos: Estudando, aprenderás. Viveu protestando), pode vir como adjunto a um substantivo, em
função adjetiva, portanto (Exemplos: água fervendo = fervente; crianças brincando = que brincam = oração adjetiva).
O particípio, tanto pode exprimir processo verbal (nos tempos compostos) como servir de adjunto a um substantivo (caso em que é verdadeiro adjetivo). Exemplos: Tinham acabado de chegar. Havia feito frio
(= fizera). Trabalho acabado. O mal feito. Homem conhecido, estimado, querido etc. Aparece substantivado também. Exemplos: o estado,
um deputado, a amada etc.
Recorde-se que o antigo "particípio presente" sobrevive unicamente
como nome (substantivo ou adjetivo): amante, crente, difamante, estudante, lente, mandante, ouvinte, pagante, pedinte etc.
Veja os verbetes: Adjetivo, Gerúndio, Infinitivo, Nome, Particípio,
Substantivo e Verbo.
Forma paralela
Veja os verbetes: Forma variante.
Forma plena
Forma plena é a forma integral da palavra, em oposição a forma
abreviada, como nos exemplos seguintes: latim solidus/soldus; nihil/nil; português santo/são, grande/gão (JOTA, 1981, s.v.).
Veja os verbetes: Palavra plena.
Forma popular
Forma popular é a que provém do latim vulgar através de transformações determinadas pelas leis fonéticas. Opõe-se à forma erudita (ou
culta) e semiculta. É óbvio que tanto menos transformações sofre a palavra popular, tanto maior se aproxima ela da forma culta (JOTA, 1981,
s.v.).
Veja o verbete: Etimologia.
Forma presa
Forma presa ou forma ligada é toda forma que não é livre, como os
afixos dos exemplos seguintes: infeliz < in+feliz, infelizmente
<in+feliz+mente, infelicidade < in+feliz/c+i+dade.
Forma primitiva
Designação de uma forma que, dentro da sincronia da língua, é o
ponto de partida para um conjunto de formas flexionais ou derivadas
ditas secundárias.
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Assim, nas famílias léxicas, a forma primitiva é o vocábulo de que
partem os processos de derivação e composição em seu mecanismo
sincrônico (Exemplo: casa, donde – caseiro, casal, casar, acasalar
etc.). Na conjugação verbal, em português, quando há variação de radical, há certas formas primitivas cujo radical se repete num determinado
grupo de outras: 1) 1ª pessoa do singular do presente do indicativo, cujo
radical se repete no presente do subjuntivo (Exemplos: firo, donde
fira etc.; vejo, donde – veja etc.; vejo, donde – veja etc.; digo, donde
diga etc.); 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, cujo
radical se repete no pretérito mais-que-perfeito, no pretérito imperfeito
e no futuro do subjuntivo (Exemplos: trouxeste, donde – trouxera etc.,
trouxesse etc., trouxer etc.; vieste, donde – viera etc., viesse etc., vier
etc.); 3) infinitivo, cujo radical se repete nos futuros do indicativo. O
mecanismo da alternância vocálica no presente do subjuntivo como
forma primitiva. Na irregularidade verbal podem não se verificar essas
correspondências (cf. sei, mas – saiba etc.)
O conceito de "forma primitiva" é sincrônico, de sorte que a forma
primitiva não é a gênese diacrônica das formas que dela se tiram, necessariamente.
Forma pro
Termo introduzido na teoria da linguística gerativa no final da década
de 1970, para indicar uma maneira de marcar um tipo de elemento vazio usado na estrutura-p (estrutura profunda) de uma sentença. A forma pro representa um sintagma nominal que precisa ser coindexado
com outro sintagma nominal (ou vinculado) a fim de assegurar a interpretação semântica correta da sentença. Por exemplo, em sentenças
como Rui quer ver Joana, a estrutura-p seria "Rui1 quer pro1 ver Joana", onde pro marca o sujeito subjacente. Os índices ajudam a coindexar pro para mostrar que ele se refere a Rui neste caso, não Joana (em
outras palavras, a forma pro e Rui são correferenciais).
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que pro é o elemento foneticamente
nulo, correspondente a uma expressão anafórica relacionada com um
sintagma nominal, presente na estrutura superficial de uma oração. Tal
elemento estaria presenta, por exemplo, na estrutura superficial das
orações "O homem está ansioso para pro partir" e "João persuadiu Antônio a pro voltar para casa", anaforicamente relacionado, respectivamente, com os sintagmas nominais o homem e Antônio.
Diferentemente de um vestígio, que resultaria da aplicação de uma
regra transformacional de deslocamento, um elemento pro resultaria da
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aplicação de uma regra especial de interpretação semântica, chamada
regra de construção. Como os dois tipos de regras em questão têm propriedades um tanto diferentes, a relação de um vestígio para com um
sintagma nominal difere, sob certos aspectos, da relação de um elemento pro para com o sintagma nominal correspondente. Entretanto, apesar
dessas diferenças, os vestígios e os elementos pro se comportam de
maneira análoga quando da aplicação de regras subsequentes.
A natureza do elemento pro e a relação entre ele e um vestígio são
examinadas em diversos trabalhos publicados na fase da teoria padrão
ampliada revista (CHOMSKY, 1976; 1977a, p. 76-80; 1977b, p. 11-15;
CHOMSKY & LASNIK, 1977, p. 432-433; LIGHTFOOT, 1977).
Forma progressiva
Forma progressiva é a forma verbal que indica uma ação continuada.
Por exemplo: Estou indo. I'm going. Vou fazendo. Venha chegando.
Forma reconstituída
Forma reconstituída é a forma admitida por reconstituição.
Forma reduzida
Forma reduzida é a forma proveniente da redução.
Forma rizotônica
Forma rizotônica é aquela cujo acento tônico cai sobre o radical da
palavra. Exemplos: louva, louvas, louvam. As formas que têm acento
depois do radical são chamadas de formas arrizotônicas.
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), forma rizotônica é a palavra que possui acento tônico no radical, como cadeira, cujo acento
tônico recai no radical cadeir-.
Constituem formas rizotônicas: 1) nomes primitivos (Exemplos: flor,
laranja, alegre, cinco). 2) verbos, somente na primeira, na segunda e na
terceira pessoas do singular e na terceira do plural do presento do indicativo, do presente do subjuntivo e do modo imperativo. Exemplos: bato, bates, bate, batem; parta, partas, parta, partam; ama, ame, amem.
Excepcionalmente são formas rizotônicas: a) todos os particípios irregulares (aceito, entregue, eleito, feito, pago...); b) alguns verbos irregulares no pretérito perfeito, na primeira e na segunda pessoas do singular
(coube, coube; disse, disse; fiz, fez; houve, houve; pude, pôde; pus,
pôs; quis, quis; soube, soube; trouxe, trouxe); c) todas as formas do
pretérito perfeito dos verbos ir e ser, incluindo-se o pretérito mais-queperfeito do indicativo, pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo (fui,
foste, foi, fomos, fostes, foram; fora, foras...; fosse, fosses, fosse...; for,
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fores, for...). Forma rizotônica se opõe a forma arrizotônica.
Veja os verbetes: Acento tônico, Forma arrizotônica, Futuro do subjuntivo, Modo imperativo, Nome, Palavra, Particípio, Pessoa, Plural,
Presente, Pretérito, Radical, Singular e Verbo.
Forma semierudita
Veja os verbetes: Semierudito.
Forma sincrética
Forma sincrética é a forma que apresenta sincretismo.
Forma subjacente
Segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.), forma subjacente corresponde à representação abstrata de um evento linguístico, relacionandose, portanto, à manifestação fonológica e à competência. Distingue-se
da forma superficial, que é relacionada com o desempenho. As formas
subjacentes são sujeitas aos processos fonológicos ao longo da derivação, que culminará em uma forma superficial.
Veja o verbete: Forma de superfície.
Forma supletiva
Forma supletiva é a que supre as faltas de um paradigma. O feminino
normal de menino, por exemplo, é menina; mas bode não faz boda, que
não existe, forma suprida por cabra; mais alto é forma regular; mais
bom, entretanto, que não se usa, é compensado por melhor; o verbo ir
(ia) se vale de duas outras raízes supletivas (vou, vá; fui, fora); inglês
go/went, good/better; latim fero/tuli. No grego, confrontemos
érkomai/éithon ou esthin;éphagon ou mesmo beltion, areio, e krésson,
todos comparativos de agathós (JOTA, 1981, s.v.).
Veja os verbetes: Supletivismo.
Forma T
Abreviação usada na sociolinguística como parte do estudo dos termos de tratamento em várias línguas, segundo David Crystal (1988,
s.v.). Baseada na distinção entre tu e vous do francês, em contrastes
semelhantes em muitas outras línguas (du/Sie em alemão, ty/vy em russo, tu/vós em português), estabeleceu-se uma oposição entre as formas
familiar (T) e formal (V) dos pronomes e verbos da segunda pessoa.
Foram então desenvolvidas hipóteses acerca do sistema de formalismo
em uso nas línguas.
Forma táctica
Forma táctica é o mesmo que taxema.
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Forma tópica
Forma tópica, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018,
s.v.), é a configuração formal que o princípio argumentativo assume
quando aplicado à produção do enunciado.
Considerando o princípio argumentativo (topos) “O trabalho é fator
de êxito”, a forma tópica direta seria “Quanto mais se trabalha, mais se
tem êxito”, a forma tópica direta seria “Quanto mais se trabalha, mais
se tem êxito” e a forma tópica recíproca, “Quanto menos se trabalha,
menos se tem êxito”. Um enunciado como “Pedro trabalhou muito: ele
será aprovado” convoca a forma tópica direta do princípio argumentativo (topos) “o trabalho é fator de êxito”.
Sugere-se a leitura do capítulo “Argumentação e “topoi” argumentativos”, de Oswald Ducrot.
Veja o s verbetes: Gradualidade, Teoria dos topoi e Topos.
Forma V
Abreviação usada na sociolinguística como parte do estudo dos termos de tratamento em várias línguas, segundo David Crystal (1988,
s.v.). Com base na distinção entre tu e vous do francês, e em contrastes
semelhantes em muitas outras línguas (du/Sie em alemão, ty/vy em russo, tu/vós em português), estabeleceu-se uma oposição entre as formas
formal (V) e familiar (T) dos pronomes e verbos da segunda pessoa.
Foram então desenvolvidas hipóteses acerca dos sistemas de formalismo em uso nas línguas.
Forma variante
Há vocábulos que apresentam ligeiras variações na sua estrutura (na
escrita ou na pronúncia), sem prejuízo do sentido. A forma menos empregada se chama variante ou forma variante. Exemplos: Frecha é variante de flecha; cousa é variante de coisa, ramilhete é variante de ramalhete
etc.
A variante pode ser: 1) fonética (muçum ou muçu; bidê ou bidé, ipê
ou ipé, bebê ou bebé); 2) prosódica (ortoepia ou ortoépia; Oceania ou
Oceânia; aerolito ou aerólito); 3) ortográfica (câimbra ou cãibra; hem
ou heim); 4) morfológica (faz ou faze, meles ou méis; a personagem ou
o personagem, maciez ou macieza, transpassar ou trespassar); 5) sintática (lembro-me de que ou lembro-me que; deixei-o ler o livro ou deixei-lhe ler o livro). Não se deve confundir com forma sincrética, sincretismo, que é a propriedade que tem uma forma linguística de assumir várias funções. Também não se deve confundir forma variante com
erro.
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Veja os verbetes: Conjugação, Erro, Norma culta, Palavra, Significado e Verbo.
Forma variante
Veja o verbete: Variante.
Forma vazia
Veja o verbete Signo vazio.
Formação analógica
Formação analógica é o mesmo que analogia.
Formação de palavras
A formação de palavras se dá por dois processos: derivação e composição. Pelo primeiro processo, amplia-se um radical, anexando-lhe
um prefixo ou sufixo (derivação prefixal ou derivação sufixal), ou ambos concomitantemente (derivação parassintética). Contrariamente, reduz-se o radical na chamada derivação regressiva (aceiro > aço; malandrim > malandro). Pelo segundo processo, combinam-se mais ou
mais radicais numa associação mais ou menos profunda (aglutinação
ou justaposição).
A composição por associação de elementos de línguas diferentes tem
o nome especial de hibridismo.
Alguns gramáticos e linguistas acreditam que a formação de palavra
por meio de acréscimo de prefixo não é derivação, mas composição.
Veja o capítulo 5 de Introdução à linguística teórica, de John Lyons
(1979).
Formação de palavras, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.),
é o processo de construção de palavras novas, com base em materiais
existentes. Há muitas maneiras de construir palavras novas, e quase todas são usadas pelo português.
Na composição, duas ou mais palavras existentes são simplesmente
combinadas. Há um certo número de padrões diferentes disponíveis para fazer essa combinação, como exemplificam as palavras quadro negro, barriga verde, sobretaxar, verde-oliva, disque-pizza e [pessoa
cheia de] não me toques. Às vezes, a composição é o ponto de partida
para formar uma nova palavra, pela aplicação de um afixo, como no inglês blue-eyed (que tem olhos azuis, literalmente azul-olhudo) ou no
português brasileiro verde-amarelismo.
Na derivação, acrescentam-se afixos a uma palavra existente, como
em pré-história, reescrever, inseguro, lavável, proibição e finalizar. É
possível o acréscimo de múltiplos afixos. Quando da formação de uma
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nova palavra participam simultaneamente um prefixo e um sufixo (ou
um circunfixo). os gramáticos do português falam em formação parassintética. Exemplos: envelhecer, rejuvenecer, desalmado, insolação.
A abreviação é a remoção de parte de uma palavra mais longa, como
em fone, micro, Disnei, preju, deprê (originárias de telefone, microcomputador, Disneyworld, prejuízo e deprimente ou depressivo). No
cruzamento, combinam-se pedaços de duas palavras, como em niserite
(miséria + holerite). Na derivação regressiva, uma nova palavra é extraída de uma palavra mais longa que parece conter um afixo, mas de
fato não o contém, como foi o caso de aço, derivado de aceiro – que
indicava o ferro tratado para fabricação de armas brancas – ou de boteco, derivado historicamente de botequim. Na reanálise, muda-se a estrutura atribuída a uma palavre e se obtém um segmento que, inicialmente, não fazia parte dela. No português brasileiro, isso aconteceu
quando, com base nas palavras motorista e hotel foi criada a palavra
motel, ou, com base nas palavras bote e hotel se criou a palavra botel,
para indicar um tipo de hotel flutuante. O brasileiro não perdeu a oportunidade para inventar uma forma jocosa, que também é produto de reanálise: matel, o mato fazendo as funções de motel. Em inglês, um caso
recente e exemplar de reanálise aconteceu quando hamburger, isto é,
Hamburg + -er (hamburguense) foi reanalisado como ham + burger,
dando origem ao segmento burger que hoje forma cheesburger, vegeburger e X-burger.
A combinação numa única palavra das letras iniciais de uma expressão dá origem a um acrônimo, quando o resultado pode ser pronunciado como uma palavra (como em OTAN, que provém de Organização
do Tratado do Atlântico Norte), mas uma sigla baseada em iniciais
precisa ser pronunciada letra por letra, caso de ACV, INPS, UTI, OS,
CSN (acidente cardiovascular, Instituto Nacional de Previdência Social,
unidade de terapia intensiva, ordem de serviço e Companhia Siderúrgica Nacional) e da maioria dos nomes de partidos políticos, ao longo da
história brasileira.
Na construção da maioria de nossos termos técnicos, colamos umas
às outras um certo número de formas combinatórias gregas e latinas
com significado apropriado. Assim, por exemplo, as recém-descobertas
formas de vida que florescem numa temperatura igual ou superior à da
ebulição da água foram denominadas hipertermófilas com base em três
elementos gregos que significam, respectivamente, elevadocaloramante.
Segundo Luiz Carlos de Assis Rocha (CEALE, Glossário, s.v.), a lín2565
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gua portuguesa possui um determinado número de palavras que se encontram à disposição dos falantes, tanto na língua falada quanto na língua escrita. O número de palavras de uma língua é algo difícil de determinar, por dois motivos: muitas palavras deixam de ser usadas, tornando-se arcaísmos, e outras são criadas constantemente, surgindo os
neologismos. O processo de criação de novos vocábulos é conhecido
como formação de palavras. Há apenas dois mecanismos que permitem
o surgimento de um novo item lexical na língua: a formação de palavras – que se serve dos recursos oferecidos pela própria língua – e a
importação estrangeira.
Não há consenso entre os autores sobre quais seriam os processos de
formação de palavras. Mesmo assim, é possível citar os principais mecanismos que permitem explicar os itens lexicais já existentes e os que
podem ser criados. Há três processos em língua portuguesa: a derivação, a composição e a onomatopeia.
A derivação consiste na formação de uma palavra a partir de uma base já existente na língua. É um mecanismo muito produtivo, que abrange vários tipos de processos. Seguem-se algumas definições e exemplos. 1) Derivação sufixal – anexação de um sufixo a uma base: camarada + -agem = camaradagem; bilhete + -agem = bilhetagem; 2) Derivação prefixal – anexação de um prefixo a uma base: hiper+ mercado =
hipermercado; hiper+ centro = hipercentro; 3) Derivação parassintética
(parassíntese) – anexação simultânea de prefixo e sufixo: des+ osso + ar = desossar; en+ surdo + -ecer = ensurdecer; 4) Derivação conversiva
(conversão ou derivação imprópria) – emprego de uma palavra de uma
determinada classe lexical em outra classe: O impossível acontece (o
vocábulo impossível, empregado normalmente como adjetivo, é usado
como substantivo); 5) Derivação siglada (siglagem ou acronímia) –
formação de palavras a partir de grafemas, sílabas ou de excertos de palavras ou bases existentes na língua: PT(Partido dos Trabalhadores. A
sequência PT (petê) funciona como uma palavra autônoma da língua.);
Febraban (Federação Brasileira de Bancos); Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais); 6) Derivação truncada (abreviação vocabular,
truncamento ou truncação) – formação de uma palavra por meio de um
corte na base: odonto (odontologia); cesária (cesariana); responsa (responsabilidade).
Outro processo é o da composição, que consiste na criação de uma
palavra a partir de duas ou mais bases existentes na língua: saláriofamília (salário + família); deputado-cantor (deputado + cantor); agrotóxico (agro+ tóxico).
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Já a onomatopeia é a tentativa do falante de imitar os ruídos ou movimentos do mundo exterior: miar, sussurrar, zum-zum, farfalhar, tique-taque.
No ensino da língua portuguesa, o processo de formação de palavras
ocupa um lugar importante na leitura e produção de textos. Novas criações lexicais que apareçam em textos poderão despertar no aluno o interesse pelo vocabulário não só no reconhecimento de formas já existentes como também na formação de novos itens, contribuindo assim
para a sua criatividade lexical. Diante de uma palavra como futebolês,
por exemplo, o professor levará o aluno a explorar esse modelo de derivação sufixal, trabalhando com vocábulos como economês, politiquês, carioquês, caipirês etc. Caberá também ao professor esclarecer ao
aluno a respeito da conveniência ou não do emprego de novos termos
nos vários tipos de texto. De um modo geral, pode-se dizer que a linguagem informal é receptiva a novas formações, mas a linguagem formal só admite novas palavras se elas forem realmente necessárias e se
forem formadas de acordo com as regras da língua.
Sugere-se, como complemento a este verbete, a leitura do capítulo 4
de English Words, de Francis Katamba (1994); An introduction to Modern English Word Formation, de Valerie Adams (1973); e English
Word-Fromation, de Laurie Bauer (1983); Neologismo: criação lexical,
de Ieda Maria Alves (1990); Novíssima gramática da língua portuguesa, de Domingos Paschoal Cegalla (2009); Nova gramática do português contemporâneo, de Celso Ferreira da Cunha e Luís Felipe Lindley
Cintra (2013); Estruturas morfológicas do português, de Luiz Carlos de
Assis Rocha (2008).
Veja os verbetes: Abreviação, Afixo, Composição, Cruzamento vocabular, Derivação, Formação, Gramática, Hibridismo, Léxico, Língua,
Morfologia, Onomatopeia, Palavra e Variação linguística.
Formação discursiva
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, s.v.),
a noção de formação discursiva foi introduzida por Michel Foucault e
reformulada por Michel Pêcheux no quadro da análise do discurso. Em
função dessa dupla origem, conservou uma grande instabilidade.
MICHEL FOUCAULT E MICHEL PÊCHEUX
Michel Foucault, falando de “formação discursiva”, em A Arqueologia do Saber, procurava contornar as unidades tradicionais como “teoria”, “ideologia”, “ciência”, para designar conjuntos de enunciados que
2567

BASES PARA UM DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL

compiladas por José Pereira da Silva
podem ser associados a um mesmo sistema de regras historicamente
determinadas: “Chamaremos discurso um conjunto de enunciados na
medida em que relevam a mesma formação discursiva” (FOUCAULT,
1969b, p. 153). Caracteriza a formação discursiva, ao mesmo tempo,
em termos de dispersão, de raridade, de unidade dividida... e em termos
de sistema de regras. Além do mais, sua concepção da formação discursiva “deixa em aberto a textualização final” (op. cit., p. 99): estamos
longe, aqui, de um procedimento da análise do discurso que não poderia dissociar formação discursiva e estudos das marcas linguísticas e da
organização textual.
É com Michel Pêcheux que essa noção é acolhida na análise do discurso. No quadro teórico do marxismo althusseriano (de Louis Althusser), ele propunha que toda “formação social”, caracterizável por uma
certa relação entre as classes sociais, implica a existência de “posições
políticas e ideológicas, que não são feitas de indivíduos, mas que se organizam em formações que mantêm entre si relações de antagonismo,
de aliança ou de dominação”. Essas formações ideológicas incluem
“uma ou várias formações discursivas interligadas, que determinam o
que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um
sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa etc.) a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada” (HAROCHE, HENRY & PÊCHEUX, 1971, p. 102). Essa tese tem incidência sobre a semântica, pois “as palavras ‘mudam de sentido’, quando passam de uma
formação discursiva a outra” (idem, ibidem). É nas formações discursivas que se opera o “assujeitamento”, a “interpelação” do sujeito como
sujeito ideológico. Mas, no fim dos anos 70, a noção de formação discursiva foi revista pelo próprio Michel Pêcheux e por outros pesquisadores (MARANDIN, 1979; COURTINE, 1981) no sentido da não identidade consigo mesma. A formação discursiva aparece, então, inseparável do interdiscurso, lugar em que se constituem os objetos e a coerência dos enunciados que se proveem de uma formação discursiva: “Uma
formação discursiva não é um espaço estrutural fechado, já que ela é
constitutivamente ‘invadida’ por elementos provenientes de outros lugares (isto é, de outras formações discursivas) que nela se repetem, fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais (por exemplo
sob forma de ‘pré-construídos’ e de ‘discursos transversos’)”
(PÊCHEUX, 1983, p. 297).
UM USO POUCO RESTRITIVO
Em função de sua dupla origem, o termo “formação discursiva” obte2568
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ve grande êxito, mesmo fora dos trabalhos inspirados pela Escola
Francesa. Ele permite, com efeito, designar todo conjunto de enunciados sócio-historicamente circunscrito que pode se relacionar a uma
identidade enunciativa: o discurso comunista, o conjunto de discursos
proferidos por uma administração, os enunciados que decorrem de uma
ciência dada, o discurso dos patrões, dos camponeses etc.; basta postular que “para uma sociedade, um lugar e um momento definidos, somente uma parte do dizível é acessível, que esse dizível forma sistema
e delimita uma identidade” (MAINGUENEAU, 1984, p. 5). Tal plasticidade empobrece essa noção. Hoje, tende-se a empregá-la, sobretudo,
para os posicionamentos de ordem ideológica; também se fala mais facilmente de “formação discursiva” para discursos políticos ou religiosos do que para o discurso administrativo ou o discurso publicitário.
A maneira pela qual se apreende uma formação discursiva oscila entre uma concepção contrastiva, na qual cada uma é pensada como um
espaço autônomo que se coloca em relação a outros, e uma concepção
interdiscursiva, para a qual uma formação discursiva apenas se constitui e se mantém pelo interdiscurso. Essa divergência recorta uma outra,
que deriva da distinção entre abordagem analítica e integradora: alguns julgam a formação discursiva como sistema que integra os diversos planos textuais, outros acentuam suas falhas – “Qualquer conjunto
de discursos (discurso comunista, discurso socialista...) deve ser pensado como unidade dividida, em uma heterogeneidade em relação a si
mesmo” (COURTINE, 1981, p. 31).
O termo “formação discursiva”, após ter dominado a análise do discurso francófona, tem, desde os anos 80, mais dificuldade em encontrar
o seu lugar. Isso tem a ver com seu caráter mal definido, mas também,
com efeito, identifica-se, frequentemente, de maneira caricatural, com
uma unidade doutrinária que seria compacta e independente das situações de comunicação; Michel Pêcheux, no entanto, se distanciou dessa
concepção: não se poderia apreender “discursividades textuais, autoestabilizadas, por exemplo, os discursos políticos que têm a forma do teórico doutrinário”, localizado “em um espaço discursivo que se supõe
dominado por condições de produção estáveis e homogêneas”
(PÊCHEUX, 1983, p. 296). O recuo em relação a essa noção se explica
igualmente pelo interesse crescente que incide sobre corpora não doutrinais. Deve-se, entretanto, evitar cair no excesso contrário: para numerosos corpora, essa noção pode mostrar-se produtiva, se for claramente definida.
Veja os verbetes: Análise do discurso, Arqueológica (análise –), Dis2569
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curso, Escola Francesa de Análise do Discurso, Gênero de discurso e
Posicionamento.
Formação latina
Veja os verbetes: Derivação e Formação vernácula.
Formação linguageira
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, s.v.),
formação linguageira é noção teórica proposta por Josiane Boutet, Pierre Fiala e Jenny Simonin-Grumbach (1976) no quadro de uma teoria
materialista das práticas linguageiras. Formada por analogia com o
conceito de “formação social” de Nicos Poulantzas (1968), ela é definida como “um conjunto regrado de práticas linguageiras, que as organiza segundo relações de força em práticas dominantes e práticas dominadas” (BOUTET, FIALA & SIMONIN-GRUMBACH, 1976). Essa
noção introduz a ideia de que existem relações de força entre práticas
linguageiras e não somente que o linguageiro traz consigo vestígio ou
reflexo das relações de força exteriores. Propõe-se não separar a duas
ordens, do simbólico e do social, mas manifestar em que medida a linguagem é constitutiva, ao mesmo tempo objeto e agente das relações
sociais.
DO PONTO DE VISTA DA ANÁLISE LINGUÍSTICA
As relações de dominação, construídas historicamente, podem ser reconhecidas em dois níveis:
Nas formas linguísticas propriamente ditas: imposição histórica de
uma língua ou de uma variedade, imposição de um gênero, imposição
de uma prática linguageira. Por exemplo, o gênero político do grande
discurso oral monologal do orador político diante de uma multidão caiu
em desuso, em proveito dos debates ou intervenções televisivas.
Na produção e na circulação do sentido: alguns objetos de discurso,
ou referentes, têm uma legitimidade social importante e geram numerosos discursos (EBEL & FIALA, 1983), o que Mikhail Bakhtin descreve
falando de “situados no horizonte social”, ao passo que outros circulam
de modo restrito. Por exemplo Josiane Boutet (1995) propõe falar de
uma “formação linguageira do trabalho”, construída sobre o confinamento das práticas linguageiras provenientes dos assalariados e sobre a
dominação das que resultam da organização e do enquadramento. Esta
relação de força dá conta do fato de que todos os assalariados dizem ter
grandes dificuldades de falar do seu trabalho, pois são poucos os discursos que existem e circulam, que poderiam constituir um “fluxo dia2570
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lógico” no interior do qual os assalariados se situariam para retomar,
parafrasear, argumentar.
DEBATE SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE O LINGUAGEIRO E O
SOCIAL
Com a noção de “formação linguageira”, concebe-se a linguagem
como sendo, ao mesmo tempo, coagida pela sociedade e exercendo um
poder de ação. Existem outras concepções.
Na teorização marxista clássica, considera-se que a organização econômica das sociedades (a infraestrutura) determina e condiciona a linguagem e as línguas (elementos ideológicos que, de fato, pertencem à
superestrutura). O social determina o linguístico, que é o seu “reflexo”.
Mencione-se a célebre polêmica entre Nikolai Iakovlevitch Marr
(1865-1934), linguista soviético e partidário de um determinismo radical, e Josef Vissariónovitch Stalin (1878-1953), que refutou essa tese
em 1953.
Na linguística variacionista, elaborada por William Labov, propõe-se
uma covariação entre os fatores sociográficos, como a escolarização, o
sexo, a profissão, a idade e as variáveis linguísticas (por exemplo, a
pronúncia do “r” em inglês, ou a realização da negação em francês, “je
viens pas/je ne viens pas”, queda ou não do “r” em final de palavras/sílaba, em português, “bater/batê”. “flor/flô”). Essa covariação,
expressa em termos estatísticos, quer-se estritamente descritiva e não
explicativa: o analista constata que tal variável tem uma frequência significativa em tal grupo social, mas ele não chega a nenhuma conclusão
sobre as causas dessa correlação.
A teoria do capital simbólico de Bourdieu (1982) procura explicar as
correlações observadas entre práticas linguageiras (e mais amplamente
práticas culturais) e pertencimento social, essencialmente graças ao
conceito de “habitus social”. Esses são conjuntos de disposições incorporados no momento da socialização e que configuram ou predispõem
as práticas culturais. Essa teoria se inspirou nos trabalhos do psicossociólogo inglês Basil Bernstein (1975), que observou e descreveu diferentes modos de socialização das crianças. Ele mostrou que existem
“estilos sociais” de socialização, correlacionados às classes sociais, e
associados a modos de falar específicos. Deve-se a ele a importante reflexão sobre a “contextualização dos discursos”: as crianças das classes
favorecidas são mais rapidamente e mais cedo expostas a enunciados
descontextualizados (código chamado elaborado, em afinidade com o
discurso escolar), enquanto as crianças das classes populares são edu2571
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cadas mais nos discursos contextualizados (código chamado restrito).
Veja os verbetes: Formação discursiva e Prática linguageira.
Formação parassintética
Veja os verbetes: Derivação e Parassíntese.
Formação primária
Formação primária é o mesmo que derivação primária.
Veja os verbetes: Derivado primário.
Formação secundária
Formação secundária é o mesmo que derivação secundária.
Veja os verbetes: Derivado secundário.
Formação vernácula
Formação vernácula é a que se efetuou dentro da língua, em oposição
às que já nos chegaram formadas do latim. Por exemplo, o superlativo
magríssimo, em oposição a macérrimo, de formação latina. Diz-se que
a palavra tem formação latina, quando está calcada em algum termo do
latim. No caso do exemplo, macérrimo tem como origem o latim macer. A analogia contribui sobremaneira para a formação vernácula.
(AQUINO, 2015, s.v.).
Formador
Na terminologia semântica de Charles William Morris (1964), segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), o formador é um signo que comporta
a instrução implícita de uma operação linguística (tal como negação,
generalização etc.). Uriel Weinreich (1926-1967) considera como formadores: a) os operadores pragmáticos, tai como a interrogação, a ordem etc., e todos os processos linguísticos que indicam a atitude do locutor quanto ao conteúdo de seu discurso (marcadores de distância e da
modalização); b) os signos dêiticos – por exemplo, os embreantes de
Roma Jakobson, porque esses signos implicam referência ao ato de
comunicação no qual são utilizados: aqui/lá, ontem/amanhã se ordenam com relação ao lugar ou ao tempo da comunicação; c) os operadores proposicionais, isto é, as soluções lexicais que concorrem com um
outro tipo de formador; por exemplo, a palavra ignorar será um operador proposicional, em oposição ao formador negativo (ignorar = adjunção da negação a saber); d) os quantificadores (certo, algum, todos
etc.); e) os formadores puramente sintáticos, organizadores da expressão; certos elementos da ordem das palavras; certos casos de declinação
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etc. Assim, enquanto casos como o ablativo de origem ou o acusativo
de fim têm um conteúdo designativo (um designatum), o nominativo
será um formador, na medida em que é signo do sujeito.
Formal
Na análise distribucional, a segmentação de uma unidade superior em
seus constituintes permite reduzi-la apenas aos elementos formais, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.). Com efeito, a análise de uma
unidade, através de seu contexto, dispensa levar em conta a sua significação: a divisão da unidade mesa em quatro fonemas (ou grafemas) nada conserva do sentido que o lexema mesa comporta. A análise assim
feita explica as relações formais existentes, mas não o sentido, que aparece aqui no nível do morfema. Quando a comparação (pela prática, por
exemplo, do sistema dos pares mínimos) traz a certeza de que há, neste
caso, quatro fonemas, ter-se-ão definido os quatro constituintes formais
do morfema mesa, mas não se terá explicado o sentido. O projeto da
gramática formal (veja Formalização), baseado no postulado da centralidade da sintaxe, visa a explicar, por uma descrição estrutural, os constituintes de toda mensagem linguística, fora de qualquer consideração
de interpretação fonética e/ou de interpretação semântica.
Formalidade
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), o grau de formalidade é uma
dimensão importante relacionada à variação, tanto na fala quanto na
escrita. Em geral, os falantes e escreventes adotam estilos diferentes, a
depender do grau de formalidade associado à tarefa ou situação. No
campo da sociolinguística, a formalidade é considerada geralmente como um continuum desdobrável entre os polos de maior e de menor
formalidade. O conceito pode ser aplicado (um tanto confusamente)
tanto ao contexto em que a comunicação se dá quanto aos diferentes estilos que resultam dela. Em seu clássico estudo sobre a fala da cidade
de Nova York, William Labov (1972a) conceitualizou a variação estilística em termo s de uma série de estilos de fala que diferiam em formalidade. Os estilos formais envolveriam um grau maior de atenção
dos falantes a sua fala e estariam associados a um uso maior de pronúncias prestigiadas. Em estudos mais recentes dentro das teorias do letramento, a formalidade aparece mais vinculada à noção de gênero textual-discursivo, falado ou escrito.
Formalismo
Recurso notacional para expressar uma descrição com base em for2573
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mas discretas. O formalismo é presente em modelos que concebem a
linguagem humana como um objeto com propriedades formais.
Nos estudos da estilística e da sociolinguística, dentro de um sistema
de "formalismo" de expressões, formal se opõe a informal, "coloquial".
"familiar" etc., indicando um nível da língua considerado apropriado a
situações socialmente formais.
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), uma teoria formalista se caracteriza por considerar a língua como um sistema operacional encerrado em
si mesmo, cujas regras de funcionamento independem de fatores externos. Nesse sistema, os elementos que o formam ocupam lugares específicos e se opõem uns aos outros numa relação essencialmente negativa:
onde A aparece, G não pode aparecer. Pense-se, por exemplo, nas regras de emprego do artigo e dos demonstrativos: só se pode dizer o gato ou este/esse/aquele gato, mas nunca *o este gato, *o esse gato, ou *o
aquele gato. É o que se chama de distribuição complementar: dois
elementos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo.
O formalismo se vincula muito fortemente à concepção da língua como veículo do pensamento, ou seja, como uma entidade psíquica, biológica, cognitiva etc. Sem preocupações com o que é externo à mente, o
formalismo tenta demostrar o caráter universal dos processamentos da
linguagem em cada um dos seres humanos, considerados como dotados
das mesmas capacidades e habilidades mentais, cognitivas. Para alcançar seus objetivos, os estudos formalistas recorrem amplamente à abstração, procedimentos que permite, com base em ocorrências concretas,
estabelecer uma forma única hipotética da qual todas as demais seriam
ocorrências empíricas. Por exemplo: a partir das formas posso, possamos, pode, pôde, pude etc., o linguista vai concluir que existe em português um morfema pod-, que se realiza concretamente, em circunstâncias variáveis, como [pͻs-]/[pos-]/[pͻd-]/[pod-]/[podʒ-]/[pͻdʒ]/[pud]/[pudʒ-] etc. – o morfema, entidade abstrata, é considerado único porque é uma unidade mínima de significado que se opõe a outras presentes na língua (como pov[povo, povoar etc.] ou ped[pedir etc.]). A variação das ocorrências concretas é considerada como um fenômeno sem
maior importância (um epifenômeno), um “acidente de percurso” na
busca, muito mais relevante nessa corrente de pensamento, das entidades discretas e opositivas entre si que compõem o sistema. As concepções formalistas estão presentas na história do pensamento ocidental
desde a filosofia de Platão (numa tradição em que a palavra Forma é
tão importante que se escreve com inicial maiúscula), alcança alguns
escolásticos medievais, ganha destaque com os lógicos de PortRoyal e
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assumem a dianteira no estruturalismo do século XX, herdeiro dos postulados de Ferdinand de Saussure (“la langue est forme et non substance”), e sobretudo no gerativismo de Avram Noam Chomsky.
A sociolinguística variacionista inaugurada por William Labov, a
despeito de seu recurso a fatores sociais e de sua metodologia de coleta
de dados empíricos à moda etnográfica, visava, em última instância,
formalizar seu construto teórico, a regra variável, em termos algébricos
inspirados nas fórmulas propostas pela gramática gerativa. Por exemplo, ao tratar do apagamento das consoantes finais -t e -d do inglês da
cidade de Nova York, William Labov assim formaliza seus achados
empíricos:
-t/-d → Ø/[+ cons] <-#> β
## <-syll> α (opcional)
Embora seja frequente a historicização da sociolinguística como uma
reação ao caráter associal da teoria gerativa, o recurso à formalização
de regras (apesar de variáveis, senão por isso mesmo) suscita uma tensão inevitável entre um estudo que se concentra no uso autêntico da
língua e uma concepção de língua em linha com a epistemologia estruturalista clássica – para não dizer positivista. Essa tensão é que tem
permitido a análise dos fenômenos variáveis (determinados por fatores
culturais, étnicos, econômicos, religiosos, de gênero... enfim, sociológicos) sob a ótica estritamente associal e a-histórica da gramática gerativa, fundamentada em postulados intrinsecamente psicológicos como o
caráter inato de uma gramática universal.
É o caso, por exemplo, no Brasil, da proposta de uma sociolinguística
paramétrica (ver CAMACHO, 2013, p. 156). Essa ambiguidade da sociolinguística tem sido criticada pelos praticantes das diversas escolas
de análise do discurso e das correntes do funcionalismo linguístico.
Nessa linha de crítica é que escreve Emílio Gozze Pagotto (2004, p.
53): “No desafio ao corte saussuriano, na tentativa de romper com a
imanência da língua, trazendo para dentro de seu funcionamento o seu
exterior, William Labov acaba por reduzir a ordem do social à ordem
do linguístico. O linguístico é uma espécie de cartão perfurado através
do qual a sociedade é observada. Pode-se dizer que William Labov
promove a autonomia da língua para depois correlacioná-la à estrutura
social (...)”. Roberto Gomes Camacho (2013, p. 134), por sua vez, classifica de “problemático o hibridismo teórico do conceito de regra variável. Esperava-se que o mesmo mecanismo analítico formal fornecesse
uma explicação plausível a dois tipos distintos de frequência: 1) os motivados pelo contexto linguístico das unidades em análise, que, portanto, são deles dependentes; 2) os não motivados pelo contexto linguísti2575
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co e que, por isso, podem identificar diferentes grupos sociais”. Essas
críticas vêm juntar-se a outras que repreendem, além do formalismo na
concepção de língua, a falta de uma teoria sociológica consistente numa disciplina que se chama sócio-linguística ou, o que seria mais grave,
o recurso a uma sociologia pautada nas teorias do consenso.
O termo formalismo, aplicado a uma metodologia científica, designa
um conjunto de representações abstratas expressas por meio de uma
linguagem formal. Uma linguagem formal é um artefato, elaborado a
partir de conceitos lógicos ou matemáticos, e construído a partir de definições a priori.
“Uma linguagem formal (em lógica e em informática) é orientada para o cálculo, onde a linguagem natural o é para a predicação. Os objetos
ão se referem ao mundo. As ‘expressões bem formuladas’ se prestam a
operações de cálculos, muito particularmente à dedução, por meio de
regras controláveis: as expressões derivam umas das outras numa sucessão algorítmica. Não há nada igual na linguagem comum. Certamente, permite ‘cálculos’, sobretudo inferenciais. Pedro não se divorciou
permite inferir que Pedro é casado, que poderíamos pensar que ele se
divorciaria. Mas um tal cálculo não é uma abstração pura: ele não existe independentemente das coisas representadas. [...] O ‘cálculo’ que a
linguagem natural autoriza não é sua verdadeira finalidade (MARTIN,
2002).
Um formalismo supõe condições estritas de formalização. Assim,
formalizar uma regra, por exemplo, exige uma definição rigorosa dos
objetos aos quais ele se aplica, uma ausência de ambiguidade na definição, portanto uma metalinguagem igualmente estabilizada, uma formulação explícita, que permite sua aplicação por um autômato, e onde a
intuição, por consequência, não tem nenhuma participação.
“Toda fórmula adequadamente constituído do formalismo é construída recursivamente (passo a passo), aplicando-se as regras aos axiomas
de origem, a partir dos elementos iniciais; desenvolvem-se deduções a
partir dos axiomas. Por definição, todo formalismo, portanto, é calculável” (AUROUX, 1998).
Veja os verbetes: Algoritmo, Axioma, Cálculo, Consenso, Dedução,
Empirismo, Funcionalismo, Matematicalização, Racionalismo, Sociolinguística paramétrica e Teoria.
Formalismo russo
Veja os verbetes: Crítica e Forma.
Formalização
2576

BASES PARA UM DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL

compilado por José Pereira da Silva
Na linguística, formalização indica uma característica da formulação
das regras – e especialmente um dos principais objetivos da análise gerativa: as regras que regem uma análise devem ser especificáveis de
maneira precisa e rigorosa. Em última análise, deveria ser possível, em
qualquer formalização, interpretar formalmente uma análise linguística
em termos lógicos e matemáticos, e, a partir daí, desenvolver um cálculo. Neste sentido, uma explicação "formalizada" de uma área da língua
se opõe a "informal". Chama-se formalismo ao traço específico, ou conjunto de traços, usado como parte do processo de formalização. Veja o
capítulo 4 de Introdução à linguística teórica e o "Apêndice" de As
ideias de Chomsky, de John Lyons (1979 e 1974, respectivamente)
A generalização das regras linguística explícitas, expressa por regras
formais ou formalização, corresponde, segundo Jean Dubois et al.
(1998, s.v.), a um desejo de responder a certas questões fundamentais
sobre a natureza da aptidão linguística e sua operação. Uma descrição
formal expõe as relações entre as unidades de uma dada língua sem insistir na sua interpretação ou atualização em itens específicos. Essas relações podem interessar às unidades de diversos níveis: os traços distintivos, os fonemas, os morfemas, os lexemas e a frase.
A palavra interpretação não deve se prestar a confusão: não levar em
conta a interpretação é, para uma gramática formal, excluir a descrição
do fonetismo de uma frase e a descrição de seu conteúdo semântico.
Uma descrição formal não fornecerá, portanto, informações sobre o
conteúdo semântico de uma categoria gramatical (por exemplo, masculino versus feminino) nem, tampouco, sobre a interpretação fonética da
frase.
Uma gramática formal fornece uma hipótese sobre o conjunto das
condições a que deve satisfazer uma frase para receber, por outro lado,
uma interpretação fonética e semântica. Esse conjunto formalizado é
chamado descrição estrutural.
Demos um exemplo de formalização. A frase de base pode ser representada pelo símbolo Σ. Essa frase de base é submetida a uma reescrita,
que se exprime, por exemplo, na fórmula: Σ → Mod + F, em que o
símbolo Mod indica a modalidade da frase (declarativa, interrogativa,
imperativa etc.) enquanto o núcleo é representado pelo símbolo F. No
primeiro postulado de uma gramática formal (gerativa, transformacional), a flecha é o símbolo que indica a reescrita de Σ em Mod + F, uma
instrução de ter que reescrever o símbolo da esquerda da forma indicada. O signo + indica a ligação dos símbolos Mod e F pela operação de
concatenação. A regra de reescrita proposta como exemplo é seguida de
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outras regras numerosas, que operam sempre com símbolos abstratos.
No primeiro projeto de formalização da gramática de Noam Chomsky, a centralidade da sintaxe era um postulado essencial: o componente central da gramática era uma sintaxe, inteiramente formalizada.
Seu papel era a descrição estrutural: o componente fonológico transcrevia a descrição estrutural em sequências de sinais sonoros, o componente semântico atribuía à descrição estrutural um conteúdo semântico.
Frustrada a esperança depositada na centralidade exclusiva da sintaxe,
pois alguns linguistas reintroduziram todo ou parte do componente semântico no interior da sintaxe, nem por isso é abandonado o projeto de
formalização. Mas a formalização dos dados semânticos necessários à
construção de um modelo de competência (no quadro de uma gramática
formal) complica muito o projeto inicial.
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que Noam Chomsky atribui especial
importância à formalização na descrição gramatical e linguística, entendendo que uma teoria linguística deve ser necessariamente uma teoria formalizada. Resumindo as vantagens da formalização, assim se
manifestou o autor em Estruturas Sintáticas (1957, p. 5):
"Modelos precisamente construídos de estrutura linguística podem
desempenhar importante papel, tanto positivo quanto negativo, no próprio processo de descoberta. Levando a uma conclusão inaceitável uma
formulação precisa, mas inadequada, podemos, frequentemente, revelar
a causa dessa inadequação e, consequentemente, alcançar maior com
preensão dos dados linguísticos. Em sentido mais positivo, uma teoria
formalizada pode fornecer, por si mesma, soluções para muitos outros
problemas, afora aqueles para os quais foi explicitamente formulada".
À luz desse entendimento, procurou Noam Chomsky demonstrar a inadequação do tipo de descrição gramatical proposto pelos estruturalistas
pós-bloomfieldianos, formalizando-o em termos da noção de gramática
de estrutura sintagmática. Por outro lado, insistiu o autor (1962, p.
632) na necessidade de que, ao associar descrições estruturais às orações de uma língua, uma gramática adequada o fizesse de maneira formalmente motivada. Na descrição gramatical, não bastaria, a seu ver,
apresentar corretamente os fatos; seria preciso, também, mostrar as
propriedades formais que distinguem o conjunto correto de descrições
estruturais de conjuntos alternativos que seriam fornecidos por gramá
ticas inteiramente diversas.
Alguns autores discordam da ênfase dada ao formalismo na gramática
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transformacional, por limitar o campo dos estudos linguísticos, excluindo dele muitas questões relevantes, pelo simples fato de não comportarem um tratamento formal. George Lakoff (1974a, p. 153) chegou a
afirmar que, na fase atual da linguística, qualquer descrição que se apegasse rigorosamente a uma teoria formal não poderia descrever a maior
parte dos aspectos de uma língua. Na mesma ordem de ideias, sugeriu o
autor (1974c) a substituição da linguística formal por uma linguística
humanística. Por sua vez, Robin Lakoff (1974) criticou a preocupação
com "notações matematicamente bonitas", em detrimento do estudo de
questões fundamentais da linguagem. Não menos severa é a crítica de
Maurice Gross (1979, p. 866), no sentido de que o formalismo levou a
gramática transformacional a um "estado permanente de funcionamento
em circuito fechado", dado o desinteresse por uma ampla investigação
dos fatos de qualquer língua natural e o emprego de limitado número de
exemplos, quase sempre da língua inglesa, em todas as discussões teóricas.
Veja o verbete: Formalismo.
Formante
Componente acústico do som vocal. É registrado como mancha específica no espectrograma, fornecido pelo aparecimento da fonética experimental chamado espectógrafo.
Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.) define formante como zonas de
frequência intensificadas pelas cavidades de ressonância de acordo com
as diferentes configurações assumidas pelo trato vocal.
Em morfologia, formante é o elemento ou componente mórfico, morfema, item lexical, segundo uma terminologia pouco usada entre nós.
Em linguística estrutural, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.),
chamam-se formantes de tema verbal os sufixos que servem para constituir, com radicais, temas verbais (exemplos: -izar em colonizar, -ficar
em pacificar) e formantes do tema nominal os sufixos que servem para
constituir temas nominais (exemplos: -agem em lavagem, -mento em
nivelamento).
Em linguística clássica, chamam-se formantes temáticos os afixos que
se acrescentam ao radical e que são seguidos da desinência casual ou
temporal. Assim, em grego, o formante temático de certos verbos
(chamados "temáticos") é e/o, como luomen, luete etc., sobre o radical
lu(desligar).
Em gramática gerativa, na primeira etapa da teoria, opõem-se os morfemas, elementos sintáticos constitutivos das sequências sintagmáticas
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terminais (sequências subjacentes geradas pela base sintagmática), aos
formantes ou formativos, elementos sintáticos constitutivos das sequências transformadas terminais (derivadas pela aplicação das transformações às sequências subjacentes) e que recebem uma interpretação fonética. Assim, em português, a sequência subjacente O pai lê o jornal é
constituída dos morfemas: O + pai + singular + Pres + ler + o + jornal + singular, enquanto a sequência passiva derivada é constituída dos
formantes ou formativos: P + livro + sing. + pres. + ser + part. pass.
+ ler + por + o + pai + Ø.
A sequência dos formantes é constituída de mais elementos que a sequência dos morfemas.
Em fonética, chamam-se formantes as frequências de um som complexo reforçadas por um filtro acústico. Na fonação, os dois principais
formantes, responsáveis pelo timbre particular de cada vogal e de certas
consoantes, são as frequências reforçadas pelos dois principais ressoadores do aparelho vocal: a faringe e a boca. Podem intervir outros formantes, que correspondem à adjunção de um ressoador suplementar (o
formante característico das vogais nasais, por exemplo) ou que acusam
o timbre particular de certos tipos vocálicos. Assim, um terceiro formante ao redor de 3.000 ciclos por segundo acentua o timbre agudo de
e [y]. As consoantes oclusivas se caracterizam pela ausência de formantes. As fricativas se caracterizam por uma estrutura de formantes
muito pouco nítida.
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), formante é cada um dos
elementos que se agregam ao semantema (afixos, infixos e determinativos); é o morfema e o alomorfe, variante do morfema. Formante é o
mesmo que morfema gramatical, opondo-se a lexema (Bernard Pottier).
Os formantes, para Bernard Pottier, são modificadores (prefixos e infixos), aspectivos (sufixos), categorizadores e de concordância. Francisco Rodríguez Adrados prefere dividir os morfemas gramaticais em
formantes modificadores (restritivos e categorizadores) e formantes
funcionais, a que ainda acrescenta os formantes substitutos.
Formante é cada uma das elevações assinaladas pelo registro dos fonemas. O registro das vogais mostra dois formantes mais evidentes, decorrentes, segundo se acreditava, da ressonância, um, da cavidade faríngea, e outro, da cavidade bucal. Mas exames posteriores nos mostram outros formantes sobre os quais ainda se indaga: terão eles importância na determinação do timbre como aqueles dois, ou apenas serão
matizes individuais, sem pertinência linguística? Sabido o que é redun2580

BASES PARA UM DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL

compilado por José Pereira da Silva
dância, pode-se bem supor que durante a fala produzamos muitos elementos supérfluos, redundantes, para melhor assegurar a informação,
um pouco prejudicada pelo ruído. Atualmente, prosseguem os estudos,
através da "fabricação" de combinações de formantes, a fim de se aquilatar até que ponto são eles pertinentes ou redundantes. Também o espectrograma das consoantes mostra certas bandas de frequência características (os formantes), de graduação variável de acordo com a vogal
vizinha. Esse desvio progressivo de ressonância dos formantes toma o
nome de transição dos formantes ou inflexão dos formantes. Vê-se, outrossim, que esses desvios parecem tender para um mesmo ponto, que
seria um denominador comum dessas variações de formantes – o locus
da consoante, talvez melhor arquiformante. A experiência tem demonstrado que, em certos casos, só essa inflexão é bastante para causar a
impressão subjetiva da consoante correspondente. Sabendo-se também
que a vogal influi na consoante, é fácil deduzir que a delimitação silábica seja exatamente o ponto de fusão de dois fonemas. O arredondamento (estreitamento) dos lábios determina o abaixamento do formante
bucal, donde se distinguir a vogal arredondada das não arredondadas. A
tal abaixamento do formante se chama bemolização, que corresponde a
tornar menos aguda a vogal.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), chama-se formante, em fonética
acústica, uma zona de frequência de um som complexo reforçado por
um ressonador que determina um timbre específico.
“As duas principais [cavidades da fonação] são a cavidade faríngea e
a cavidade bucal. Segundo a posição da língua e a intervenção dos ressonadores secundários (nasal e bucal), cada uma dessas duas cavidades
de ressonância vai amplificar, na série de harmônicos que lhes é fornecida, uma zona de frequência que corresponde à sua própria ressonância. Esta zona reforçada se chama formante” (LÉON, 1992).
Chamam-se formantes, em morfologia, os elementos constitutivos do
significado das unidades gramaticais. O comparativo, o passivo, o presente, o plural etc. são assim os formantes gramaticais que servem para
especificar o funcionamento das formas de palavras por meio de regras.
Os formantes podem ser amalgamados em um significante único. É,
por exemplo, o caso de eu, significante ao qual são associados os formantes [pronome pessoal / 1ª pessoa/singular].
Por distinção com morfema, que utiliza para identificar os elementos
de significação, Louis Trolle Hjelmslev (1959) reserva o termo formante para a designação de expressão material destes elementos.
Na tradição gerativa (RUWET, 1967), distingue-se igualmente mor2581
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fema de formante (ou formativo), reservando o primeiro termo para a
designação das unidades significativas mínimas da estruturação profunda, constitutivas de sequências sintagmáticas terminais, e o segundo
termo para a designação das unidades significativas mínimas da estrutura de superfície, derivadas por aplicação das transformações nas sequências subjacentes geradas pela base sintagmática.
Veja os verbetes: Consoante, Frequência, Fonética, Morfema, Ressonador, Ressonância, Timbre e Vogal.
Formante temático
Formante temático é o afixo cuja função é a de formar o tema, como
o a latino da primeira declinação, o ômicron grego de milhares de nomes em os (afixo s do nominativo), o infixo nasal do latim e grego (caso em que tem valor fonológico).
Formante temático é o sufixo derivacional, isto é, o que dá formação
a palavra nova: ação é de formante de tema nominal; oso o é de tema
adjetival.
Formantes do morfema
Formantes do morfema são cada uma das expressões diferentes com o
mesmo conteúdo morfemática. Em florinha / florzinha / florita, são
formantes do morfema: inha, zinha, ita.
Formas flexíveis
Formas flexíveis são as desinências ou sufixos próprios para exprimie
as categorias gramaticais do caso e do gênero, da pessoa, do tempo e do
modo.
Formas nominais
Formas nominais são cada um dos elementos formadores de palavras,
ou unidades de significação mínimas, indecomponíveis, os morfemas.
As formas das palavras, ou lexemas, constituem os nomes (substantivo,
adjetivo, pronome etc.) que se opõem às formas verbais, referentes aos
verbos.
As formas nominais do verbo são: o infinitivo, o gerúndio e o particípio.
Formas primitivas
Formas primitivas é a designação das formas que, na sincronia de
uma língua, constituem o ponto de partida para outras formas, chamadas derivadas. No processo de derivação, formas primitivas são palavras como doce, mel e bom, das quais se originam termos como doci2582
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nho, melado e boníssimo.
Relativamente ao verbo, é o mesmo que tempos primitivos. O mesmo
que primitivos.
Formas variantes
Segundo Renato Aquino (2015, s.v.), formas variantes são duas ou
mais palavras semelhantes na forma e de mesma significação. Geralmente, uma provém da outra. O mesmo que formas paralelas. Vejamos:
abdome / abdômen, aluguel / aluguer, anchova / enchova, arranco / arranque, assobiar / assoviar, bêbado / bêbedo, botijão / bujão, câimbra /
cãibra, caminhão / camião, carroceria / carroçaria, champanha /
champanhe, chimpanzé / chipanzé, coisa / cousa, cuspe / cuspo, diabetes / diabete, doirar / dourar, duradouro / duradoiro, flauta / frauta,
flecha / frecha, floco / froco, germe / gérmen, húmus / humo, infarto /
enfarte / enfarto, leiteria / leitaria, louro / loiro, neblina / nebrina, nenê
/ neném, nômade / nômada, percentagem / porcentagem, piaçava / piaçaba, quadriênio / quatriênio, quatorze / catorze, quociente / cociente,
quota / cota, quotidiano / cotidiano, redioativo / radiativo, reescrever /
rescrever, registrar / registar, ruptura / rotura, serenar / asserenar,
soprar / assoprar, taberna / taverna, terraplenagem / terraplanagem,
toucinho / toicinho, traje / trajo, transladar / trasladar, trilhão / trilião,
xale / xaile.
Formatação
Formatação é a atribuição de formato, operação que consiste em depositar marcas lógicas para organizarem o espaço onde vai ser armazenada a informação, de modo que a sua leitura posterior seja feita de
uma forma coerente.
Formatar
Formatar é atribuir um suporte de dados numéricos, sobretudo por
utilização de uma metalinguagem que descreve a estrutura e o tipo de
conteúdo do suporte em questão (NEVEU, 2008, s.v.).
Veja os verbetes: Baliza, Codificação, HTML, ISO, AGML, XML.
Formativo
Um elemento gramatical irredutível, formalmente identificável, que
entra na construção de unidades linguísticas maiores, como as palavras
e as sentenças. Veio a ser usado especialmente na gramática gerativa,
alternando com morfema para indicar os elementos terminais da representação da estrutura superficial de uma sentença. Existem diversos tipos de formativos, dependendo de seu papel na estrutura da sentença,
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como os "formativos flexionais" (terminações flexionais etc.), "formativos lexicais" (formas que permitem que um item lexical seja derivado
de outro, como -ção).
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que formativo é o termo usado por Noam Chomsky, a partir do modelo da teoria padrão, para designar uma
unidade mínima de função sintática (1964d, p. 9 e 1965, p. 3). Anteriormente, o autor usara o termo morfema no mesmo sentido.
Os formativos seriam os elementos mínimos de que são constituídas
as estruturas superficiais especificadas pelo componente sintático, correspondendo uma estrutura superficial a uma parentetização rotulada
de uma cadeia de formativos (CHOMSKY & HALLE, 1968, p. 7-9).
Noam Chomsky distingue dois tipos de formativos: os formativos lexicais (também chamados itens lexicais) e os formativos gramaticais.
Veja os verbetes: Formante.
Formativo gramatical
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que formativo gramatical é o termo
usado por Noam Chomsky (por exemplo, em 1965, p. 65), a partir do
modelo da teoria padrão, para designar constituintes mínimos de uma
cadeia, representados por um único símbolo e correspondentes a noções como as de possessivo, pretérito perfeito etc. Limita-se, entretanto,
o autor a dar exemplos de formativos gramaticais, sem fornecer critérios para uma caracterização geral da classe a que eles pertenceriam.
Formativo lexical
Formativo lexical é o mesmo que item lexical (CHOMSKY, 1965, p.
65).
Formato
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
formato é a disposição do livro em relação ao número de vezes em que
a folha foi dobrada. Toma nome especial conforme a dobragem; daí
não ser correto no livro antigo atribuir uma medida em centímetros a
um formato, uma vez que tudo depende do tamanho da folha original.
Para os livros dos séculos XV-XVIII, o formato é determinado pelas
vergaturas das folhas de papel in-fólio: vergaturas horizontais, pontusais verticais e filigrana no meio da folha; in-quarto: vergaturas verticais, pontusais verticais e filigrana na dobra da cabeça da folha. Em várias épocas e por sucessivas vezes tentou-se legislar sobre o formato da
folha de papel.
Tipograficamente, o formato é a altura e a largura da folha de impren2584
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sa. Por isso, ele tem relação com o formato das folhas dos fabricantes
de papel que o medem em altura e largura da folha impressa após ter
sido dobrada na forma dos cadernos. O formato se reconhece pelas assinaturas; se a folha fosse dobrada em dois era chamada in-fólio; em
quatro, in-quarto e em oito, in-oitavo. Formato é o conjunto das dimensões características de um documento; o conjunto de regras que definem a estrutura, a dimensão e o conteúdo das diferentes partes que
constituem uma mensagem. É a altura e largura dos livros expressa em
centímetros; considera-se largura a dimensão menor. A representação
física de um documento.
Em armazenamento e recuperação da informação, formato é a disposição que apresentam os dados num suporte de armazenagem, entrada
ou saída e o código ou conjunto de instruções que a orientam. É o arranjo ou organização dos dados no suporte que irá servir de veículo de
entrada no computador.
Em reprografia, formato são as dimensões do material recebido pela
equipe que vai executar a cópia, do tamanho do material de cópia, da
natureza da microforma ou da disposição das imagens no material.
Em catalogação em sistemas automatizados, formato Unimarc, é a
forma da disposição dos dados num registro em fita magnética.
Em informática, disposição estruturada de um suporte de dados; disposição dos próprios dados, estrutura da informação em ambiente eletrônico.
Além dos diversos formatos descritos a seguir, sugere-se a leitura do
Dicionário do Livro, de Formato in-72º
Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, p. 144-146).
Veja o verbete: Prescrito.
Formato 1n-18º
Formato in-18 é a imposição que dá 36 páginas de impressão por folha. Há várias espécies de in-18º, em um, dois, três cadernos etc.
Formato A4
Formato A4 é o formato normalizado de papel (21 x 29,7 cm) utilizado sobretudo para a correspondência.
Formato almaço
Formato almaço se diz do papel com as dimensões 45 x 68 cm.
Formato atlas
Formato atlas ou formato atlântico é a obra de grande formato obtida
sem dobragem das folhas que a compõem.
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Formato bibliográfico
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
formato bibliográfico é a designação dos livros segundo a dobragem
das folhas que serviram para os compor. As dimensões destas folhas
variaram consoante as épocas e os gêneros de fabrico; as dimensões dos
formatos são igualmente muito variáveis.
Veja o verbete: Formato
Formato da página
Formato da página é a forma da página, em geral paralela às dimensões do papel em que é inscrita.
Formato de biblioteca
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
formato de biblioteca ou formato convencional, por oposição ao formato real, atotou-se para comodidade da classificação dos livros nas estantes: 1i 12º - até 20 cm de altura, in 8º - de 20-25 cm de altura; in 4º - de
25-35 cm de altura; in fólio – de 35-50 cm de altura.
Formato de bolso
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
formato de bolso ou livro de bolso se diz do formato de pequenas dimensões, destinado a um fácil transporte. Ao contrário do que se pensa,
a apresentação do livro em pequenas dimensões é uma invenção antiga
e foi muito usada na divulgação dos clássicos na Itália quinhentista. O
primeiro editor deste tipo de obras de tamanho reduzido foi Aldo Manuzio, impressor humanista veneziano, que, com a finalidade de baixar
o preço das suas edições, lhes reduziu o formato. Pouco depois, tornouse moda, entre a classe culta quinhentista, trazer consigo os autores em
voga sob a forma de pequenos volumes.
Formato in-12º
Formato in-12º é a imposição que dá 24 páginas de impressão por folha. Como no 1n-18º, há várias espécies de imposições in-12º.
Formato in-16º
Formato in-16º é a imposição que dá à folha 32 páginas de impressão.
Normalmente, faz-se com dois cadernos, é formado de dois in-8º. Aparece apenas em 1485.
Formato in-24º
Formato in-24º é a imposição que dá à folha 48 páginas de impressão
e que se compõe de dois in-12º reunidos.
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Formato in-32º
Formato in-32º é a imposição que se faz geralmente em dois ou quatro cadernos e que dá à folha 64 páginas de impressão.
Formato in-36º
Formato in-36º é a imposição muito rara, que dá à folha 72 páginas
de impressão e que se compõe de dois in-18 reunidos.
Formato in-48º
Formato in-48º é a imposição que dá à folha 96 páginas de impressão.
Usava-se sobretudo nos devocionários.
Formato in-4º oblongo
Formato in-4º oblongo é a imposição que dá à folha 8 páginas que
depois são impressas no sentido horizontal.
Formato in-4º
Formato in-4º é a imposição que dá à folha oito páginas de impressão.
Formato in-64º
Formato in 64º é a imposição que diz respeito sobretudo aos devocionários e dá à folha 128 páginas de impressão.
Formato in-72º
Formato in-72 é uma imposição muito rara, que dá à folha 144 páginas de impressão.
Formato in-8º francês
Formato in-8º francês é a designação genérica para qualificar os formatos dos livros que não vão além de 18 ou 19 cm.
Formato in-8º oblongo
Formato in-8º oblongo é a imposição que dá à folha 16 páginas que
depois são impressas no sentido horizontal.
Formato in-8º
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
formato in-8º é a imposição que dá à folha 16 páginas de impressão. Na
França é também designado por formato Charpentier, pelo fato de o
editor Gervais Charpentier, diante da concorrência belga, ter começado
a editor romances em pequeno tamanho e preço, completos num único
volume.
Formato in-96º
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Formato in-72 é uma imposição muito rara, que dá à folha 192 páginas de impressão.
Formato in-fólio
Formato in-fólio é a folha de quatro páginas, ou seja, duas no branco
e duas na retiração; designativo de um livro ou de um formato em que
cada folha de impressão é apenas dobrada em duas.
Formato participativo
Veja o verbete: Quadro participativo.
Formema
Formema é o mesmo que morfema, opondo-se a semantema.
Fórmula
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, s.v.),
o termo fórmula do vocabulário corrente foi introduzido na análise do
discurso político por Jean-Pierre Faye (1972) para descrever a emergência e a circulação, nos discursos fascistas e nazistas nos anos 19201930, das expressões Estado total e Estado totalitário e de seus efeitos
nas políticas de extermínio. Em seu emprego especializado, o termo
fórmula designa uma expressão lexical, mais frequentemente, um sintagma nominal ou uma colocação de caráter neológico, que remete a
uma noção, tendo exercido, no plano ideológico, um papel fundador e
ativo
em
certa
situação
histórica.
Uma fórmula se caracteriza por seu uso maciço e repetitivo, sua circulação em um espaço público em uma conjuntura dada. Ela é o objeto
de conhecimentos amplamente partilhados, mas sempre conflituosos,
observados particularmente nos comentários metadiscursivos e polêmicos que acompanham frequentemente a fórmula. Seu conteúdo referencial não é um conceito estável: ele tem um caráter metafórico, contornos imprecisos, que o tornam objeto de controvérsias, de definições
contraditórias, de enfrentamentos polêmicos entre correntes ideológicas
e políticas opostas ou concorrentes, que dele procuram se apropriar. A
fórmula dá lugar a um número significativo de transformações e de variações parafrásticas. Aí está seu caráter propriamente discursivo, apreensível em um conjunto de usos (KRIEG, 2000). No plano linguístico,
ela remete às questões de categorização nominal e de construção referencial, de paráfrase e de pré-construído, de pragmática lexical e de
argumentação.
O estudo das fórmulas foi aplicado a diversos acontecimentos e discursos políticos: campanhas eleitorais a respeito da superpopulação es2588
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trangeira na Suíça, 1960-1974 (EBEL & FIALA, 1983); campanha de
propaganda na França sobre a imigração selvagem nos anos 70, sobre a
preferência nacional nos anos 90, sobre a purificação étnica na exIugoslávia (KRIEG, 1996). Numerosos outros exemplos apresentam
um simbolismo altamente significativo no plano político, destacandose: limiar de tolerância, fratura social, efeito estufa, direito de ingerência etc.
Veja os verbetes: Cristalização e Sloganização.
Fórmula de humildade
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fórmula de humildade, em documentos manuscritos, é a expressão pela
qual uma pessoa, sem dar o título exato das suas unções ou da sua dignidade, manifesta publicamente não ser digna delas, devendo-as a Deus
e colocando-se ao serviço dos outros.
Fórmula de Kroeber e Chrétien
Fórmula de Kroeber e Cheétien é a fórmula que nos dá o grau de ralação entre duas comunidades linguísticas, cujos vetores variam de 1
(identidade de ambas) a -1 (completa diferenciação). É dada pela fórmula, seguinte, na qual a é o número de elementos comuns em dois
grupos de variantes; b é o número constante só no primeiro, c é o número constante somente no segundo e d em nenhum deles:

Fórmula de perpetuidade
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fórmula de perpetuidade é a indicação que exprime o desejo do autor
do ato de lhe assegurar um valor perpétuo. Pode substituir a saudação,
num documento.
Fórmula estrutural
Veja os verbetes: Distribuição.
Fórmula fonética
Fórmula fonética, segundo Maurice Grammont (1866-1946), é a alteração fonética da fala, variável de idioma para idioma, em oposição a
lei fonética, no âmbito da língua, de caráter geral.
Formulação
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Formulação é o modo de apresentação ou expressão de uma ideia, de
um texto escrito ou oral.
Formulário
Formulário é o impresso-modelo, com lacunas sempre preenchidas
pelo interessado, para fazer pedidos, prestar declarações ou outras finalidades, em repartições públicas, correio, firmas etc. (COSTA, 2018,
s.v.).
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
formulário é um documento, geralmente impresso em grande quantidade, no qual os espaços em branco se destina ao registro de informações
relativas às características próprias de um indivíduo, de um fato ou assunto. Também pode ser a coletânea de fórmulas, especialmente de caráter jurídico, religioso, diplomático ou de aplicação às artes ou ciências, destinadas a servir de modelo aos redatores de atas e, eventualmente, contribuir para a formação dos próprios redatores. Documento
que serve de molde para reprodução ou de exemplo a ser imitado. Livro
que contém indicações das substâncias farmacêuticas ou do seu modo
de preparação; receituário.
Veja o verbete: Ficha.
Formulário carbonado
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
formulário carbonado é o conjunto de folhas de papel apresentado sob
a forma de blocos ou tiras contínuas, cujo verso é total ou parcialmente
coberto por uma camada de pigmentos que pode ser transferida por
pressão, de tal modo que se podem obter cópias em duplicata, triplicada
etc. de todo ou de parte do original, durante a escrita ou datilografia,
sem ser preciso intercalar folhas de papel-carbono.
Fortalecimento
Fenômeno fonológico em que a articulação de um segmento se torna
mais forte no sentido de ser produzido com maior grau de obstrução no
trato vocal ou de ser classificado em direção a menores valores na escala de sonoridade, opondo-se ao termo lenição. Um caso de fortalecimento seria um glide palatal, por exemplo, passar a se manifestar como
consoante fricativa ou africada (fenômeno que ocorre em algumas variedades do espanhol).
Forte
Forte é o mesmo que tenso.
Também se diz do verbo irregular que é acentuado no radical, na 1ª e
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3ª pessoas do singular do pretérito perfeito do indicativo. Assim, o verbo fazer é irregular forte, porque a 1ª e a 3ª pessoas do singular do pretérito perfeito do indicativo são respectivamente fiz e fez, com a tônica
na sílaba radical.
São verbos irregulares fortes em português: dar, estar, fazer, dizer,
trazer, querer, poder, saber, ter, haver, prazer, pôr.
Os verbos irregulares fortes têm dois radicais: um do presente e outro
do pretérito. O verbo haver, por exemplo, tem dois radicais: o do presente have (havia, haverei, haveria, havendo...) e o do pretérito: houve.
O radical forte do pretérito reaparece sempre nos seguintes tempos:
pretérito mais-que-perfeito do indicativo (houvera), pretérito imperfeito
do subjuntivo) (houvesse) e futuro do subjuntivo (houver).
O qualificativo "forte" também se aplica aos particípios rizotônicos,
isto é, com sílaba tônica no radical. São estes os particípios terminados
em -to e -so. Por outras palavras: os particípios em -ado e em -ido são
fracos; os outros são fortes. Exemplos: amado, devido, partido (particípios fracos ou regulares); feito, expulso, morto, incurso (particípios fortes ou irregulares). Note-se que a língua usa os particípios fracos com
os auxiliares ser e haver (tenho matado, havia incorrido) e os particípios fortes com os auxiliares ter e estar (foi morto, está incurso).
Manifesta-se também na língua a tendência para formar novos particípios fortes, que, então, passam a ser usados com qualquer auxiliar. É
o caso de pagar, ganhar e gastar, cujos particípios na língua atual, são
normalmente pago, ganho, gasto. Todavia, a língua culta ainda não
aceita os particípios pego e pasmo, respectivamente, de pegar e de
pasmar.
Termo usado na classificação fonética dos sons consonantais, com
base em seu modo de articulação, segundo David Crystal (1988, s.v.),
que se refere a um som produzido com um grau relativamente forte de
esforço muscular e força respiratória, em comparação com o som lene.
A distinção entre tenso e distenso é usada da mesma maneira. Tanto em
inglês quanto em português, as consoantes surdas ([p], [t], [k], [f], [s],
[ʃ]) tendem a ser produzidas com articulação forte (suas contrapartes
sonoras são relativamente fracas), e muitas vezes, quando se reduz a
distinção de sonoridade, é apenas o grau de força articulatória que mantém o contraste entre os sons. O termo "forte" também é utilizado ocasionalmente para indicar uma forte articulação da vogal, mas não se trata de prática comum.
Em outros termos, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), uma consoante forte é uma consoante para cuja articulação a corrente de ar ex2591
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piratória é mais intensa, e, portanto, a resistência no ponto de articulação mais enérgica e a tensão dos músculos maior. As consoantes fortes,
do ponto de vista perceptivo, são fisiologicamente tensas e acusticamente intensas. Em português, todas as consoantes não sonoras são fortes.
Aoristo forte é o aoristo grego caracterizado pela ausência de infixo
(por oposição ao aoristo sigmático) e, geralmente, pelo grau reduzido
da raiz: elipon, aoristo forte (ou aoristo segundo) de leipô.
Segundo João Ribeiro (1906, s.v.), forte ou surda, por oposição a
branda ou sonora. São as consoantes que exigem maior esforço de articulação. Dentais: forte t, branda d; guturais: forte c, k, branda g; labiais:
forte p, branda b etc. Segundo a lei do abrandamento, as permutas entre
homorgânicas se efetuam da forte para a branda: caput > cabo; lupum
> lobo; caecum > cego.
Fortuna
Fortuna é a história de um manuscrito ou coleção de manuscritos.
Fórum
Fórum é uma reunião, congresso, conferência que envolve debate
de temas problemáticos e polêmicos, específicos de comunidades civil e institucional. Este gênero de discurso, muito comum nas sociedades contemporâneas, visa, a partir da discussão de ideias e exposição de
opiniões diversas sobre um tema, encontrar coletivamente soluções para problemas específicos. Nessa discussão e/ou exposição, geralmente,
predomina o discurso argumentativo (veja argumentação), produzido
numa linguagem mais formal. As decisões tomadas no fórum de discussão, a partir de uma multiplicidade de opiniões e dizeres, teriam legitimidade frente aos membros da comunidade que, consensualmente, seriam corresponsáveis pela elaboração e implementação delas. Trata-se
de um tipo de prática social discursiva muito típica de comunidades
democráticas, como o são as empresas, as universidades e as academias
(COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Audioconferência, Ciberconferência, Colóquio,
Conversa/Conversação, Debate, Diálogo, Discussão, E-fórum, Fórum
de discussão, Fórum eletrônico ou virtual, Grupo de discussão, Lista
de discussão, Lista de distribuição, Newsgroup, Teleconferência, Videoconferência.
Fórum de discussão
Fórum de discussão ou grupo de debate é o mesmo que fórum, mas
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se trata também, na internet, de um ambiente, isto é, um domínio de
produção e processamento de textos onde emergem novos gêneros,
como a lista ou grupo de discussão. Termo genérico para tal, a palavra
fórum pode ser aplicada tanto para grupos de discussão da usenet como
para listas de distribuição. Em serviços on-line norte-americanos, a palavra fórum (veja fórum e fórum eletrônico) é utilizada para descrever
os grupos de discussão internos.
A tipologização dos gêneros emergentes na internet ainda é objeto de
discussões entre os pesquisadores. Por isso, optamos por incluir aqui
todos estes verbetes para que o leitor/pesquisador procure discernir, pelas definições e características, o que poderia ser tratado como ambiente e o que poderia ser um gênero de discurso ou gênero textual (COSTA,
2018,
s.v.).
Veja os verbetes: Audioconferência, Ciberconferência, Colóquio,
Conversa/Conversação, Debate, Diálogo, Discussão, E-fórum, Fórum,
Fórum eletrônico ou virtual, Grupo de discussão, Lista de discussão,
Lista de distribuição, Newsgroup, Teleconferência e Videoconferência.
Fórum eletrônico
Fórum eletrônico ou virtual é a reedição do fórum, a partir do surgimento de novas invenções tecnológicas, o fórum eletrônico ou virtual
ou e-fórum pode se assemelhar ao fórum tradicional, mas realmente é
um novo gênero, assim como o é o “bate-papo virtual ou chat”, que
possui semelhanças com o bate-papo do cotidiano, e o é também o
email que se parece com a carta. Ou seja, são todos gêneros diferentes
entre si. De grande abrangência social (ubiquidade) e por ser bastante
democrático, pela participação irrestrita de qualquer usuário de internet
(universalidade), o fórum eletrônico ou virtual se caracteriza por ter tópicos de discussão escolhidos estrategicamente pelos portais de internet (veja portal) ou pelas respectivas comunidades dos sítios de relacionamento. Nestes, cada usuário convidado e cadastrado pode participar
das discussões e construir discursos argumentativos em torno de temas
polêmicos. Nos portais de acesso à internet que instigam o debate sobre temas de grande apelo popular, geralmente não há censura, o que
torna a discussão livre e bastante acirrada. As discussões síncronas ou
as postagens de opiniões excitam os ânimos, e os textos apresentam as
mais variadas formas e tamanhos. Em ambos os casos, há usuários que
se atêm ao tema proposto, mas outros se distanciam totalmente da enquete e acabam produzindo discursos os mais variados (piadas, críticas,
protestos etc.). Justamente essa liberdade de expressar o conteúdo que
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se quer e como se quer, de se ter um debate aberto interlocutivo livre, é
a característica principal desse gênero eletrônico ou digital.
A construção desses discursos argumentativos se dá na interação entre os interlocutores-usuários, mediada por turnos que se alternam em
forma de debate, no que se assemelha ao fórum tradicional oral, quando
a discussão for síncrona, como nos chats, ou por mensagens postadas,
quando assíncrona. Neste caso, os usuários leem as opiniões dos outros
e postam as suas próprias para que outros possam contestar ou não.
Quanto à linguagem, análises apontam para um gênero de constituição discursiva híbrida escripto-oral, em que se usam recursos tanto verbais quanto paraverbais. É um gênero escrito, constituído multissemioticamente e com muitas marcas discursivas, sociais, etnográficas e culturais da oralidade. Predomina aí uma linguagem abreviada, sincopada,
com logogramas, topogramas, ícones diversos, com alongamentos de
letras e sinais de pontuação, letras maiúsculas e scripts, usados para expressão de emoções diversas na construção do discurso argumentativo.
Também predomina aí uma linguagem coloquial, bem informal, sem
censuras de qualquer ordem: o usuário fica mais à vontade para escrever da maneira que quer e para abordar o tema e desenvolver suas ideias sem sanções ou cortes de qualquer natureza.
Em síntese, pode-se dizer que o fórum eletrônico possui estilo próprio
em função do espaço em que circula e faz parte de novas práticas sociais provocadas pelo advento da internet, embora se assemelhe ao fórum
tradicional quanto ao objetivo de construção de discursos argumentativos a partir de temas polêmicos (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Audioconferência, Ciberconferência, Colóquio,
Conversa/Conversação, Debate, Diálogo, Discussão, E-fórum, Fórum
de discussão, Grupo de discussão, Lista de discussão, Lista de distribuição, Newsgroup, Teleconferência, Videoconferência.
Fossilização
Fossilização é processo linguístico, na diacronia, que consiste na fixação sistemática de uso do que era, de início, uma construção fortuita
do discurso individual ou um recurso de estilo. Temos, como exemplos
de fossilização, entre outros, as frases feitas e a integração na língua do
emprego figurado de uma palavra, como a metonímia ou a metáfora, de
que decorre uma polissemia (Exemplo: tela – a) "pano", b) "pintura").
“Perder o norte”, por exemplo, é uma expressão fixada, cristalizada na
língua como sentido de “ficar desorientado”. “Maçã do rosto”, é um caso de metáfora, em que a ideia da fruta se perdeu completamente. Veja
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o capítulo 13 de Semântica, de John Lyons (1980).
Fotoaventura
Veja os verbetes: Fotonovela, Novela, Radionovela, Telenovela.
Fotobiografia
Fotobiografia se diz da biografia que é apresentada por meio da fotografia.
Fotoblog
Fotoblog ou fotobloque é o blog, ou melhor, um blog de fotos. Há o
hábito de se colocar uma ou mais fotos por dia que podem até substituir
textos. Também é aberto aos comentários dos visitantes como o blog
(COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Agenda, Blog, Blogue, Ciberdiário, Comentário,
Diário digital, Diário eletrônico, Diário íntimo, Diário pessoal, Diariosfera, Jornal, Miniblog, Miniblogue, Post, Weblog, Weblogue.
Fotocartografia
Fotocartografia ou fotografia cartográfica é a aplicação da fotografia
a reproduções cartográficas.
Fotocópia autenticada
Fotocópia autenticada é aquela que reproduz o documento original e
que, após a aposição da chancela ou selo, substitui o documento original, passando a ter o mesmo valor que ele.
Fotocópia
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), fotocópia ou cópia por reflexão é a reprodução direta de um documento
através de uma máquina automática que utiliza um papel sensível aos
fenômenos luminosos, químicos ou eletrostáticos, com ou sem negativo
intermediário. A British Library criou recentemente um processo fotográfico eletroluminescente que permite fazer fotocópias de livros com
encadernações apertadas ou tão frágeis que mal se podem abrir.
Fotocromia
Fotocromia ou fotografia em cores é o processo de impressão de fotografias com cores naturais através do uso de vários clichês, correspondentes a outras tantas cores fundamentais.
Veja o verbete: Fotogravura.
Fotocromografia
Fotocromografia é a designação dada aos diversos processos de foto2595
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cromia: fotocromolitografia, fotocromometalografia, fotocromotipografia, fotocromozincografia.
Fotoduplicação
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), fotoduplicação é a duplicação através do uso de fotografia; processo que
tem como finalidade a obtenção de fac-símiles; cópia de documentos
impressos por ambos os lados: copiam-se, fazendo com que a luz atravesse o papel virgem, com o qual se obtém um negativo de tons e letras
invertidas; repetindo-se o processo, obtém-se o fac-símile correto.
Fotografia
Fotografia é a arte de fixar num suporte opaco ou transparente previamente sensibilizado a imagem dos objetos por meio da luz.
Sobre os vários tipos de foto ou fotografia, sugere-se a consulta ao
Dicionário do Livro, de Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão
(2008, 347-341).
fotojornalismo
Fotojornalismo é o gênero de jornalismo em que a informação é baseada essencialmente em fotografias de pessoas, situações e acontecimentos.
Foto-legenda
A foto-legenda serve para ilustrar uma notícia, reportagem etc. e se
trata, como o próprio nome indica, de um gênero híbrido, constituído
de uma fotografia legendada (veja legenda) (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Fotomanchete, Legenda, Manchete.
Fotoleitura
Fotoleitura é o tipo de leitura efetuada automaticamente através de
meios ópticos.
Fotomanchete
Fotomanchete, como o próprio verbete indica, é a manchete, enunciado curto, breve e objetivo, que se faz acompanhar de uma fotografia ou
outra ilustração, sintetizando com precisão a informação mais importante do texto. É muito utilizada em jornais vespertinos (COSTA, 2018,
s.v.).
Veja os verbetes: Foto-legenda e Manchete.
Fotonotícia
Fotonotícia é a notícia veiculada através de uma fotografia que não
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inclui legenda, mas um pequeno texto sóbrio que integra a imagem no
seu contexto específico.
Fotonovela
Fotonovela é o gênero de literatura de massa, em princípio dirigida a
um público menos exigente, de estilo romântico, que é vinculada por
revistas especializadas e apresentada em forma de quadrinhos fotográficos, com textos sucintos em legendas ou balões, isto é, conjugando-se
fotografia e texto verbal. É também conhecida como fotorromance em
algumas regiões onde se fala português. Do ponto de vista semióticonarrativo, inter-relaciona-se com o folhetim (romance), a história em
quadrinhos e o cinema.
Historicamente, tem origem na década de 1940, quando o cinema se
popularizava, mas ainda não era totalmente acessível a todo tipo de público. Como, tematicamente, a fotonovela, no início, deu ênfase às históricas cinematográficas com suas protagonistas famosas (vedetes), fez
muito sucesso junto ao público feminino (como até hoje) de baixa e
média renda, geralmente não muito escolarizado. Quando se liberta do
cinema, mantém temas ligados às relações afetivas, com intrigas que
envolvem “amores impossíveis e complicados”, incluindo suspense e
sexo, geralmente protagonizadas por personagens “planos”, sem muita
complexidade psicológica. Assim como o romance-folhetim ou o folhetim-radiofônico (veja folhetim), as fotonovelas são escritas em forma
episódica/seriada e se arrastam por vários números da revista que as
publica, cativando o público leitor.
Discursivamente, na articulação narrativa, assemelha-se à história em
quadrinhos, mas usa como suporte expressivo o fotograma (e não o desenho), acompanhado do texto verbal maior, o discurso (muito “emotivo”) dos personagens, e o não menos importante discurso do narrador,
que configura os princípios ético-ideológicos (valores morais, religiosos, comportamentos etc.) que sustentam a fotonovela e controla as
ações, lógica e cronologicamente encadeadas, estendendo-as ou retardando-as, conforme o índice de recepção dos leitores. O relato é feito
de forma elíptica, por razões de economia narrativa e material, havendo
acontecimentos não referidos implícitos, entre fotogramas, que se reconstituem na leitura. Nesse aspecto, assemelha-se muito à história em
quadrinhos em que a elipse é sua essência no que se refere ao modo de
ler quadrinhos. É o leitor que estabelece uma relação de continuidade
entre as vinhetas e, no caso das fotonovelas, entre os fotogramas. O espaço entre cada unidade icônico-verbal gera o tempo do leitor. A elipse
2597

BASES PARA UM DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL

compiladas por José Pereira da Silva
não é, portanto, uma omissão, mas uma continuidade discursivonarrativa entre as partes (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Blognovela, Blogonovela, Folhetim, Folheto, Fotoaventura, Gazetilha, Novela, Radionovela, Telenovela.
Fotopotoca
A revista O Cruzeiro lançou, em 1963, uma seção de humor intitulada
Fotofofocas, cujo estilo, mais tarde, foi consagrado em revistinhas especiais e recebeu o nome de fotopotoca. Trata-se de um cartum fotográfico que se caracteriza pela inserção de balões com diálogos humorísticos a partir de fotografias já publicadas na imprensa ou de gravuras
antigas. Esses diálogos inventados para as personagens das fotos ou
gravuras ironizam pessoas ou instituições políticas, sociais, religiosas
etc. (COSTA, 2018, s.v.).
Veja o verbete: Cartum.
Fotorreportagem
Fotorreportagem é a matéria jornalística cuja informação vem centrada em fotos acompanhadas somente de legendas ou breves textos
explicativos (COSTA, 2018, s.v.).
Veja os verbetes: Notícia e Reportagem.
Fotorromance
Veja o verbete: Fotonovela.
Fracionário
Qualificativo do numeral que exprime em quantas partes iguais foi
dividida a unidade. São: meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, onze avos, doze avos, centésimo, milésimo, milionésimo
etc.
Como se vê, os fracionários das unidades e das potências de dez se
confundem com os ordinais, exceto meio e terço; os outros se formam
com o acréscimo da partícula avos aos cardinais.
Quanto ao número, Tassilo Orpheu Spalding (1971, s.v.) lembra que
os fracionários se flexionam de dois até dez (meio, terço, quarto etc.) e
em todas as formas iguais às dos ordinais. Quanto ao gênero, flexionam-se os de dois até dez (meio – meia, terço – terça, décimo – décima
etc.) e todas as formas iguais às dos ordinais. Os fracionários são empregados como substantivos. Exemplo: "um terço de melancia".
Veja os verbetes: Numeral.
Fraco
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Termo geral usado na classificação fonética dos sons consonantais,
com base em seu modo de articulação, referindo-se ao grau relativamente fraco de esforço muscular e força respiratória, em comparação
com os sons fortes. A distinção entre distenso e tenso, segundo David
Crystal (1988, s.v.), é usada de maneira semelhante. Também é usado o
termo lene. Em inglês e em português, as consoantes sonoras ([b], [d],
[v], [v], [z], [ʒ]) tendem a ser produzidas com uma articulação fraca
(suas contrapartes surdas são relativamente fortes) e, frequentemente,
quando a sonoridade se reduz, é apenas o grau de força articulatória que
mantém o contraste entre os sons. O termo também é ocasionalmente
utilizado para indicar uma articulação vocálica fraca, mas não se trata
de prática comum.
São chamadas de formações fracas (na flexão nominal e verbal) as
que, nas línguas flexionais, apresentam o grau reduzido do tema, em
oposição às que comportam o grau forte.
Veja o verbete: Alternância.
Fragmento
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fragmento é um trecho, uma parte de um livro ou de um escrito. Muitas
vezes, este tipo de material se encontra a marcar páginas de um livro
manuscrito ou impresso e deve ser preservado, pois pode prestar informações preciosas sobre obras ou mesmo bibliotecas desaparecidas ou
outro tipo de informações úteis, como dados relativos ao possuidor da
obra. Pedaços de uma encadernação original que devem ser preservados para uma futura reconstituição do seu valor histórico, após um
completo tratamento de conservação ou restauração.
Fragmentologia
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fragmentologia é o estudo codicológico dos fragmentos de manuscritos
ou membra disjecta. Estes materiais fragmentários, restos de textos desaparecidos em folhas soltas, apesar de truncados, podem fornecer dados muito importantes para o conhecimento de obras ou mesmo de bibliotecas que desapareceram. São encontrados, muitas vezes, inseridos
no meio de maços, dentro de códices ou a marcar obras impressas e,
sobretudo, em pastas de encadernação ou mesmo como revestimento de
obras. É através destes fragmentos que com frequência se colhem informações acerca de obras desaparecidas ou sobre bibliotecas que também se perderam.
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Frame
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), às vezes, traduzido pelos termos
enquadre ou enquadramento, o conceito de frama é geralmente atribuído a Gregory Bateson (1972) e empregado no âmbito de diversas disciplinas acadêmicas, como a inteligência artificial, a linguística e a sociologia. O estudo sociológico empreendido por Erving Goffman (1974)
em torno da noção de frame é que tem servido de base para sua aplicação nos trabalhos da sociolinguística interacional. O termo frame se refere ao conhecimento que se tem, com base em experiências anteriores,
acerca da organização típica de um evento ou de uma atividade. O modo como uma atividade particular é emoldurada pelos participantes afeta a interpretação que eles fazem dessa atividade, assim como afeta as
formas de comportamento, incluindo o comportamento linguístico, que
se espera deles. Por exemplo, uma atividade pode ser emoldurada como
uma compra numa loja, um seminário acadêmico, uma cerimônia religiosa, uma conversa com amigos ou uma festa de aniversário de criança, com um conjunto associado de expectativas acerca da estrutura de
tal atividade, tipos de participantes envolvidos, formas apropriadas de
uso da língua etc. Erving Goffman postula que os frames podem ter sucessivas laminações ou camadas. Por exemplo, uma atividade pode ser
emoldurada como uma brincadeira coletiva dentro de uma festa de aniversário de criança. Como meio de estabelecer expectativas acerca de
uma atividade, o frame é relacionado às noções de esquema e de script,
termos que por vezes são empregados como sinô nimos.
Veja o verbete: Script.
Francês
Francês é uma língua neolatina falada na França, na Bélgica, na Suíça etc. Entre seus dialetos, relacionam-se: o normando, o lorenês, o
gorguinhão, o pictavino, o angevino, o burbonês, o orleanês, o franciano, o picardo etc. (JOTA, 1981, s.v.).
Veja os verbetes: Línguas românicas.
Francesismo
Francesismo é o mesmo que galicismo.
Franco-provençal
Franco-provençal é o dialeto que participa da língua d'oc e língua
d'oil, cujo domínio geográfico se estende pelo Delfinado, Saboia etc.
Como não tem mais a feição literária, não se justifica, segundo alguns
critérios muito rigorosos, a sua classificação como língua, apesar de ser
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assim classificado por numerosos linguistas.
Frase
Frase é a manifestação de um pensamento ou de um sentimento através da língua; é a unidade de comunicação linguística, constituída de
palavra ou conjunto de palavras com significado completo.
Na língua oral, a frase é marcada pela entoação, melodia e ritmo; mas
na escrita, é marcada por sinais de pontuação, no seu final, e por letra
maiúscula, no começo.
O tipo de frase comum é a chamada oração ou proposição, de natureza representativa, quer dizer, que tem por fim a comunicação de um
pensamento. A oração possui dois termos essenciais: sujeito e predicado. Exemplo: Pedro (sujeito) chegou (predicado).
O sujeito pode estar implícito, como em Vencemos!... (sujeito implícito na desinência pessoal -mos, como salienta Joaquim Matoso Câmara
Jr. (1904-1970) ou ser gramaticalmente inexistente, como em Chove.
Charles Albert Sechehaye (1870-1946) chamava frase monorrema a de
um só termo: o predicado (tipo Chove. Vencemos!...); e dirrema, a de
dois termos (tipo Pedro chegou), sujeito e predicado. Há frases, porém,
dominadas por intensa carga afetiva, que perturba a estruturação de tipo
oracional. O sujeito falante, então, se fixa apenas no elemento mais expressivo do contexto, que passa a ser o único termo verbalmente manifestado. A situação completa o sentido da frase. É o que se dá, por
exemplo, quando, em cólera, alguém aponta ao interlocutor a porta de
saída e exclama: Rua!... A esse tipo de frase, Eric Buyssens (19102000) denomina rese.
Também pertencem à classe das frases afetivas as interjeições, que
condensam numa palavra ou expressão exclamativa todo um mundo de
aflições, entusiasmo, irritação, dor etc. Depois de várias tentativas para
fazer-se compreender, pode alguém, ao cabo, exclamar, entre enfado e
vencido (ou vitorioso) Arre!... As frases podem ser, portanto, do tipo
representativo (oração ou proposição) ou do tipo afetivo (rese e interjeição).
De outro ponto de vista, distinguem-se as frases em verbais e nominais. Frase verbal é a que contém um predicado verbal e frase nominal
a que contém um predicado nominal. Predicado verbal é o que concentra no verbo o núcleo da declaração que se faz a respeito do sujeito, e
ocorre com verbos de ação ou de fenômeno. Exemplo: Pedro chegou.
Chove. Predicado nominal é o que concentra no nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) o núcleo da declaração referente ao sujeito. Exem2601
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plo: Deus é bom.
Na frase verbal, pode haver elipse do verbo. Exemplo: De mau corvo,
mau ovo (subentende-se provém). Na frase nominal, nem sempre ocorre
o verbo de ligação. O fenômeno não é comum em português, mas em
outras línguas, como o latim, se dá com certa frequência. Numa frase,
por exemplo, como Ars longa, vita brevis, a pausa entre o sujeito e o
predicado (Ars / longa, vita / brevis) dispensa o verbo-cópula. Frase ou
enunciado, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018, s.v.), é o
produto do ato de uso da língua por um sujeito.
Segundo Charles Bally, “a frase é a forma mais simples possível da
manifestação de um pensamento”. Pensar, explica o autor, é reagir ao
mundo por constatação, apreciação ou vontade. Assim, a partir do uso
de frases, o falante atualiza as estruturas formais da língua, enunciando
julgamentos de fato, de valor e de vontade. A frase, ou o enunciado, é o
produto de uma intenção do falante, uma reação ao mundo tal como ele
é percebido por esse sujeito. A frase é composta pelo dictum e pelo
modus. O dictum corresponde à representação da parte intelectual do
pensamento do falante, à parte formal do enunciado. O modus, por sua
vez, é a parte mais essencial do enunciado, na qual a subjetividade do
falante é explicitada. A noção de frase faz parte da segunda fase de estudos de Charles Bally, a teoria geral da enunciação.
A frase é também a unidade do discurso, a materialidade do discurso.
Sua variedade não tem limites, sua criação é indefinida, seu número é
infinito.
Com a frase, passamos de um sistema para outro: da língua como sistema de signos para a língua em ação, no discurso, no modo semântico
e significância da língua. A frase é a cada vez um acontecimento diferente; ela existe tão somente quando é proferida, apagando-se imediatamente. Às vezes, Émile Benveniste utiliza o termo frase em um sentido equivalente ao do termo enunciado.
Ainda segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018, s.v.), frase é
a entidade linguística abstrata suscetível de infinidade de relações particulares, já que a noção de frase não apresenta modificações nas diversas etapas do estudo semântico da língua de Oswald Ducrot.
Essa noção, que difere da definição das gramáticas tradicionais, constitui o nível elementar da descrição linguística. A frase pertence à língua e subjaz às entidades concretas (os enunciados).
Segundo Cleide Emília Faye Pedrosa (2002, p. 152, quadro 1), o gênero “frase” é vinculado em jornais e revistas (Folha de S. Paulo, O Estado de Minas, Veja, Istoé, Época, Contigo, Placar etc.), geralmente
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numa seção intitulada Frases. Por isso a opção de nomear o gênero
como “frase”. Estruturalmente, compõe-se da ‘fala’ dos locutores/autores (geralmente adultos e muito conhecidos: celebridades, artistas, políticos, jogadores de futebol...), mais o contexto ‘recuperado’ (informativo, atelado ou interpretativo/tendencioso) do editor. Este recorta
de eventos comunicativos mais amplos do domínio discursivo político,
artístico (TV, rádio, teatro e cinema), esportivo “frases” (pérolas) que
são colocadas entre aspas, mesmo que não tenham sido proferidas literalmente pelo ‘autor’. Há uma forma padrão predominante, cujas partes
nem sempre aparecem integralmente: “O contexto vem sempre depois
da ‘fala’ selecionada e apresenta o esquema: identificação do locutor;
um aposto que faz referência à sua profissão ou cargo que ocupa; um
aposto sobreposto (facultativo), quando o locutor não for tão bem conhecido, ou quando necessitar de informação complementar; uma explicação sobre o assunto ou tópico da ‘fala’, podendo ser opinativo ou
informativo” (PEDROSA, 2002, p. 156).
De tom essencialmente crítico, irônico, humorístico, com ambiguidades etc., é um texto de lazer bastante prazeroso, como os exemplos a
seguir, retirados da obra citada (PEDROSA, 2002, p. 153, 154 e 155):
1. Veja, 26/12/2001
Entre um susto e outro, retórica e humor
O PLANALTO BRIGOU COM A PLANÍCIE
1. Dida Sampaio/ag. Estado
“Precisa acabar no Brasil essa mentalidade atrasada de que o presidente vai passear. Tenha Paciência!” Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, rebatendo críticas a sua passagem pela ilha turística de Bali, na Indonésia.
2. Istoé, 15/08/2001
“São todas cafonérrimas. Parece que se arrumaram para um velório.” Frankie Mackey, estilista, sobre as socialites vestidas de preto no
GP do Brasil.
3. Tudo, 21/12/2001
“Pelé, Coca-Cola e Jesus Cristo são os três maiores ícones mundiais.” Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, num ataque de modéstia.
4. Contigo, 20/11/2001
“Ele é simplinho, mas muito limpinho.” Hebe em seu programa, dia
12, elogiando Ângelo de Jesus, que foi preso por roubar uma coxa de
galinha.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a frase é frequentemente descrita
como a unidade máxima da sintaxe. Nesse aspecto, é comumente tida
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como uma estrutura predicativa binária que relaciona um sujeito e um
predicado, cujo núcleo é formado por um verbo conjugável. Resultante
de uma abordagem não contextual da língua, serve de quadro para numerosas teorias sintáticas que fazem dela uma entidade abstrata, constituída de unidades significativas e hierarquizadas entre si, correspondendo, por distinção com o enunciado, a um esquema estrutural à espera de atualização no discurso.
A tradição gramatical tem recorrido a diferentes critérios para definir
a frase, que correspondem a tantos outros pontos de vista sobre a noção
(critérios gráfico, prosódico, gramatical, semântico, informacional).
Tomados separadamente, esses critérios, ao final complementares, acabam sendo inoperantes.
“A frase não é senão uma estrutura relacional pré-formada. As conexões estruturais surgem dentre os grupos que a compõem codificando
as relações que não são de uma natureza diferente daquelas que ali intervêm. O leitor que desvenda um texto não faz radicalmente outra coisa senão tratar frases e sequências de frase. De uma ponta à outra, ele
junta representações” (CHAROLLES & COMBETTES, 1999).
Se deixamos de separar artificialmente a sintaxe do domínio semântico-pragmático, torna-se possível pensar a frase não como limite, mas
como um fragmento do discurso, ou seja, como uma sequência linguística que forma uma síntese simultaneamente gramatical e informacional, cuja configuração é determinada pelo contexto.
Sugere-se a leitura do capítulo 5 de Introdução à linguística teórica,
de John Lyons; as páginas 35 e seguintes de Linguistique générale et
linguistique française, de Charles Bally (1965); Introduction à la linguistique de Charles Bally, de Sylvie Durrer (1998); “La stylistique de
Charles Bally: de la notion de ‘sujet parlant’ à la théorie de
l’énonciation”, de Jean-Louis Chiss (1985); “Charles Bally: de Bergson
à Saussure”, de José Medina (1985); Problemas de linguística geral I
(2005) e II (1989), de Émile Benveniste; o artigo “La elección de las
descripciones en semántica argumentativa léxica” (2000); Princípios de
semântica linguística: dizer e não dizer (1987); e O dizer e o dito
(1987), de Oswald Ducrot; De la phrase aux énoncés: grammaire scolaire et des criptions linguistiques, de Marie-José Reichler-Béguelin et
al. (2000); o artigo “Contribution por une histoire récente de l’analyse
du discours”, de Michel Charolles e Bernard Combettes (1999); 76116,
1999; o artigo “Y a-t-il une syntaxe au-delà de laphrase?”, de Michel
Charolles, Pierre Le Goffic e Mary-Annick Morel (2002); Grammaire
de la phrase française, de Pierre Le Goffic (1993); o artigo “La phrase:
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énonciation et information”, de Jean Perrot (1994); L’ivention de la
phrase au XVIIIe siècle, de Jean-Pierre Seguin (1993); Grammaire critique du français, de Marc Wilmet (1997).
Veja os verbetes: Adágio, Breve, Comunicação, Contexto, Curta,
Discurso, Ditado, Entoação, Enunciação, Enunciado, Ideia, Letra maiúscula, Língua, Macrossintaxe, Máxima, Mote, Nível elementar, Oração, Palavra, Período, Pontuação, Provérbio, Ritmo, Semântico, Sentença, Significação, Significado e Sintaxe.
Frase assertiva
Frase assertiva ou frase enunciativa é a frase simplesmente expositiva, com conteúdo afetivo ou expressivo. Exemplos: Vou amanhã. Não
desejo partir hoje (JOTA, 1981, s.v.).
Frase declarativa
Frase declarativa, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é
aquela em que o locutor transmite uma informação. A frase declarativa
pode ser afirmativa (Exemplo: A moça se veste bem) ou negativa
(Exemplo: A moça não se veste bem). Na língua escrita, começa por letra maiúscula e termina por ponto final. Na língua oral, caracteriza-se
por uma entoação que a distingue dos demais tipos de frase. Observe:
e
Veja os verbetes: Afetividade, Entoação, Frase, Letra maiúscula,
Língua e Ponto final.
Frase dirrema
Frase dirrema é a que consta de dois elementos, sujeito e predicado.
Exemplo: Ela partiu.
Frase entonacional
Um dos níveis da hierarquia prosódica, também denominada sintagma entonacional ou grupo entonacional.
Ver: Fonologia prosódica.
Frase exclamativa
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), frase exclamativa é a
frase em que o locutor expressa espanto, surpresa (Exemplos: Como a
moça se veste bem!). Pode ser exclamativa negativa (Exemplo: Como a
moça não se veste bem!). Na língua escrita, começa com letra maiúscula e termina por ponto de exclamação, podendo, este ponto, de acordo
com o estado emotivo que se quer transmitir, ser repetido ou não.
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Leia-se o poema “Rio de Janeiro”, de Ascenso Ferreira, citado por
Gilio Giacomozzi e Otávio Nascimento, em Comunicação: o Português
pela Imagem, (s./d., p. 303): “De repente, porém, / Como se o país tivesse saído / Da beira do abismo, / Mil bocas de alto-falantes / Exclamam alucinadas, pela amplidão: / – Gôôôô...ol!!!”.
Na língua oral, este tipo de frase se aproxima, quanto à entoação, da
frase interrogativa e, nem sempre é fácil distingui-las. Observe:
Esta flutuação permite, na língua escrita, empregar simultaneamente o
ponto de exclamação e o ponto de interrogação.
Veja os verbetes: Afetividade, Entoação, Frase, Letra maiúscula,
Língua, Ponto de exclamação e Ponto de interrogação.
Frase feita
Expressão idiomática, cujo sentido é claro como expressão, mas que
nem sempre é possível de interpretação estritamente lógica. Dá-se este
nome a expressões estereotipadas da língua, muitas das quais se prendem a fatos históricos e a circunstâncias sociais de épocas passadas,
que não são mais conhecidas das gerações modernas e, por esta razão,
apresentam dificuldades de interpretação, ainda que o sentido geral não
seja de todo incompreensível. Segundo Tassilo Orpheu Spalding (1971,
s.v.), hodiernamente, a gíria é a maior produtora de frases feitas, que
logo adquirem foros de cidadania. São exemplos de frases feitas: rir-se
às bandeiras despregadas (rir em gargalhadas exageradas ou demoradamente); andar em palpos de aranha (ter muito cauteloso); meter a
mão em cumbuca (ser inconsequente); fazer ouvidos de mercador (não
querer escutar); comer o pão que o diabo amassou (passar por grandes
dificuldades); casa da sogra (onde todos fazem o que querem); casa de
orates (casa de doidos); dar às de Vila Diogo; dar um jeito (modo típico de o brasileiro aplainar uma dificuldade); não valer dois vinténs de
mel coado (não valer nada), nascer empelicado (ter muita sorte na vida), quebrar um galho (resolver uma dificuldade), tapar o sol com a
peneira (tentar ocultar o que é evidente), ter carta branca (ter plena liberdade), ver passarinho verde (ter alegria fora de propósito) etc. Para
uma exemplificação mais extensa, veja os Ensaios de Fraseologia, de
José Pereira da Silva (2005).
Muitas vezes, a preocupação da rima leva à formação de frases em
que um dos termos (o que serve à rima) carece de sentido. Manuel Said
Ali cita os seguintes exemplos: não ter eira nem beira (que tem beira
com os bens de determinada pessoa?); correr seca e meca (seca é um
enigma); fazer as cousas a trouxe-mouxe (que será trouxe-mouxe); mis2606
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turar alhos com bugalhos (bugalho é "noz de galha", termo que só foi
lembrado por amor à rima); andar a trancos e barrancos (a lógica exigiria "a trancos por barrancos"). João Ribeiro é autor de Frases Feitas,
livro reeditado pela Livraria Francisco Alves, em 1960.
Frase fonológica
Um dos níveis da hierarquia prosódica.
Veja os verbetes: Fonologia prosódica.
Frase idiomática
Frase idiomática é o mesmo que idiomatismo.
Frase imperativa
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), frase imperativa é a frase em que o locutor dá uma ordem, faz um pedido (Exemplo: Vista-se
bem). Pode ser imperativa negativa (Exemplo: Não se vista bem). Na
língua escrita, começa por letra maiúscula e termina por ponto final ou
ponto de exclamação. Na língua oral, de acordo com a entoação, ocorre
ênfase no verbo que está no imperativo, ou num segmento da ordem,
quando a frase for nominal. Assim: Faça-me este favor! Pelotão, sentido! Vá ao cinema!. Observe:

Veja os verbetes: Entoação, Frase, Imperativo, Letra maiúscula, Língua, Ponto de exclamação, Ponto final e Verbo.
Frase interrogativa
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), frase interrogativa é a
frase em que o locutor solicita uma informação. Exemplo: A moça se
veste bem? Pode ser interrogativa negativa. Exemplo: A moça não se
veste bem? Na língua escrita, começa com letra maiúscula e termina
por ponto de interrogação ou ponto final. Na língua oral, a entoação vai
depender da modalidade de interrogação, que pode ser:
interrogação direta (que termina, na língua escrita, por ponto de interrogação e, na língua oral se caracteriza por duas modalidades de entoação). Assim: a) descendente (Exemplo: Como se veste a moça?) Esta
modalidade é constituída dos advérbios ou pronomes interrogativos:
como, que, o que, quê, o quê, por que, por quê, qual, quando, quem
etc., que podem vir no começo, no meio ou no fim da frase. Assim: A
moça, como se veste? A moça se veste como? Estas perguntas admitem
inúmeras respostas: Não sei, Vem. Mal. Talvez... b) ascendente (Exem2607
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plo: Você viu a moça? Neste caso, possui previsibilidade de resposta
por parte do interlocutor. Assim: Você viu a moça? Sim. Não.
interrogativa indireta (que termina, na língua escrita, por ponto final e,
na língua oral, caracteriza-se por entoação ascendente e descendente).
Exemplo: Quero saber quem fez tal coisa.
Veja os verbetes: Entoação, Frase, Letra maiúscula, Língua, Ponto
de interrogação e Ponto final.
Frase ligada
Frase ligada é a que só tem a pausa final.
Frase monorrema
Frase monorrema é a que consta de um só termo, que pode ser o predicado (Choveu), ou a partícula que, em resposta, sintetiza toda a frase
(Sim. Não.) (JOTA, 1981, s.v.).
Frase negativa
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), frase negativa é a frase
em que o locutor nega alguma coisa (Exemplo: A moça não se veste
bem). Combina-se com os demais tipos para constituir frase: a) declarativa negativa (A moça não se veste bem); b) exclamativa negativa (Como a moça não se veste bem!); c) imperativa negativa (Moça, não se
vista bem!); d) interrogativa negativa (Porque esta moça não se veste
bem? Esta moça não se veste bem? Diga-me por que esta moça não se
veste bem); e) optativa negativa (Tomara que a moça não se vista bem).
A pontuação na língua escrita deve seguir os moldes da frase em que
a negação entrar, o mesmo ocorrendo para a entoação na língua oral.
Veja os verbetes: Entoação, Frase, Língua e Pontuação.
Frase nominal
Frase nominal é frase sem verbo, segundo Maria Margarida de Andrade (2009, s.v.). A frase nominal não é apenas a chamada "frase de situação", exclamativa, com uma ou duas palavras: Cuidado! Silêncio!
Socorro! Homem ao mar! Frequentemente são usados como exemplos
de frase nominal os provérbios: Muito riso, pouco ciso. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Em tempo de guerra, mentira como terra. Há
exemplos de frases nominais nos trechos descritivos de autores consagrados, como Machado de Assis, Sá Carneiro, Drummond, Cassiano
Ricardo e outros, assim como nas propagandas em geral, principalmen2608
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te por causa de seu caráter sintético, objetivo, geralmente incisiva e direta. Outros exemplos de frases nominais: "Lua cheia, noite clara, rua
quieta". "Noite sem lua, concha sem pérola" (Guimarães Rosa)
Frase nominal se opõe a frase verbal.
Veja os verbetes: Contexto, Frase e Verbo.
Frase quebrada
É o mesmo que anacoluto.
Frase retrógrada
Frase retrógrada é o mesmo que palíndromo.
Frase segmentada
Frase segmentada é a que, além da pausa final, tem outra ou outras.
Frase verbal
Frase verbal é a que possui predicado verbal. Exemplo: Todos partiram ontem.
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é a frase estruturada em
torno de um ou mais verbos, podendo ter uma ou mais orações. Assim,
na frase O carro derrapou na pista, há uma frase verbal, constituída de
um verbo, portanto, uma oração, mas em Ela irá ao parque, se não
chover, tem-se uma frase verbal constituída de dois verbos; portanto, de
duas orações. Não se deve confundir frase verbal com oração. Em: se
não chover é uma oração, mas não constitui por si só uma frase, pois
não estabelece comunicação completa. Portanto, nem toda oração é frase. Frase verbal se opõe a frase nominal.
Veja os verbetes: Comunicação, Frase e Oração.
Frase verbo-nominal
Frase verbo-nominal é a que contém predicado verbo-nominal.
Exemplo: Eu a julgo inteligente.
Frase/enunciado
Veja o verbete: Enunciado.
Fraseado
Fraseado é a forma de dizer ou de escrever; disposto em frases; conjunto de palavras; palavreado.
Frase-núcleo
Em gramática estrutural, a frase-núcleo ou frase nuclear é, segundo
Jean Dubois et al. (1998, s.v.), a frase declarativa ativa transitiva reduzida a seus constituintes fundamentais. O menino lê um livro é uma fra2609
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se-núcleo.
Em gramática gerativa também, frase-núcleo é sinônimo de frase nuclear.
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), na nomenclatura de Noam
Chomsky, frase nuclear é a frase protótipo, padrão de uma série incalculável de outras de igual estrutura. Através de uma série de regras
(chamadas regras de transformação), as frases nucleares explicariam
toda a estrutura sintática da língua. Para Noam Chomsky, a língua não
é apenas um sistema de elementos, como imaginava Ferdinand de Saussure (1857-1913), mas também um sistema de regras. A determinação
de uma frase nuclear é arbitrária; a simplicidade da frase afirmativa em
relação à negativa ou à interrogativa pode elevá-la, como é comum, a
frase nuclear, ficando as outras como derivadas. Mas não quer dizer
que não possamos instituir qualquer das outras como nuclear.
Fraseologia
Estudo das chamadas frases feitas. Também se aplica a uma coletânea
desse mesmo tipo de frases. Em geral, chama-se de fraseologia a uma
construção própria de um indivíduo, de um grupo ou de uma língua.
Contudo, como o termo idioleto serve, frequentemente, para designar o
fenômeno linguístico próprio de um indivíduo, reserva-se, seguidamente, o termo fraseologia para a evocação de uma construção própria de
uma língua
Tassilo Orpheu Spalding (1971, s.v.) registra também o sentido de
"discurso vazio de sentido" para a palavra fraseologia. Antônio Houaiss
(2009, s.v.), no entanto, diz que fraseologia é a frase ou expressão cristalizada, cujo sentido geralmente não é literal, exemplificando com a
expressão "fazer uma tempestade em um copo de água". Para ele, fraseologia é também o estudo ou compilação de frases feitas de uma determinada língua.
Um dicionário fraseológico tem por objeto, segundo Jean Dubois et
al. (1998, s.v.), o recenseamento e a apresentação das expressões vinculadas especificamente a uma língua. Em princípio, ele não registra os
provérbios, já que representam unidades frásicas completas. Deverá excluir, igualmente, de seu campo de estudo o clichê. A fraseologia, ao
contrário do clichê, desvio estilístico banalizado pela repetição (o astro
da noite, dedos de fada), define-se pelo caráter estabilizado da combinação que constitui e não pelo desvio que ela representa em relação à
língua.
O estudo da fraseologia deverá permanecer distinto do estudo da
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combinação das palavras: um dicionário fraseológico é um subconjunto
particular de um dicionário sintagmático, que fixaria os tipos de combinação mais usuais de uma língua numa dada sincronia.
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, s.v.),
esse termo designa o conjunto das expressões cristalizadas, simples ou
compostas, características de uma língua ou de um tipo de discurso.
Charles Bally propôs seu estudo de forma sistemática desde o início do
século XX (1909), sob a forma de repertórios e de classificação morfológica, semântica e estilística, reagrupando as expressões que são objeto de uma cristalização. Esse procedimento foi aprofundado numa
perspectiva comparativa e didática pelos linguistas do leste europeu. O
Laboratório de Análise dos Dados Linguísticos (LADL) forneceu à língua francesa repertórios com pretensão de exaustividade, classificados
por categorias e esquemas morfossintáticos que dão uma ideia da importância considerável do componente fraseológico nos discursos
(DANLOS, 1988). Contudo, a exaustividade parece um objetivo difícil
de ser alcançado. Por outro lado, é possível estabelecer esquemas gerais
de expressões fraseológicas e verificar sua produtividade discursiva e
as variações que tais esquemas apresentam em diversos tipos de discursos (FIALA, 1987). Passamos, assim, de uma perspectiva tipológica,
estática, para uma concepção mais dinâmica da fraseologia. Do mesmo
modo, as abordagens antropológicas (REY, 1986) e pragmáticas apontam para o interesse da fraseologia nas perspectivas culturais, interacionais e argumentativas.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), o termo fraseologia designa de
maneira geral o conjunto de unidades complexas do léxico, que apresentam variáveis graus de cristalização, que são construídas em contextos específicos, e tidas, por esse ponto de vista, como características de
um tipo de discurso. O uso do termo fraseologia é muitas vezes difícil
de ser distinguido do termo idiomaticidade. São chamados de fraseologismos as unidades que se incluem no campo de aplicação do termo
fraseologia.
Para uma exemplificação mais extensa, consulte os Ensaios de Fraseologia, de José Pereira da Silva (2005)
Veja os verbetes: Cristalização, Idiomaticidade, Língua de madeira e
Sloganização.
Fraseônimo
Fraseônimo é um criptônimo formado por uma frase.
Frase-título
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Veja os verbetes: Título.
Fratres pergamenarii
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fratres pergamenarii é a locução latina para denominar, na Idade Média, os monges encarregados da supervisão da produção do pergaminho
destinado à cópia de manuscritos no mosteiro. Por vezes, não sendo suficiente esta produção, comprava-se pergaminho na cidade.
Fratura
Fratura é um tipo particular de metafonia ou dilação que culmina na
ditongação da vogal considerada. Segundo Jean Dubois et al. (1998,
s.v.), esse fenômeno pode ser de evolução histórica, como no vocalismo
das línguas escandinavas e germânicas, mas pode ser também de ordem
sincrônica, como em numerosos dialetos italianos meridionais, em que
a alternância morfológica feminino versus masculino e, sobretudo, singular versus plural, é acompanhada de um fenômeno de clivagem por
ditongação condicionada da vogal tônica. O [ε] é ditongado em [je], diante de [i] ou [u] final no dialeto siciliano, que apresenta alternância do
tipo ['vεkkja] "velha" versus [bjeddu] "belo", [bjeddi], "belos"; [lεgga]
"que ele leia" versus [ljeggu] "eu leio".
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), fratura é o mesmo que ditongação.
Fratura tônica
Fratura tônica é a interrupção causada pela oclusiva glotal, separando-a dos fonemas vizinhos.
Veja os verbetes: Stöd e Explosão glotal.
Frenônimo
Frenônimo é o criptônimo formado pelo nome de uma qualidade moral.
Frente a frente
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
frente a frente, face a face, rosto a rosto, corresponde à colocação de
elementos, do lado esquerdo o verso da página e do lado direito a frente
ou reto da página. Os elementos mais comuns colocados nesta posição
são, nas obras manuscritas em pergaminho, a parte da flor ou do pelo e
o carnaz ou parte dos músculos, de modo que os mesmos lados do suporte coincidem, conferindo, assim, uma unidade cromática às duas páginas. O mesmo vai acontecer nos manuscritos em papel, em que o lado
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da filigrana coincide nas duas páginas. Também se usa a expressão
frente a frente ou face a face para designar a colação (desta vez, no impresso) de uma gravura que represente o autor ou outra figura colocada
no lado esquerdo e o rosto ou página de título no lado direito, a livro
aberto.
Frente
Frente é a face em que o livro começa. Por vezes, é o lado paralelo ao
lombo, quando não tem a goteira formada; parte dianteira; lado principal; dianteira, anverso, reto.
Frequência
Medida relacionada com a ocorrência de elementos em um domínio
ou corpus. Também pode ser entendida como o número de vezes que
um evento se repete por unidade de tempo, cuja unidade de medida é o
Herts (Hz).
Frequência de um som, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é o
número de ciclos realizados por unidade de tempo. A frequência se calcula, em geral, em ciclos/segundo, ou hertz. Sendo o período o tempo
que leva o corpo vibrante para efetuar um ciclo, a frequência corresponde ao inverso do período. A frequência de vibração de um corpo
depende de suas qualidades específicas, entre outras, se se trata de uma
cavidade, de seu volume, de sua forma, do tamanho da abertura com relação ao volume. Eis porque a modificação da forma do canal bucal
acarreta variações da frequência do som da língua.
O campo auditivo do homem, entre o limite da dor e o limite absoluto, é compreendido entre 20 e 20.000 ciclos/segundo. As frequências às
quais o ouvido é mais sensível se situam entre 1.000 e 6.000 ciclos/segundo. A duração das frequências vocais do discurso normal é
de 60 a 350 ciclos/segundo, isto é, mais de duas oitavas.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), em tratamento automático de textos e em linguística de corpus, o termo frequência designa um índice
estatístico estabelecido a partir do número de ocorrências de um segmento linguístico num conjunto (base, corpus) considerado representativo.
Em fonética acústica, o termo designa uma característica da vibração
de um corpo determinando a altura de um som. Quanto mais rápida é a
frequência, mas o som é percebido como agudo. Contrariamente ao período que é definido pelo tempo que leva o corpo que vibra para efetuar
um ciclo (um movimento de vai e vem completo do corpo vibrante), a
frequência é definida pelo número de ciclos efetuados por unidade de
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medida de tempo. A frequência se mede em hertz, do nome do físico
alemão Heinrich Hertz (1857-1894) que determinou o seu valor. Um
hertz (Hz) corresponde a um ciclo por segundo.
Veja os verbetes: Fundamental, Harmônica, Ocorrência.
Frequência de citação
Frequência de citação, em bibliometria, é o número de vezes que um
determinado autor e/ou artigo são citados.
Frequência de ocorrência
Número total de vezes que um elemento ou um tipo ocorre em um determinado corpus, segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.). Exemplificando, se quisermos saber a frequência de ocorrência da palavra
fonologia neste dicionário, devemos contar quantas vezes a palavra é
encontrada no texto. O número obtido representa o valor da frequência
de ocorrência da palavra fonologia neste dicionário. Em um mesmo
domínio ou corpus, a frequência de ocorrência tem sempre valor absoluto maior do que o valor absoluto da frequência de tipo.
Frequência de tipo
Número de elementos ou tipos que compartilham uma propriedade
específica em um domínio, segundo Thaïs Cristófaro Silva (2011, s.v.).
Se quisermos saber a frequência de tipo da sílaba [ka] neste dicionário,
devemos buscar todas as vezes que ocorre uma palavra com a sílaba
[ka] (cavidade, característica, fricativa etc.). O número obtido representa o valor da frequência de tipo da sílaba neste dicionário. Em um
mesmo domínio ou corpus, a frequência de tipo tem sempre valor absoluto menor do que o valor absoluto da frequência de ocorrência.
Frequência fundamental
Faixa de frequência mais baixa de uma onda complexa, de grande
importância na definição da entoação, segundo Thaïs Cristófaro Silva
(2011, s.v.).
Segundo David Crystal (1988, s.v.), trata-se de termo proveniente do
estudo da física do som e usado na fonética acústica para indicar o
componente de frequência mais baixa em uma onda sonora complexa
(os outros componentes são conhecidos como a "harmônica". A frequência se refere ao número de ciclos completos (movimentos de abrir
e fechar) da vibração das cordas vocais em uma unidade de tempo (por
segundo). A noção de "fundamental", ou Fo, é de particular relevância
para o estudo da entonação, onde mostra uma correspondência consideravelmente próxima com os movimentos de pitch envolvidos. É medido
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em herz (Hz), que substitui o antigo "ciclos por segundo".
Frequentativo
Diz-se do verbo que exprime ação repetida. Os verbos frequentativos
ou iterativos se formam com os sufixos -ear, -ejar, -itar e -icar. Exemplos: Voltear, golpear, pisotear, bordejar, velejar, voejar, saltitar, palpitar, bebericar etc. Com exceção de -ear, os demais associam a ideia
diminutiva à ideia frequentativa.
Os verbos frequentativos também se chamam iterativos. Veja o capítulo 7 de Introdução à linguística teórica, de John Lyons (1979).
Fria
Veja os verbetes: Artigo, Calhau, Furo, Gaveta, Notícia, Quente,
Stand-by.
Fricativa
Fricativa é a consoante fricativa.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a articulação de uma consoante
fricativa se caracteriza por um cerramento da cavidade vocal, o que
ocasiona uma impressão de fricção ou de sibilação produzida pela passagem do ar fonatório na zona de constrição. Por exemplo: [f] em faca,
em vaca, [s] em saca, [z] em casa, [ ] em chapa, [ ] em jaca são
consoantes fricativas em português, como em francês. As consoantes
fricativas são muitas vezes identificadas pelo termo constritivas.
Veja os verbetes: Articulação, Consoante, Constrição, Fricativo.
Fricativa alargada
Fricativa alargada é aquela para cuja articulação os órgãos formam
uma fenda (f, v), diversa da fricativa arredondada, para cuja emissão
os órgãos formam um canal (s, z) (JOTA, 1981, s.v.).
Fricativa arredondada
Veja o verbete: Fricativa alargada.
Fricativa glotalizada
Fricativa glotalizada é a fricativa acompanhada de oclusão glotal.
Surda [h] e sonora [h]. No segundo caso, presume-se, o que há é uma
mudança rápida na altura da voz, quando as cordas vocais se relaxam
ou retesam, o que produz efeito acústico semelhante ao [h] (JOTA,
1981, s.v.).
Fricativização
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O mesmo que espirantização.
Fricativo
Fonema consonantal constritivo de menor grau de abrimento. É o sentido que a palavra tem na Nomenclatura Gramatical Brasileira.
As consoantes são constritivas quando o ar que vem dos pulmões, ao
se projetar para o mundo exterior, encontra um obstáculo parcial. Se esse obstáculo é formado por estreito canal bucal, através do qual o ar
passa produzindo um ruído de atrito, temos as consoantes fricativas. À
proporção que as paredes do canal bucal se vão afastando, as consoantes vão gradativamente passando a nasais e, depois, a laterais.
São consoantes fricativas em português: /f/, /s/, /š/, /v/, /z/, /ž/. Notese que os símbolos /š/ e /ž/ representam os sons de ch em chá; e j ou g,
em já e giz, respectivamente. As três primeiras (/f/, /s/, /š/ são surdas; as
demais /v/, /z/, /ž/) são sonoras. Quanto ao ponto de articulação, /f/ e
/v/ são labiodentais; /s/ e /z/ são linguodentais; /š/ e /ž/ são palatais.
São três pares de consoantes que têm a mesma articulação e apenas se
distinguem pela presença ou ausência de sonoridade. As consoantes,
nesse caso, chamam-se homorgânicas.
Fricatização
Fricatização é a passagem de oclusiva a fricativa. Exemplos: espanhol lobo > lo + bo; português o t e o d antes de i, como em tio e dia.
Fricção
Termo usado na fonética com referência ao som produzido quando o
ar passa por uma constrição no aparelho fonador. A ocorrência dessa
fricção audível, segundo David Crystal (1988, s.v.), faz parte da definição das consoantes. A definição fonética de vogais exige que elas não
tenham fricção. Podem ser identificados diversos tipos de fricção, de
acordo com seu ponto de origem: fricção bilabial, fricção faringal etc.
A fricção sobre a glote costuma ser denominada fricção supraglotal.
Frígio
Frígio é a língua falada na Frígia (na Ásia Menor).
Frisão
Frisão é a língua germânica, muito próxima do inglês, falada na Frísia (norte da Holanda).
Friulano
Friulano é o idioma neolatino falado em Friul, parte oriental da região andina.
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Fronteira
Fronteira, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018, s.v.), é
a zona híbrida do domínio nocional que compreende valores, relativamente a uma ocorrência central.
A fronteira é constituída de valores que não pertencem nem ao interior, nem ao exterior do domínio nocional, mas, conforme a ação dos
enunciadores no decorrer de uma conversa, de uma discussão, de uma
argumentação, a fronteira poderá estar ligada seja ao interior, seja ao
exterior. A fronteira de um domínio nocional tem a propriedade “P” e
ao mesmo tempo a propriedade alterada que faz com que ela nem seja
totalmente “P”, nem seja totalmente exterior a “P”.
Por exemplo: considerando-se o dia, tem-se o diurno-diurno (manhã),
o diurno-noturno (a tarde) e o noturno (a noite). Assim, tem-se também
uma divisão entre dia e noite, e o dia pode ser, ele mesmo, dividido em
dia-dia e dia-noite. A ideia de fronteira permite entrar na classe dos valores não nulos assim como permite sair dessa classe. Trata-se, enfim,
da construção do complementar linguístico.
Sugere-se a leitura dos capítulos: “Formes schématiques et domaine”;
“La frontière”; “Conditions d’utilisation des données issues de plusiers
langues naturelles”; e “À propos de la notion”, de Antoine Culioli;
“Aspects de la théorie d’Antoine Culioli. Langages, diversité de la
(des) science(s) du langage aujourd’hui”, de Jean-Jacques Franckel e
Denis Paillard; “Le modèle de Culioli”, de Catherine Fuchs e Pierre Le
Goffic; e “O sujeito na teoria enunciativa de A. Culioli: algumas referências”, de Catherine Fuchs.
Veja os verbetes: Domínio nocional, Noção e Ocorrência.
Fronteira linguística
Fronteira linguística é a linha ideal que representa a passagem de um
dialeto a outro ou de uma língua a outra. Ao passo que as fronteiras entre línguas de família diferentes são geralmente nítidas, as fronteiras entre falares aparentados são flutuantes. Seu traçado varia em função dos
traços escolhidos como característicos. Fala-se, de preferência, de isoglossas (ou limite de dois traços diferentes) e de feixes de isoglossas.
Sobre fronteira de palavra, veja: Juntura.
Fronteira silábica
Fronteira silábica é a que separa duas sílabas, isto é, ponto que a uma
implosão se segue uma explosão, ponto que corresponde ao fim de uma
depressão e início de uma elevação. Essa depressão tem sido explicada
de modo diverso pelos foneticistas: depressão e início de uma elevação.
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Essa depressão tem sido explicada de modo diverso pelos foneticistas:
depressão de intensidade, de perceptibilidade, de sonoridade etc. Com
Ferdinand de Saussure (1857-1913) entra o conceito de abertura (JOTA,
1981,
s.v.).
Veja os verbetes: Sílaba.
Fronteiriço
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), aplica-se o nome de fronteiriço à
variedade linguística resultante da mescla e espanhol uruguaio e português brasileiro, falada no norte do Uruguai, ao longo da fronteira com
o Brasil. Historicamente, não se trata de influência do espanhol sobre o
português, mas o contrário. Em 1816, a Coroa portuguesa anexou toda
a Província Oriental do Uruguai sob o nome de Província Cisplatina.
Esse estado de coisas perdurou até 1828, quando o Império do Brasil
(independente de Portugal desde 1822) reconheceu a independência da
República Oriental do Uruguai. Esta ocupação portuguesa-brasileira
representou um aumento no número de colonizadores brasileiros em
todo o Uruguai. José Pedro Rona (1965, p. 8) explica o efeito dessa
ocupação da seguinte maneira: “[Esta] invasão portuguesa (...) trouxe
consigo um notável incremento da colonização portuguesa até os últimos confins meridionais, nas margens do Rio da Praga. Obtida a independência definitiva, esta corrente colonizadora não decaiu, mas terminou por povoar com portugueses e brasileiros todo o norte do Uruguai.
Portanto, a base étnica, e em consequência, a linguística, de toda esta
zona é portuguesa, não espanhola”.
Frontes voluminis
Frontes voluminis é a locução latina que indica as margens do manuscrito enrolado.
Frontis
Frontis é a palavra latina que indica o sinal utilizado nos manuscritos
e que indicava que se devia corrigir o verso ou lê-lo com atenção. Palavra latina que significa frente, cara, usada como abreviatura de frontispício.
Frontispício
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
frontispício é a portada de um livro, página de rosto, página de título,
frente, frontão. É a página gravada, muito frequente em livros do século
XVI, XVII e XVIII, que aparece colocada antes da página de rosto ou
em frente dela, a livro aberto, e na qual estão inscritos o título da obra,
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o lugar de impressão, o impressor, a data e, com frequência, o retrato
do autor ou de personagens intervenientes no conteúdo ou com ele relacionadas. Alguns frontispícios foram desenhados e gravados por artistas famosos e se encontram assinados por eles. Modernamente, apenas
são compostos frontispícios para certas edições de luxo.
Frouxidão
Frouxidão, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é a característica
dos fonemas frouxos, em oposição à tensão. A frouxidão se manifesta
por um fraco desvio do aparelho vocal com relação à posição de repouso. Em numerosas línguas, como o francês, o traço da frouxidão é concomitante com o traço de sonoridade. No entanto, ela pode bastar para
manter a oposição dos fonemas normalmente sonoros com seus homorgânicos não sonoros, em caso de ensurdecimento dos primeiros ou de
sonorização dos segundos.
Frouxo
Traço distintivo do sistema de Roman Jakobson e Morris Halle definido como tendo menor esforço muscular em sua articulação e com duração breve. Representa, tipicamente, as vogais breves que são
[+frouxo] em oposição aos demais segmentos, que são [-frouxo].
Vogal frouxa é aquela que é articulada com menor esforço muscular e
que tem, geralmente, pequena duração, ao contrário da vogal tensa. Em
português, as vogais frouxas são [ɪ, ʊ, ə] e as vogais tensas são [i, e, ε,
a, ɔ, o, u].
Veja o verbete: Tenso.
FTP
FTP é acrônimo de file transfer protocol, protocolo de transferência
de arquivos, que permite fazer downloads ou uploads de arquivos.
Fuga de linhas
Fuga de linhas, em perspectiva, é a concorrência num ponto de todas
ou várias linhas de um desenho, foto ou paisagem. Contribui para dar
impressão de profundidade.
Função
O sentido tradicional dessa palavra na nomenclatura gramatical é
aquele em que ela se opõe a forma. Forma, então, é a palavra materialmente tomada, conjunto de sons e morfoses. Função é o papel que ela
desempenha na frase. Assim, a palavra "caro", por exemplo, pode desempenhar mais de uma função na frase. Em caro amigo, será substan2619
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tivo; em vender caro está empregada como advérbio. É o que poderíamos chamar a sua "função léxica". Mas a palavra ainda pode exercer
várias funções sintáticas. Rio, por exemplo, em O rio corre, é sujeito;
em Vejo o rio, é objeto direto, em A margem do rio é verde, é adjunto
adnominal, e assim por diante. Na linguística moderna, porém, principalmente depois do advento da glossemática, a palavra "função" passou
a ter sentido técnico que convém conhecer. Conforme o linguista suíço
Ferdinand de Saussure, a língua é uma forma, não uma substância. Por
"forma" se deve entender a manifestação de uma estrutura, que é uma
rede de relação. As relações (oposições e correlações) exprimem a condição de dependência em que se encontram os elementos da língua. É a
essa condição de dependência que Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965),
o criador da glossemática, denominava "função". Podemos, pois, definir função como a relação de dependência que contraem dois termos de
uma língua.
Também o papel da língua no contexto da sociedade e do indivíduo
também é uma função. É uma função social, por exemplo, quando a
língua é usada para comunicar ideias, exprimir atitudes e assim por diante, como acredita David Crystal (1988, s.v.). Ela identifica igualmente situações sociolinguísticas específicas, como a informalidade e a intimidade, ou variantes da língua, como nas ciências e no direito. Nestes
casos, pode-se falar, por exemplo, da "função" da linguagem científica,
que exprime um determinado modo de experiência de uma determinada
maneira etc. Já foram feitas várias classificações detalhadas das funções
sociais da língua, em especial na linguística recente de Michael Alexander Kirkwood Halliday, e em relação à pragmática e à teoria dos
atos de fala. A classificação tradicional das funções das sentenças se situa entre as teorias gramatical e dos atos de fala, considerando-se que
as sentenças "funcional" como afirmações, interrogações, ordens etc.
Em glossemática, chama-se função, em um sentido vizinho do que a
palavra tem em matemática, toda relação entre dois termos. Se os termos forem ambos constantes, ou ambos variáveis, ou um constante e o
outro variável, a função é uma interdependência, uma constelação ou
uma determinação.
Em gramática gerativa, a função é a relação gramatical que os elementos de uma estrutura (as categorias) mantêm entre si nessa estrutura. Seja a regra de reescrita do núcleo F, constituído de um sintagma
nominal e um sintagma verbal: F → SN + SV. Dir-se-á que a categoria
SN tem nesta regra a função de sujeito, e que SV tem a função de pre2620
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dicado. Em contraposição, na estrutura em que o sintagma verbal é
constituído de um auxiliar, de um verbo e de um sintagma nominal
(SV→ Aux + V + SN), dir-se-á que SN tem a função de complemento
(ou objeto) na estrutura assim definida. Portanto, a categoria é distinta
da função.
As funções da linguagem, isto é, os diversos fins que se atribuem aos
enunciados, ao produzi-los, são o fundamento das teses da Escola de
Praga. O número das funções reconhecidas tem variado conforme as
teorias linguísticas. De comum acordo, reconhece-se como a mais importante a função referencial, ou função cognitiva, ou função denotativa. A língua é, assim, considerada como tendo por finalidade permitir
aos homens comunicarem informações. É a existência dessa função que
permite descrever a língua segundo o esquema da teoria da comunicação. Algumas correntes funcionalistas (veja: Funcionalismo) consideram a função cognitiva como central e a única digna de interesse, enquanto as outras são secundárias. Acrescentam-se à função referencial a
função imperativa, ou injuntiva (a língua é utilizada como um meio para levar alguém a adotar certo comportamento), e a função expressiva
(o locutor pretende não trazer informações, mas exprimir sentimentos).
Roman Jakobson (1896-1982) descreve as funções da língua, referindose aos elementos necessários a toda comunicação linguística: existência
de um destinatário, de um remetente (ou destinador), de um contexto ao
qual a mensagem remete, de um código, de um contato (canal físico e
conexão psicológica entre o destinatário e o remetente, que permitem
estabelecer e manter a comunicação). Pela função referencial, a mensagem é centralizada no contexto; pela função emotiva, no locutor; pela
função conativa, no destinatário; pela função fática, no contato; pela
função metalinguística, no código e, pela função poética, na mensagem
em si.
Cada função da língua se manifesta no discurso por traços próprios,
mas há numerosas interferências num texto determinado.
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), função é a finalidade de
qualquer elemento linguístico: a função do prefixo, a função do artigo,
a função dos acentos, a função adverbial etc.
Função é a relação de dependência entre uma classe (cadeia ou paradigma) e seu elemento (parte ou membro) ou entre as partes e os membros entre si. Tudo na língua, portanto, é relação, dependência de uma
coisa a outra. As relações, por sua vez, formam uma estrutura, que
constitui a língua. Tomemos a frase: Ontem choveu. Em choveu há uma
relação de semantema chov para com o morfema eu; e tal relação é ne2621
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cessária, por isso que, no caso, não podia ser chovesse, chovia etc. Há
igualmente relação choveu e ontem, porquanto queremos referir-nos à
chuva de ontem e não à de outro dia. Mas aqui já não há uma dependência necessária, pois podíamos apenas referir-nos à chuva, no passado, sem preocupação de especificar o dia. Os termos da função são
chamados funtivos. Veja determinação, constelação e interdependência. A função pode ser aditiva (ou conjunção) e alternativa (ou distintiva). No processo (isto é, no texto), há uma coexistência dos funtivos
(não só... mas também). A essa função (aditiva) prefere-se chamar relação e o processo passa a ser a sintagmática. No sistema (isto é, na
língua) há uma alternação (ou... ou) e a essa função (disjuntiva) chamase correlação e o sistema constitui a paradigmática. Uma palavra pode,
ao mesmo tempo, ser masculina e estar no nominativo. A função masculina nominativa, portanto, é aditiva, existe no texto, de que é parte a
palavra considerada. Mas o masculino tem relação com o feminino,
más é claro que uma palavra não pode ser masculina e feminina ao
mesmo tempo, donde ser disjuntiva ou alternativa da função masculinafeminina. Seus funtivos não se encontram no texto, no sintagma (onde a
palavra ou é masculina ou é feminina), mas constituem um paradigma,
armazenado, como tantos outros, no sistema linguístico. A solidariedade, a seleção e a combinação são funções aditivas, ao passo que a complementariedade, a especificação e a autonomia são funções alternativas.
Veja os verbetes: Ação, Adjunto adnominal, Contexto, Frase, Funções gramaticais, Núcleo, Oração, Palavra, Predicado e Sujeito.
Função aditiva
Veja os verbetes: Função.
Função alternativa
Veja o verbete: Função.
Função apelativa
Função apelativa é o mesmo que função conativa.
Veja os verbetes: Funções da linguagem.
Função atualizadora
Veja os verbetes: Função morfemática.
Função categorial
Veja os verbetes: Função morfemática.
Função cognitiva
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Veja os verbete Função referencial.
Função comunicativa
Sobre função comunicativa ou função representativa, veja funções da
linguagem.
Função conativa
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), função conativa é a
função da linguagem orientada para o receptor, em que o emissor tem a
intenção de influenciar o comportamento daquele, fazendo com que
cumpra uma ordem, atenda a um pedido. A função conativa se caracteriza pelo emprego de: a) vocativo (Menina, Silêncio!); b) verbos e pronomes que se referem à segunda pessoa (Venha você também. Só tu não
me ouves?); c) frase imperativa, com verbo claramente expresso ou não
(...limpe, façam, assina, mande... Silêncio! Hospital!).
A função conativa é muito empregada em linguagem de propaganda e
é o mesmo que função apelativa.
Segundo Clóvis Osvaldo Gregorim (2006, p. 30), na função conativa,
predominam os enunciados que visam a atuar sobre o destinatário da
mensagem. É a função que apresenta o receptor como foco de atenção.
Um exemplo típico da linguagem conativa é o texto publicitário, no
qual predomina a tentativa de persuasão. Exemplo:
Há quanto tempo você sonha com um carro importado? Chegou a sua
vez! Você que é moderno, dinâmico e empreendedor, merece o melhor
pelo menor preço. Você vai se sentir elegante e seguro com a beleza e a
tecnologia do Speed. Venha conhecê-lo no nosso showroom.
Função conativa, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018,
s.v.), é a função da linguagem que enfatiza a recepção da mensagem pelo destinatário.
Segundo Roman Jakobson (1969, p. 123), em todo ato de comunicação verbal, o remetente envia uma mensagem ao destinatário. Para ser
eficaz, a mensagem requer um contexto a que se refere, apreensível pelo destinatário e que seja verbal ou suscetível de verbalização. É necessário ainda um código que seja comum ao remetente e ao destinatário e
o contato, canal físico e conexão psicológica necessários à comunicação. Dos fatores acima destacados, a função conativa dá ênfase ao destinatário, e é expressa através do vocativo e do imperativo. Assim, em
uma frase como “Beba!”, a mensagem não diz respeito a conteúdos
proposicionais, que podem ser questionados se verdadeiros ou falsos e
sim à própria invocação da segunda pessoa. É a essa possibilidade de
invocar um “tu” que a função conativa se refere.
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Sugere-se a leitura do capítulo “Linguística e poética”, de Roman Jakobson.
Veja os verbetes: Destinatário, Emissor, Frase imperativa, Função
da linguagem, Função emotiva, Função fática, Linguagem, Pessoa,
Pronome, Receptor, Verbo e Vocativo.
Função conclusiva
Veja os verbetes: Função de continuidade.
Função culminativa
Função culminativa é uma das funções fônicas, desempenhada pelo
acento principal de uma palavra, através do qual se determinam quantas
unidades contém uma frase (JOTA, 1981, s.v.).
Função da linguagem
Função da linguagem, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é
a função desempenhada pelos diferentes elementos que constituem o
processo de comunicação, de acordo com o objetivo que se quer imprimir ao discurso. Roman Jakobson (1896-1982), tomando como modelo a teoria da comunicação, estabeleceu seis funções. Assim
É comum a ocorrência de duas ou mais funções da linguagem em um
mesmo texto escrito ou oral, geralmente, com predominância de uma
delas.
Veja os verbetes: Canal, Código, Comunicação, Discurso, Emissor,
Função, Mensagem, Receptor e Referente.
Função de continuidade
Função de continuidade é a função exercida pela entoação ascendente, pois mostra ser a frase ainda incompleta, razão pela qual a entoação
descendente, indicativa de conclusão da frase, exerce função conclusiva
(JOTA, 1981, s.v.).

2624

BASES PARA UM DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL

compilado por José Pereira da Silva
Função demarcativa
Função demarcativa, função delimitativa ou função associativa é a
função do traço prosódico que consiste em delimitar fronteiras entre
unidades semânticas. Os espíritos gregos (forte e suave) podem diferenciar uma palavra de outra: eles têm função distinta, mas como ocorrem no início de palavra, têm igualmente função demarcativa. Eles são,
portanto, sinais demarcativos fonemáticos. Em espanhol, a oposição r/r
se neutraliza no início ou no final de palavra; logo, tem função apenas
demarcativa: é um sinal demarcativo afonemático. No tamul, os fonemas /p/, /t/ e /k/ só só são aspirados no início de palavra; o tcheco tem o
acento na primeira sílaba; a aspiração, no inglês, só ocorre no início de
vocábulos. O nh alemão não aparece em início de palavra; indica, pois,
ou junção de palavras ou de morfemas (anhalter); no inglês, /s/ + /p/
indica encontro de palavras, fato que ocorre em português, no encontro
de vogal tônica com outra vogal: café amargo; vê a gata (JOTA, 1981,
s.v.).
Função denotativa
Veja o verbete Função referencial.
Função discursiva
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
função discursiva é aquela que resulta do fato de o texto ser o veículo
de um discurso paralelo ao discurso oral, que pode eventualmente reproduzir, indo, em certos casos, ao ponto de o dominar completamente,
pela destruição das suas próprias estruturas logográficas.
Função disjuntiva
Veja os verbetes: Função.
Função distintiva
Função distintiva, função diferencial ou função opositiva é a função
que permite distinguir as unidades providas de significação. Assim, em
papo, o /p/ tem função distintiva, porquanto distinguem papo de paço,
pago, pano, paro, pato, capo, sapo, tapo. O tom, a entoação e o acento
podem ter função distintiva (JOTA, 1981, s.v.).
Função documental
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
função documental é aquela que resulta do fato de o texto fornecer uma
informação maximal e de se desembaraçar das redundâncias do oral. O
texto aparece como objeto material, no qual está codificado um conteú2625
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do informacional e não um discurso, que se trata de recuperar.
Função emotiva
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), função emotiva ou função expressiva é a função da linguagem centrada no emissor, o qual
expressa seus pensamentos, opiniões e sentimentos em relação ao conteúdo da mensagem. Caracteriza-se pelo emprego de verbos e pronomes de primeira pessoa, de ponto de exclamação, de adjetivo, de interjeição. Exemplos: Eu julgo que a situação, hoje, está bem melhor. Na
minha opinião, o “show” foi muito bom.
Segundo Clóvis Osvaldo Gregorim (2006, p. 29), na função emotiva,
predominam enunciados que expressam, principalmente, a atitude de
quem fala com relação àquilo de que fala. É a função na qual o próprio
emissor se coloca como foco de atenção da mensagem. Exemplo: O sono está perdido. Sinto-me um pouco só. Acho que estou caren
te. Pego o telefone. Talvez seja bom falar com alguém. É muito tarde.
Vou fazer um suco de amora. Colhi amoras do quintal da vizinha. Admito que ela é atraente. Acho que vou convidá-la para um cineminha.
Devo acordar cedo, mas o sono não chega. Vou ler um pouco ou ouvir
música. Mozart é relaxante...
Função emotiva ou função expressiva, segundo Valdir do Nascimento
Flores et al. (2018, s.v.), é a função da linguagem caracterizada pela
expressão direta da atitude de quem fala em relação àquilo de que está
falando.
Segundo Roman Jakobson (1969, p. 123), em todo ato de comunicação verbal, o remetente envia uma mensagem ao destinatário. Para ser
eficaz, a mensagem requer um contexto a que se refere, apreensível pelo destinatário e que seja verbal ou suscetível de verbalização. É necessário ainda um código que seja comum ao remetente e ao destinatário e
o contato, canal físico e conexão psicológica necessários à comunicação. Dos fatores acima destacados, a função emotiva dá ênfase ao remetente. Dessa forma, o falante que prolonga a vogal a, por exemplo,
ao enunciar “grande”, demonstra sua atitude em relação à mensagem,
através dessa opção por uma das variações de duração (breve/longa).
Variações de duração, bem como uso de interjeições repercutem no
componente de informação emotiva da mensagem, que é apreensível
pelo destinatário, desde que as condições anteriormente citadas sejam
respeitadas.
Sugere-se a leitura de Linguística e comunicação e do capítulo “Língua e poética”, de Roman Jakobson.
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Veja o verbete: Adjetivo, Emissor, Função conativa, Função da linguagem, Função fática, Interjeição, Mensagem, Pessoa, Ponto de exclamação, Pronome, Remetente e Verbo.
Função estilística
Função estilística é a que determina o valor específico do signo na fala, focalizando o próprio falante (função expressiva), o ouvinte (função
apelativa) ou a coisa (função dêitica). A função estilística está condicionada à função representativa, porquanto, para que um elemento funcione como expressivo, apelativo ou dêitico, é necessário que não seja ele
integrante de oposição distintiva. Como bem salienta Eugenio Coseriu
(1921-2002), o emprego de elemento distintivo como estilístico constitui erro (JOTA, 1981, s.v.).
Função expressiva
Veja os verbetes: Funções de linguagem, Função emotiva e Acento de
insistência.
Função fática
Função fática, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é a função da linguagem centrada no canal, em que palavras e/ou expressões
do texto se prestam a estabelecer, manter ou fecha o canal. É muito
empregada nos diálogos. Veja isto nesta letra do samba “Sinal Fechado”, de Paulinho da Viola: “– Olá, como vai? / – Eu vou indo e você,
tudo bem? – Tudo bem, eu vou indo correndo / Pegar um lugar no futuro, e você? / – Tudo bem, eu vou indo em busca / De um sono tranquilo, quem sabe? / – Quanto tempo... pois é... / – Quanto tempo...”.
Segundo Clóvis Osvaldo Gregorim (2006, p. 31-32), na função fática
predominam mensagens que têm por objetivo principal iniciar uma
conversa, atrair a atenção do receptor, verificar sua atenção, prolongar a
comunicação, ou, até mesmo, interrompê-la. Exemplos: Bom dia! Como vai você? Crianças! Atenção, por favor! Vocês estão prestando
atenção? Bem! Diante dos fatos, o que você me recomenda? Por favor,
pare de falar!
Função fática, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018,
s.v.), é a função da linguagem caracterizada pela busca de manutenção
da conexão verbal entre interlocutores.
Segundo Roman Jakobson (1969, p. 123), em todo ato de comunicação verbal, o remetente envia uma mensagem ao destinatário. Para ser
eficaz, a mensagem requer um contexto a que se refere, apreensível pelo destinatário e que seja verbal ou suscetível de verbalização. É neces2627
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sário ainda um código que seja comum ao remetente e ao destinatário e
o contato, canal físico e conexão psicológica necessários à comunicação. Dos fatores acima destacados, a função fática dá ênfase ao contato,
ou seja, refere-se às mensagens trocadas entre os falantes, as quais servem para: prolongar ou interromper a comunicação; verificar se o canal
funciona (Alô, está me ouvindo?); atrair a atenção do interlocutor, ou
confirmar sua atenção continuada. Para Roman Jakobson (1969, p.
127), a função fática é a primeira a ser adquirida pelas crianças, uma
vez que estas, inicialmente, se comunicam sem vincular mensagens informativas.
Sugere-se a leitura de Linguística e comunicação e do capítulo “Língua e poética”, de Roman Jakobson.
Veja os verbetes: Canal, Contato, Função conativa, Função da linguagem, Função emotiva e Palavra.
Função fonestética
Função fonestética é o mesmo que onomatopeia.
Função fônica
Função fônica é cada uma das funções determinadas por certas particularidades, como a de individualizar (função culminativa), separar
(função delimitativa ou função demarcativa) e distinguir (função distintiva ou função fonológica). As duas primeiras são acessórias, pois nem
todas as línguas as possuem; essencial é apenas a função distintiva. É
claro que também esta função varia de língua para língua: para nós,
como para os franceses, são variantes o r alveolar e o r velar; no árabe,
contudo, são fonemas distintos, de função fonológica (encontram-se
ambos em Maghreb, em que o gh é representação gráfica do r velar)
(JOTA, 1981, s.v.).
Função heteroplana
Função heteroplana é a que existe entre elementos dos dois planos,
evidenciados pela comutação.
Função heterossintagmática
Função heterossintagmática é a que contraem elementos de sintagmas diversos.
Veja os verbetes: Recção.
Função homoplana
Função homoplana é a que existe entre elementos do mesmo plano.
Função homossintagmática
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Função homossintagmática é a que se estabelece entre elementos do
mesmo sintagma.
Veja os verbetes: Recção.
Função icônica
Função icônica é aquela que resulta do fato de o texto ser uma imagem para decifrar.
Função incidente
Função incidente é o mesmo que denotativo.
Função lúdica
Função lúdica, em relação ao livro, diz-se da capacidade que ele tem
de ser utilizado como divertimento, como jogo.
Função metalinguística
Função metalinguística, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.),
é a função da linguagem centrada no código, em que este explica ou
especifica o próprio código. Muito empregada nos dicionários, enciclopédias e livros didáticos. Leia esses versos de “Poética”, de Cassiano
Ricardo, em seu livro Jeremias sem Chorar (1976, p. 11): “Que é poesia? / Uma ilha / Cercada / De palavras / Por todos / Os lados”.
Valendo-se do código da língua portuguesa, o texto explica o que é
poesia.
Segundo Clóvis Osvaldo Gregorim (2006, p. 31), na função metalinguística predominam os enunciados em que o código se constitui objeto
de descrição. É a função na qual o próprio código aparece em destaque.
Ocorre metalinguagem quando um texto discute a linguagem, quando
um filme revela implicações técnicas, artísticas ou pessoais do cinema
ou do próprio filme, quando um poema se concentra na própria criação
poética etc. Todo discurso acerca da língua, bem como as definições
dos dicionários ou as regras gramaticais são exemplos típicos da função
metalinguística. Exemplo:
Toda gente sabe que a língua é variável. Dois indivíduos da mesma
geração e da mesma localidade, que falam precisamente o mesmo dialeto e frequentem os mesmos círculos sociais, nunca estão propriamente a par de seus hábitos linguísticos. Investigação minuciosa da fala revelaria inúmeras diferenças de detalhe – na escolha do vocabulário, na
estrutura das sentenças, na relativa frequência com que são usadas certas formas ou combinações de palavra, na pronúncia... (Edward Sapir)
Função metalinguística, segundo Valdir do Nascimento Flores et al.
(2018, s.v.), é a função da linguagem caracterizada pela possibilidade
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de os falantes verificarem se estão usando o mesmo código ou repertório linguístico.
Segundo Roman Jakobson (1969b, p. 123), em todo ato de comunicação verbal, o remetente envia uma mensagem ao destinatário. Para ser
eficaz, a mensagem requer um contexto a que se refere, apreensível pelo destinatário e que seja verbal ou suscetível de verbalização. É necessário ainda um código que seja comum ao remetente e ao destinatário e
o contato, canal físico e conexão psicológica necessária à comunicação.
Dos fatores acima destacados, a função metalinguística se caracteriza
pelo recurso que remetente e/ou destinatário têm de recorrer ao código
para confirmar a eficácia da comunicação da mensagem, como nos
exemplos: “Não o estou compreendendo” e “Entende o que quero dizer?”. Segundo Roman Jakobson (1969b, p. 127), no processo de aquisição da linguagem, a criança faz largo uso de operações metalinguísticas. Inversamente, na afasia, o autor destaca a perda da capacidade de
realizar tais operações.
Sugere-se a leitura de Linguística e comunicação; e do capítulo “Dois
aspectos da linguagem e dois tipos de afasia”, de Roman Jakobson.
Veja os verbetes: Código, Função da linguagem, Língua portuguesa,
Remetente e Destinatário.
Função morfemática
Função morfemática é exercida pelos elementos da significação interna. O artigo, por exemplo, tem função atualizadora: o a e s de meninas têm função categorial (JOTA, 1981, s.v.).
Função paradigmática
Veja os verbetes: Função relacional.
Função poética
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), função poética é a função da linguagem centrada na própria mensagem. Manifesta-se pelo
ritmo, jogo de palavras, figuras de linguagem, com predomínio da conotação. Como exemplo, leia os seguintes versos do poema “Das Confidências”, de Mário Quintana, em Espelho Mágico, de 1989: “Quiseste
expor teu coração a nu... / E assim, ouvi-lhe todo o amoroso enleio. /
Ah, pobre amigo, nunca saibas tu / Como é ridículo o amor... alheio...”.
Embora seja mais comum na poesia, a função poética pode ocorrer
também na prosa, na linguagem cotidiana, na propaganda. Exemplo:
Gerenciando com talento seus recursos, dando recursos a quem tem
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talento (BANCO ABC BRASIL).
Segundo Clóvis Osvaldo Gregorim (2006, p. 32-33), na função poética, predominam os enunciados cuja mensagem se acha centrada em si
mesma. É a função na qual a própria mensagem é colocada em destaque. Veja o seguinte exemplo, em um poema de Cecília Meireles:
“Amanheceu pela terra / um vento de estranha sombra, / que a tudo declarou guerra. // Paredes ficaram tortas, / animais enlouqueceram / e as
plantas caíram mortas. // O pálido mar tão branco / levantava e desfazia
/ um verde-lívido flanco. // Das linhas claras da areia / fez o vento retorcidas, / rotas, miseráveis teias”.
Função poética, segundo Valdir do Nascimento Flores et al. (2018,
s.v.), é a função da linguagem caracterizada pela seleção e combinação
singular das palavras a cada evento de fala.
Cada uma das seis funções da linguagem estudadas por Roman Jakobson se caracteriza pelo destaque em um dos fatores constitutivos do
processo linguístico. Segundo Roman Jakobson (1969b, p. 123), em todo ato de comunicação verbal, o remetente envia uma mensagem ao
destinatário. Para ser eficaz, a mensagem requer um contexto a que se
refere, apreensível pelo destinatário e que seja verbal ou suscetível de
verbalização. É necessário ainda um código que seja comum ao remetente e ao destinatário e o contato, canal físico e conexão psicológica
necessários à comunicação. Dos fatores acima destacados, a função
poética se caracteriza pela ênfase dada à própria configuração da mensagem, isto é, à seleção e combinação singular dos elementos do código
a cada evento de fala. Qualquer tentativa de reduzir a esfera da função
poética à poesia seria uma simplificação, pois a função poética está
presente na linguagem em todos os seus aspectos (linguagem em ato,
linguagem em evolução, linguagem em estado nascente, linguagem em
dissolução).
Sugere-se a leitura de Linguística e comunicação; e do capítulo “Linguística e poética”, de Roman Jakobson.
Veja os verbetes: Conotação, Figura de linguagem, Função da linguagem, Linguagem, Mensagem, Metáfora, Metonímia e Ritmo.
Função primária
Função primária é a que um monema ou sintagma exerce em relação
ao enunciado. A frase: Fui com meu irmão mais velho ao cinema da
esquina pode decompor-se em Fui / com meu irmão mais velho / ao cinema da esquina. Cada uma dessas partes exerce função primária. Re2631
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duzida de elemento supérfluos, a frase seria: Fui / com meu irmão / ao
cinema. Daqui se deduz ser secundária a função dos elementos mais velho e da esquina, pois se referem a partes do enunciado e não ao enunciado. O monema dependente, como se vê, pode ter função primária, tal
como ocorre a meu irmão (função assinalada por com) e ao cinema
(função marcada por a): esses são monemas regidos (JOTA, 1981, s.v.).
Função referencial
Função referencial, função cognitiva ou função denotativa é a função
da linguagem caracterizada pela criação de representações da situação
de fala que são comuns aos interlocutores no ato de comunicação verbal.
Segundo Roman Jakobson (1969b, p. 123), em todo ato de comunicação verbal, o remetente envia uma mensagem ao destinatário. Para ser
eficaz, a mensagem requer um contexto a que se refere, apreensível pelo destinatário e que seja verbal ou suscetível de verbalização. É necessário ainda um código que seja comum ao remetente e ao destinatário e
o contato, canal físico e conexão psicológica necessários à comunicação. Dos fatores acima destacados, a função referencial dá ênfase ao
contexto, ou seja, ao uso de representações comuns entre remetente e
destinatário para transmitir uma informação sobre a situação em que
ocorre a comunicação.
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), função referencial é a
função da linguagem centrada no referente, remetendo aos elementos
do contexto linguístico e extralinguístico. Caracteriza-se pelo uso de
verbos e pronomes em terceira pessoa, com predomínio da denotação.
Muito empregada em textos científicos, notícias, reportagens e recados
em
geral.
Segundo Clóvis Osvaldo Gregorim (2006, p. 30), na função referencial predominam as mensagens centradas no referente ou contexto. É a
função que apresenta o referente como foco de atenção. No contexto informativo, jornalístico ou científico, predomina sempre a função referencial. Suas características são objetividade e clareza. Exemplo:
A II Guerra foi a guerra da sociedade industrial, no que ela tem de
mais avançado e mais tenebroso. O computador, o avião a jato, o tecido
sintético, o radar e o foguete balístico foram ou desenvolvidos em função do conflito. O medo de que os nazistas chegassem lá primeiro levou os Estados Unidos a fabricar a bomba atômica, que seria jogada
sobre Hiroshima e Nagasáki para encerrar a guerra com o Japão.
Sugere-se a leitura de Linguística e comunicação; e do capítulo “Lin2632
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guística e poética”, de Roman Jakobson.
Veja os verbetes: Contexto, Denotação, Função conativa, Função da
linguagem, Função emotiva, Pessoa, Pronome, Referente e Verbo.
Função relacional
Função relacional é a que relaciona a palavra no paradigma ou no
sintagma. Na frase O menino canta, a função sintagmática de menino é
a do sujeito, e a paradigmática é a de substantivo (JOTA, 1981, s.v.).
Função semiológica
Função semiológica é a função estabelecida entre a forma de expressão e a forma do conteúdo. Também se chama solidariedade, porquanto cada um dos funtivos pressupõe o outro: não há expressão sem conteúdo, nem conteúdo sem expressão (JOTA, 1981, s.v.).
Função simbólica
Função simbólica é a função que exerce o signo por si mesmo, como
meio de conhecimento, independente de sua atualização ou de suas relações, ou que associa os signos pela forma ou pelo conteúdo; é o
mesmo que significado léxico (JOTA, 1981, s.v.).
Veja os verbetes: Campo associativo.
Função sintagmática
Veja os verbetes: Função relacional.
Função sintática
Segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), função sintática é a
função que se estabelece: a) entre palavras e expressões na oração (termos da oração). Exemplo: A compra foi entre pela mãe aos filhos (pela
mãe – termo integrante que exerce a função de agente da passiva. A –
termo acessório que exerce função de adjunto adnominal). b) entre oração subordinada e principal no período composto por subordinação.
Exemplo: Não saíram porque chovia intensamente. (A segunda oração
é subordinada, exercendo função de adjunto adverbial de causa em relação à oração principal).
Veja os verbetes: Adjunto, Agente da passiva, Função, Oração, Palavra, Período composto por subordinação e Termo.
Função suspensiva
Função suspensiva é a que um elemento linguístico exerce para indicar pausa numa construção.
Funcional
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Diz-se que uma oposição é funcional numa determinada língua quando é pertinente para a comunicação das mensagens (veja: Funcionalismo); assim, a oposição /p/ : /b/ é funcional em português.
Funcional, portanto, é o qualificativo sinonímico geral da linguística
estrutural, visto que esta se ocupa da função de todos os elementos linguísticos no sistema da língua. Diz-se, sobretudo, da orientação linguística que parte da função para a estrutura (e não ao contrário), da frase
para as palavras (da sintagmática para a paradigmática). É a orientação
da tagmênica (de Kenneth Pike, 1912-2000), do transformacionalismo
(de Avram Noam Chomsky, 1928-), da linguística inglesa (John Rupert
Firth, 1890-1960), de André Martinet (1908-1999).
Os termos análise funcional e linguística funcional foram usados para
caracterizar teorias que se concentram na noção de função (cf. também
perspectiva da sentença funcional e chamada funcional). O termo também é uado de maneira mais restrita como um elemento distintivo ou
contrastivo, dentro do sistema de uma língua, como quando se define
fonologia como fonética funcional. (Cf. LYONS, 1979, cap. 9)
O uso de um contraste linguístico em um sistema é denominado carga funcional, expressão geralmente usada na fonologia. Em português,
por exemplo, diz-se que o contraste entre /p/ e /b/ tem uma carga funcional mais alta do que entre /ʃ/ e /ʒ/, visto que o primeiro contraste distingue muitos pares mínimos e o segundo só distingue alguns. Já foram
tentados diversos critérios para estes julgamentos quantitativos, como
posição dentro da palavra em que se dá o contraste e a frequência da
ocorrência das palavras na língua, conforme se pode ver em John
Lyons
(1979,
cap.
2).
Palavras funcionais, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), são as
que indicam certas relações gramaticais entre os sintagmas que constituem uma frase (preposições), ou entre as frases (conjunções), ou que
marcam a fronteira de um sintagma nominal que elas determinam (artigos). As palavras funcionais se distinguem dos morfemas não autônomos, que só têm sentido relativamente à estrutura gramatical em que
entrem. São também denominados marcadores estruturais, palavras
instrumentais ou instrumentos gramaticais.
Rendimento funcional de uma oposição é a capacidade que possui
uma oposição existente numa língua dada de se realizar num maior ou
menor número de séries paradigmáticas estruturadas conforme esta
oposição. É, portanto, a importância de uma oposição no funcionamento de uma língua. Assim, é sobretudo sob a ótica de uma linguística
funcional (veja Funcionalismo) que se poderá colocar a questão do
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rendimento funcional de uma oposição. A noção de função recobre a de
pertinência linguística: são pertinentes os elementos do enunciado cuja
presença não é devida a automatismos, mas que carregam uma informação. Um elemento do enunciado não será linguístico a não ser com
respeito à sua função. Deste ponto de vista, o critério do rendimento
funcional adquire importância. Observa-se que no francês, há dois fonemas /ε/ e /œ/ que não entram em oposição distintiva a não ser em alguns pares mínimos. Cita-se, sempre, brin e brun. Assim, esta oposição
tem um rendimento particularmente fraco. Pode-se verificar aí a razão
de seu desaparecimento no sistema fonológico dos franceses jovens. No
português, ocorre caso semelhante na oposição entre /i/ e /e/, que se
neutraliza em várias posições no vocábulo fonológico, acarretando modificações no sistema morfológico, por exemplo, o desaparecimento
gradativo da diferença entre a segunda e a terceira conjugação.
Contudo, o rendimento funcional elevado de uma oposição não a coloca ao abrigo automático do desuso: a oposição entre o /a/ anterior e o
/α/ posterior é de um rendimento bastante elevado no francês (/patte
/pâte, tache /tâche, là/ las etc.); está, contudo, quase perdida, também,
no francês contemporâneo.
Funcionalismo
Concepção de que a linguagem humana é fruto da função primária de
comunicação entre os seres humanos. Assim, a linguagem não depende
de constituição interna, mas emerge de suas funções. Nessa perspectiva, a natureza das funções linguísticas determina a estrutura da língua.
A reflexão da Escola de Parga sobre a função (as funções) da língua
deu origem a diversas correntes funcionalistas que têm tendência a encarecer esta ou aquela função da língua. Assim, da obra de André Martinet (1908-1999), podem se destacar três direções essenciais, que têm
entre si relações íntimas: a da fonologia geral e descritiva, a da fonologia diacrônica e a da linguística geral. O ponto central da doutrina reside no conceito de dupla articulação. A primeira articulação em monemas intervém no plano da expressão e no plano do conteúdo; graças a
ela, um número indefinido de enunciados é possível a partir de um inventário limitado de monemas. A segunda articulação só diz respeito ao
plano da expressão. A substituição de um dos segmentos, assim definido por outro de mesmo tipo nem sempre acarreta a mesma variação de
sentido. Assim, a substituição de [ε] por [ͻ] em [pεdi] dá [pͻde] que
tem outro significado; ao contrário, na primeira articulação, a substitui2635
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ção de [va] por [ra] em [kãtava] e [falava] corresponde nos dois casos,
no plano do conteúdo, ao sentido de ação passada anterior a outra ação
passada [kãtara] e [falara]. Graças à segunda articulação, algumas dezenas de fonemas permitem formar dezenas de milhares de significantes diferentes. Por outro lado, diferentemente de Roman Jakobson
(1896-1982), André Martinet (1908-1999) não considera necessário introduzir uma terceira articulação (a dos traços pertinentes, uma dezena)
que constituem os fonemas. Em fonologia geral, André Martinet avalia
o rendimento funcional (função linguística) das diferenças fônicas: partindo da distinção importante entre fatos fonéticos e fatos fonológicos,
ele opõe as necessidades da comunicação (exigência de um número
máximo de unidades que sejam as mais diferentes possíveis) e a tendência ao menor esforço (exigência de um número de unidades menos
diferentes possíveis). A tendência a harmonizar essas duas exigências
leva à economia na língua ou à melhora do rendimento funcional. Cada
unidade do enunciado é submetida a duas pressões contrárias: uma
pressão (sintagmática) na cadeia falada, exercida pelas unidades vizinhas, e uma pressão (paradigmática) no sistema, exercida pelas unidades que poderiam figurar no mesmo lugar. A primeira pressão é assimiladora, a segunda, dissimiladora. Essa tendência funcionalista tem também suas aplicações na sintaxe. André Martinet (1908-1999) distingue
assim monemas funcionais (como as preposições ou as desinências casuais) e as modalidades (como o número ou o artigo).
Roman
Jakobson (1896-1982), por seu lado, baseia-se nas funções da linguagem (os pontos de vista do remetente, do destinatário, da mensagem, do
contexto, do contato entre remetente e destinatário, do código, definem
a função emotiva ou expressiva, a função conativa, a função poética, a
função denotativa, a função fática e a função metalinguística). O funcionalismo de Roman Jakobson (1896-1982) é caracterizado pelo reaparecimento da diacronia, que não é mais apenas uma sucessão de estudos
sincrônicos, enquanto, desde Ferdinand de Saussure (1857-1913), admitia-se que o estudo diacrônico pressupõe o estudo sincrônico, não
sendo verdadeira a recíproca. Para Roman Jakobson (1896-1982), não
pode haver estudo sincrônico sem análise diacrônica: mudanças intervêm constantemente no sistema de uma época, como as tendências estilísticas, por exemplo (que dependem das funções expressiva e conotativa). Assim, tal tipo de pronúncia é comum para os avós, é marcado e
ligado ao estilo elevado para os pais, que têm igualmente um outro, está
totalmente ausente nos filhos. A sincronia não deve, portanto, ser concebida de modo estático, mas de modo dinâmico. Contrariamente a um
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cartaz, a sincronia de um filme não é uma imagem, ou uma série de
imagens consideradas separadamente, mas o exame do filme em sua
dinâmica. Enfim, a interpretação da mudança deve ser baseada na finalidade das modificações ocorridas. A utilização de um signo linguístico
recorre à combinação no eixo sintagmático e à seleção no eixo paradigmático. Além disso, a própria combinação pode se dar por encadeamento
ou
por
coocorrência.
Uma parte importante da obra de Roman Jakobson apresenta uma fonologia baseada na definição de traços distintivos, que podem apresentar-se simultaneamente no fonema. Esses traços distintivos, cuja reunião constitui o fonema, têm caráter binário: os fonemas são caracterizados pela presença ou ausência de certa qualidade. Assim, a classificação das consoantes se baseia em oposições: presença ou ausência do caráter labial, dental, palatal etc. Caminha-se, portanto, para uma espécie
de classificação unitária, na qual as vogais e as consoantes são classificadas conforme as mesmas categorias. Mesmo se se puder contestar a
hipótese de trabalho segundo a qual uma fonologia universal se contentaria com 12 oposições binários, o esquema binarista é muito prático e é
sobretudo retomado pela gramática gerativa para descrever o funcionamento da componente fonológica.
Funcionalismo é qualquer abordagem na descrição da estrutura linguística que dá importância aos propósitos para os quais a linguagem é
empregada, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.). Muitas abordagens da linguística se concentram nas características meramente estruturais das línguas, ignorando suas possíveis funções, e esse tratamento tem sido altamente compensador. Mas um grande número de linguistas tem preferido combinar a pesquisa da estrutura com investigação da
função; qualquer abordagem que segue esta última orientação é funcionalista.
São muitas as abordagens funcionalistas já propostas, e elas são frequentemente diferentes entre si. Destacam-se, entre elas, a RRG (Role
and Reference Grammar), desenvolvida por William Foley e Robert
Van Valin, e a LS (Linguística Sistêmica), desenvolvida por Michael
Alexander Kirkwood Halliday. A RRG, ou gramática de papel e referência, empreende a descrição linguística perguntando de quais objetivos comunicativos é preciso dar conta, e quais são os recursos gramaticais disponíveis para isso. A linguística sistêmica se interessa essencialmente por examinar a estrutura de uma unidade linguística ampla (um
texto ou um discurso) e procura integrar uma grande quantidade de informações estruturais com informações de outro tipo (por exemplo, so2637
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ciais), com a expectativa de construir uma representação coerente daquilo que os falantes estão fazendo.
Embora sua utilidade seja comprovada, as abordagens funcionalistas
são geralmente difíceis de formalizar, e frequentemente trabalham com
“padrões”, “preferências”, “tendências” e “escolhas”, em vez das regras
explícitas preferidas pelos linguistas não funcionalistas.
Segundo Marcos Bagno (2017, s.v.), uma teoria linguística é dita funcionalista em oposição àquelas que podem ser incluídas no formalismo.
Enquanto o campo formalista se vê na atualidade amplamente dominado por uma única escola de pensamento linguístico, o gerativismo
inaugurado por Avram Noam Chomsky no início da década de 1960,
entre as correntes ditas funcionalistas existem muitas diferenças de
abordagem. Todas, entretanto, compartilham um conjunto importante
de concepções que permite agrupá-las sob um mesmo paradigma (DIK,
1978, p. 4):
A língua é um instrumento de interação social;
A função primária da língua é a comunicação;
O correlato psicológico da língua é a competência comunicativa: a
habilidade de conduzir a interação social por meio da língua;
O estudo do sistema linguístico deve ter lugar no interior do sistema
de usos linguísticos;
A descrição dos elementos linguísticos de uso de uma língua deve
propiciar pontos de contato com o contexto em que ocorreram;
A criança descobre o sistema que subjaz à língua e ao uso ajudada por
inputs de dados linguísticos extensos e altamente estruturados, presentes em contextos naturais.
Os universais linguísticos são especificações inerentes às finalidades
da comunicação, à constituição dos usuários da língua e aos contextos
em que a língua é usada;
A pragmática é a moldura dentro da qual a semântica e a sintaxe devem ser estudadas. A semântica é dependente da pragmática, e as prioridades vão da pragmática para a sintaxe via semântica.
As abordagens funcionalistas, portanto, lidam com uma concepção de
língua em que esta tem funções ao mesmo tempo sociais e cognitivas,
que exercem um papel central na determinação das estruturas e dos sistemas que os linguistas consideram ser a gramática de uma língua (sociocognição). Assim, o paradigma funcional concebe a língua como um
sistema aberto, com uma gramática sempre emergente, com categorias
marcadas pela fluidez das fronteiras e nunca vistas como classes estanques. A estrutura da gramática, desse modo, está longe de ser formal2638
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mente ótima, uma vez que sua organização é uma resposta complexa,
variável e mutante às funções comunicativas e interacionais que é chamada a exercer, bem como às propriedades cognitivas, socioculturais e
fisiológicas dos usuários humanos. Essa concepção de língua considera
limitadora e restritiva a abordagem puramente formal levada a cabo a
partir dos anos 1960 pelo gerativismo e sua concepção inatista de linguagem.
Historicamente, embora estas análises tenham começado a se tornar
comuns e explicitamente rotuladas de funcionalistas em meados da década de 1970, tais abordagens já eram praticadas antes dessa época. Entre os precursores do funcionalismo se incluem o Círculo Linguístico
de Praga (1928-1939) e o trabalho de Dwight Le Merton Bolinger
(1907-1992). Diversas etapas importantes marcam os desdobramentos
do funcionalismo linguístico:
No âmbito da Escola Linguística de Praga, Vilém Mathesius (1930)
promove a noção de fluxo informacional: uma distinção entre informação “velha” e informação “nova”. Elaboradas e refinadas mais adiante
por Jan Firbas (1964) e Frantisek Daneš (1974), essas ideias fazem surgir a perspectiva funcional da frase, uma análise em que o tema (o “dado”, o conhecido) se distinguem do rema (o “novo”, o não familiar).
Dwight Le Merton Bolinger (1952 e 1977) influenciou o pensamento
de diversos investigadores ao recorrer à semântica e à pragmática como
determinantes das formas gramaticais, ao invés do foco exclusivo na
sintaxe.
A investigação tipológica sempre esteve na ordem do dia dos funcionalistas. Valendo-se dos tipos elencados por Wilhelm von Humboldt,
em 1836 (línguas isolantes, aglutinantes, flexionais e polissintéticas),
vários desdobramentos ocorreram, culminando nos trabalhos de Joseph
Greenberg (1978), que exploraram os universais linguísticos numa
perspectiva tipológica e propuseram classificar as línguas segundo a
ordem dos constituintes na sentença (SVO, SOV, VSO, VOS, OVS
etc.).
Estimulados pelos trabalhos de Ronald Wayne Langacker (1987 e
1991), sobre gramática e significado, e de George Lakoff (1987), sobre
cognição e significado, muitos linguistas têm contribuído para o desenvolvimento de uma linguística cognitiva de fundamentação distinta da
do cognitivismo chomskiano.
Muitíssimo influente tem sido o trabalho de Michael Alexander
Kirkwood Halliday, conhecido como Linguística Sistêmico-Funcional.
Essa abordagem busca investigar os sistemas gramaticais dentro do
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contexto das funções sociais e pragmáticas da linguagem, tanto falada
quanto escrita, assim como dentro do contexto da semântica. A linguística sistêmico-funcional propõe a noção de lexicogramática, numa ruptura evidente com a tradição que separava o léxico de uma língua das
regras que a fazem funcionar.
Também se destaca da corrente funcionalista a chamada linguística
textual, que reage contra a multissecular tradição, herdade dos gramáticos alexandrinos, de considerar a frase como extensão máxima final de
objeto de investigação da gramática. Além da decisiva colaboração de
Michael Alexander Kirkwood Halliday e Ruqaiya Hasan (1976), a linguística textual se desenvolveu amplamente nos países de língua alemã,
graças aos trabalhos de Robert-Alain de Beaugrande (1984), Wolfgang
Ulrich Dressler (1978), Harald Weinrich (1981) e Dieter Wunderlich
(1974 e 1976), entre outros. Conceitos amplamente difundidos desde
então como os de coesão e coerência se devem a essa corrente.
Muito destacado entre os interesses da linguística funcional é o paradigma da gramaticalização, herdeiro das primeiras formulações de Antoine Meillet (1912), sobre a evolução das formas gramaticais. Um trabalho já clássico nessa área é o de Paul J. Hopper e Elizabeth Closs
Traugott (1993).
Gramáticas funcionais abrangentes e muito influentes são as de Simon Cornelis Dik (1989 e 1997) e Talmy Givón (1984 e 1990), além
do já mencionado trabalho de Michael Alexander Kirkwood Halliday.
No Brasil, os estudos funcionalistas têm encontrado grande aceitação e
desenvolvimento. Um dos nomes mais destacados é o de Luiz Antônio
Marcuschi, cujos interesses se desdobraram entre a linguística textual
(1983 e 2008), a análise da conversação (1997), as relações entre fala e
escrita (2001) e a linguística sociocognitiva (2007a), entre outros. No
âmbito da linguística textual, Irandé Antunes (1996, 2005 e 2010) e Ingedore Grunfeld Villaça Koch (1989 e 2002) apresentam uma vasta
produção bibliográfica, voltada tanto para os aspectos teóricos quanto
para suas aplicações no ensino. Investigações de questões teóricas caras
ao paradigma funcionalista se encontram nas obras de Maria Helena de
Moura Neves (1997, 2002 e 2006), Roberto Gomes Camacho (2011),
Erotilde Goreti Pezatti (2014), para citar apenas alguns. Uma gramática
completa do português brasileiro numa perspectiva multissistêmica
funcionalista-cognitiva é a de Ataliba Teixeira de Castilho (2010), coroamento de uma longa trajetória do autor como investigador e coordenador de diversos projetos de pesquisa ao longo de mais de quatro décadas.
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Os postulados centrais da linguística funcionalista (como o da heterogeneidade constitutiva dos sistemas linguísticos) poderiam levar a supor um enlace natural entre esse paradigma teórico e a sociolinguística
variacionista. Tal suposição, no entanto, é dissipada pelo próprio William Labov, nome maior do variacionismo, num texto de 1987 (“The
Overestimation of Functionalism”), reproduzido e ampliado depois em
William Labov (1994). Em seus estudos iniciais, William Labov buscou inserir seu trabalho na corrente dominante da linguística dos anos
1960, o gerativismo chomskiano. Assim, postulou uma regra variável,
algebricamente formalizada, que deveria figurar no sistema de uma língua ao lado das regras categóricas. E foi explícito ao escrever que seu
objetivo “não é necessariamente prover a linguística de uma nova teoria
da língua, mas, antes, de um novo método de trabalho” (LABOV, 2006,
p. 242). Também reafirmou sua adesão a um dos postulados centrais do
gerativismo: “A sintaxe é autônoma e pode ser estudada separadamente
da semântica” (LABOV, 1987, p. 313). Essas posturas é que tornaram
possível, por exemplo a proposta de uma sociolinguística paramétrica
(TARALLO & KATO, 1989), segundo a qual, “seria possível atingir
um alto poder explanatório e, portanto, preditivo, se o programa associasse as propriedades paramétricas da teoria gerativa com as probabilidades derivadas do trabalho tipicamente empírico que realiza a sociolinguística variacionista” (CAMACHO, 2013, p. 157).
A despeito, porém, da recusa explícita de William Labov das explicações de matriz funcionalista, há investidores dispostos a promover um
sociofuncionalismo, isto é, um arcabouço teórico que concilie a sociolinguística variacionista e a linguística funcional, principalmente no que
se refere aos fenômenos de gramaticalização. Um passo inicial nessa
direção foi dado por Anthony Julius Naro e Maria Luiza Braga (2000),
mas a confluência dos dois paradigmas veio a ser postulada mais profundamente por Maria Alice Tavares e Edair Maria Görski (2015).
Por seu turno, Marcos Bagno (2012a, p. 62-63) argumenta que a principal reprimenda que se dirige à sociolinguística variacionista é a de
que, ainda muito apegada ao estruturalismo clássico, ela só se recorre
ao elemento sócio como pretexto para fazer, ao fim e ao cabo, linguística. Argumenta o ator que essa corrente sociolinguística se dedica primordialmente ao conhecimento da língua, à descrição da língua, recorrendo a fatores sociais somente na medida em que eles auxiliem nessa
descrição. É o que exprime Peter Trudgill ao escrever: “Todo trabalho
nesta categoria (...) visa ao fim e ao cabo aprimorar a teoria linguística
e desenvolver nosso conhecimento da natureza da linguagem (...) defi2641
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nitivamente não linguística como ciência social” (TRUDGILL, 1978,
p. 3, grifos de Marcos Bagno).
Com isso, a divisão, tão característica dos estudos sociolinguísticos,
entre fatores internos (linguísticos, sistêmicos) e fatores externos (sociais) como vetores da variação e da mudança, entre variáveis dependentes e variáveis independentes, revela uma dissociação entre entidades
que deveriam ser vistas como uma coisa só – ou seja, na sociolinguística variacionista predomina uma concepção dualista, que separa o social do linguístico. No entanto, adverte Marcos Bagno (2012a, p. 63), “o
social é constitutivo do linguístico, assim como o linguístico é constitutivo do social – não existem ‘influências’ da sociedade sobre a língua,
nem tampouco a língua ‘reflete’ a sociedade: as relações entre esses
dois termos, língua e sociedade, são muitíssimo mais amplas, mais íntimas e mais complexas do que uma mera influência ou um mero reflexo”.
Como leituras complementares, Robert Lawrence Trask sugere Functionalism and Grammar, de Talmy Givón; as páginas 141 a 146 e 158 a
161 de The Linguistics Encyclopedia, de Kirsten Malmkjaer; Functional Grammar, de Anna Siewierska; e Introducing Functional Grammar, de Geoff Thompson.
Veja o verbete: Empirismo, Racionalismo, Estruturalismo, Linguística sistêmica e Sociocognição e Sociolinguística paramétrica.
Funções da linguagem
Segundo Karl Bühler (1879-1963), são três as funções fundamentais
da linguagem – com base nas faculdades da inteligência, sensibilidade e
vontade, respectivamente: representação, manifestação anímica e apelo.
Daí decorrem os três tipos de frase: declarativa, exclamativa e imperativa. Roman Jakobson (1896-1982), em seus Ensaios de Linguística
Geral, chama essas funções de referencial, emotiva e conativa, respectivamente, e complementa com três funções enfáticas correspondentes:
metalinguística, poética e fática.
Segundo Zélio dos Santos Jota (1981, s.v.), funções da linguagem são
os aspectos de que se reveste a linguagem de acordo com o objetivo a
que visa o usuário, no pressuposto de que há em qualquer enunciado
tríplice relação: aquilo de que se fala, o falante e o ouvinte (alguém fala
a outrem sobre algo). Daí as três funções fundamentais no ato da fala:
representativa (denotativa, cognitiva, referencial, simbólica), a que se
atém à coisa tratada, aquela em que o usuário apenas externa seu pensamento; expressiva (sintomática, emotiva), na qual o falante exteriori2642
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za um estado psíquico; apelativa (conativa), na qual o falante tem em
mira o ouvinte, com o fim de despertar-lhe alguma reação. A linguagem não é só forma de pensar, mas também de exteriorizar o que se
pensa. Na realidade, mister se torna o conhecimento, antes de se poder
externá-lo ou exteriorizá-lo num propósito comunicativo. O ato cognitivo é a função da linguagem; a externa, ou é a simples exteriorização
ou é comunicação. Quanto à natureza do conteúdo, pois, é que a linguagem é indicativa de expressão, informação ou apelo. Nunca, entretanto, no ato linguístico se manifesta apenas uma dessas funções. Na
realidade, todas se fazem presentes e somente a predominância de uma
delas é que caracteriza o tipo de linguagem (informativa, apelativa ou
expressiva). A função expressiva pode manifestar-se de variadas maneiras (veja: Afetividade). É possível também (e nisso vai boa dose de
subjetividade) que haja palavras com sons agradáveis ou desagradáveis,
independentes ou até mesmo contrários aos seus significados. Se as palavras tino, largo, belo, lúgubre etc. parecem condizer foneticamente
com os respectivos significados, não advirá tal impressão de mera
adaptação psíquica? O som a, por exemplo, determina em nosso cérebro certa reação, reação essa que, por sua vez, determina uma associação com a imagem gravada do significado a. Paralelamente, pode ocorrer outra impressão, segundo a qual essa imagem acústica nos agrada
ou desagrada. Se essa impressão se fixa, associando-se àqueloutra, terse-á a imagem acústica ligada à impressão estética. Fato subjetivo que
é, pode variar sensivelmente de pessoa para pessoa. Também pode advir do contexto a carga expressiva de uma palavra. Ninguém desconhece, outrossim, o conteúdo de afetividade de certos sufixos, quer depreciando, quer realçando o significado do radical. E ainda como fatores
de expressividade devemos salientar o valor evocativo, os artifícios fonéticos (acento emotivo, acento enfático), lexicais (metáfora, hipérbole
etc.) e sintáticos (ordem das palavras, anacoluto etc.). Veja também
significado afetivo e afetividade. Roman Jakobson (1896-1982), entretanto, julga muito limitado o quadro com as três funções. A mensagem,
diz ele, requer um remetente e um destinatário; mas a mensagem se
pauta num contexto e se vale de um código (no caso, a língua), comum
a destinatário e remetente, sem o que não poderia haver compreensão,
comunicação. Finalmente, há mister, outrossim, de um meio através do
qual pode a mensagem circular – é o contato. A função expressiva se
concentra no próprio remetente, pois nele está contida a expressão da
mensagem que envia (diz ele que um ator deu ao sintagma russo Segodnja vecerom – esta noite – quarenta formas expressionais diferentes).
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A função comunicativa se centra no contexto; e a função apelativa visa
ao destinatário, a quem se procura influir através do apelo contido na
mensagem. A função metalinguística se focaliza no código: Que estás
dizendo? Que queres dizer com "repreender"? Não consigo entender
essa palavra. Outra função (função fática) ocorre quando se deseja tão
somente interromper ou prolongar a conversa, a fim de sentir se o contato está funcionando ou se o interlocutor continua atento: Estás ouvindo? Essa é a situação comum num encontro de pessoas de poucos recursos de língua: Olá! Como vai? Como vai a esposa? Está quente,
não? E é comum também com as crianças, que, sem mesmo pretender
enviar mensagem de caráter informativo, apenas querem entabular conversa, com insistentes perguntas não raro impertinentes. Finalmente, a
função poética é a que exerce a mensagem sobre si mesma. Falamos do
modo que nos parece mais explícito e mais elegante. Para tanto, modelamos nossos pensamentos de acordo com certos princípios, nem sempre explicáveis logicamente, que nos induzem a dar preferência a certa
ordem sintática, a empregar certas palavras etc. Como se vê, embora na
poesia predomine a função poética, esta tem âmbito mais amplo, pois
envolve
qualquer
mensagem
linguística.
Funções da linguagem, segundo Robert Lawrence Trask (2015, s.v.),
são os vários objetivos que podem ser visados usando a linguagem.
Tendemos, com certa frequência, a assumir que “a função da linguagem é a comunicação”, mas as coisas são mais complicadas do que isso. A linguagem é usada para toda uma série de funções das quais apenas algumas podem ser consideradas comunicativas. Eis algumas funções da linguagem que podemos distinguir:
transmitir informações sobre fatos a outras pessoas;
tentar persuadir outras pessoas de alguma coisa;
divertir-nos e divertirmos os outros;
expressar o fato de que fazemos parte de um determinado grupo:
expressar nossa individualidade;
expressar nossos estados de ânimo e emoções;
manter boas, ou más, relações com outras pessoas;
construir representações mentais do mundo.
Todas essas funções são importantes, e é difícil sustentar que algumas
são mais importantes ou mais fundamentais do que outras. Os estudos
sobre a conversação feitos em botequins e bares têm revelado que a informação trocada nessas ocasiões é tipicamente mínima, sendo muito
mais salientes as funções sociais. Evidentemente, uma aula universitária típica ou uma típica notícia de jornal serão muito diferentes.
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A diferença de funções complicou a investigação da origem e evolução da linguagem. Há muitas hipóteses diferentes entre si sobre a origem da linguagem, que tenderam a assumir que uma dessas diferentes
funções predominou na origem, e que a linguagem passou a existir para
dar conta especificamente dessa função. Essas funções são questionáveis e, por conseguinte, também o são as hipóteses que as tomam por
base.
Os partidários do funcionalismo estão frequentemente interessados
em propor classificações das funções da linguagem ou das funções dos
textos; um exemplo bastante conhecido disso pode ser encontrado no
verbete Linguística sistêmica.
Segundo Clóvis Osvaldo Gregorim (2006, p. 29 e 33), Karl Bühler
(1879-1963) e Roman Jakobson (1896-1982) sistematizaram os diferentes fins aos quais se destinam as mensagens da língua, isto é, as funções da linguagem. Considerando os elementos envolvidos na comunicação linguística, os autores apontaram uma proposta a respeito das
funções da linguagem.
As funções da linguagem correspondem às diversas finalidades que
caracterizam um enunciado linguístico. A linguagem desempenha a sua
função de acordo com a ênfase que o emissor dá à mensagem. Conforme o foco se volte à emissor, ao receptor, ao contexto, ao código, ao
contato ou à mensagem, a função será respectivamente: emotiva, conativa, referencial, metalinguística, fática ou poética.
É importante observar que a linguagem, enquanto meio de interação
social, normalmente dá ensejo à coexistência de diversas funções numa
mesma mensagem, pois elas estão constantemente se inter-relacionando
e imbricando, embora, obviamente, haja a predominância de uma das
funções, caracterizando, dessa forma, a comunicação.
Segundo Patrick Charaudeau e Dominique Maingueneau (2006, s.v.),
a noção de “função da linguagem” pode ser vista tanto no nível da língua quanto no do discurso. Efetivamente, para certos linguistas (André
Martinet e Michael Alexander Kirkwood Halliday, por exemplo), ela
está ligada a um postulado de filosofia da linguagem, segundo o qual a
estrutura do sistema linguístico se explicaria por suas funções, definidas como suas finalidades, suas metas: transmitir informações, agir sobre outrem, exprimir suas emoções, manter o laço social etc. Mas outros linguistas falam de funções apena no plano do discurso, sem pretender explicar com isso a estrutura do sistema linguístico.
As tipologias das funções são em geral muito abstratas. Karl Bühler
(1934) distinguia três funções (de expressão, de apelo, de representa2645
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ção). Roman Jakobson (1963) acrescentou três outras, correspondendo
todas as seis aos diferentes polos do esquema da comunicação. A função emotiva, centrada no emissor da mensagem, manifesta-se por exclamações, interjeições, avaliações tec. A função conativa, centrada no
destinatário, manifesta-se pelo imperativo, pelas interrogações etc. A
função referencial, centrada no contexto, visa a representar o mundo
(narração, exposição...). A função fática, centrada no canal, o contato
com o destinatário, manifesta-se em fórmulas tais como “Alô!”, “Entendeu?” etc. A função metalinguística, centrada no código linguístico,
permite falar desse código (“Pela palavra X, eu entendo...”). Quanto à
função poética, centrada na mensagem, ela está na base da poesia, dos
slogans, dos provérbios... na medida em que emprega os signos tanto
por seu significante quanto por seu significado. Presume-se que cada
texto tem uma função dominante: referencial para um jornal, fática para
as conversações rotineiras etc. Uma distinção atualmente muito usual
opõe duas funções essenciais: uma função transacional, centrada na
transmissão de informação, e uma função interacional, centrada no estabelecimento e na manutenção das relações sociais (BROWN &
YULE, 1983, p. 1). Essa última oposição recorta em boa medida a oposição entre a função ideacional e a função interpessoal (HALLIDAY,
1970). Outros, abandonando o domínio do sistema linguístico, constroem tipologias de funções que se apoia em uma grade comunicacional de base psicossociológica. Dessa maneira, Ernst Ulrich Gross
(1976) distingue textos normativos, incitativos, informativos etc.; e
Horst Isenberg (1984) distingue textos lúdicos, religiosos e estéticos.
A perspectiva funcional da frase (em inglês FSP: “Functional Sentential Perspective”) do Círculo Linguística de Praga desenvolveu uma teoria que, partindo do princípio de que a função principal de um enunciado é a de trazer informações novas, estuda os constituintes de um texto
considerando o que trazem de novo para a informação, a divisão dinâmica do dado e do novo (DANES, Ed., 1974). Encontra-se aqui a problemática da progressão temática.
Com o desenvolvimento das correntes pragmáticas e da análise do
discurso, a problemática das funções da linguagem perdeu sua força.
Efetivamente, o espaço tradicionalmente atribuído a essas “funções” foi
de certa maneira apropriado pela comunicação. A dimensão praxeológica é central: fala-se agindo, para agir ou para fazer outros agirem. A
dimensão representacional é frequentemente menos importante, o que
distingue claramente os discursos no trabalho das conversações, por
exemplo.
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As situações de trabalho são diversas e as trocas verbais, múltiplas.
Pode-se, entretanto, observar na obra três grandes funções da linguagem: instrumental, cognitiva e social.
A função instrumental. Ela é marcada em todas as produções verbais
que permitem a coordenação da ação coletiva. O trabalho é sempre uma
atividade coletiva, e as comunicações, orais ou escritas, asseguram a
regulação dos gestos e das ações, e as comunicações, orais ou escritas,
asseguram a regulação dos gestos e das ações, a fim de atingir uma meta comum. As formas linguísticas são frequentemente reduzidas: frases
nominais, verbos no infinitivo, imperativos, supressão dos adjetivos,
listas, siglas, abreviações, elisões.
A função cognitiva. Os discursos que asseguram a transmissão dos
saberes, ou que permitem a resolução dos problemas, realizam a função
cognitiva. Essa função está presente em todas as atividades de formação ou de aprendizagem, mas é sempre elaborada no trabalho desde que
se trate de superar o não funcionamento, de reparar uma máquina ou de
fazer com que funcione melhor. A forma privilegiada dessa função é o
raciocínio, a argumentação.
A função social. O trabalho assegura uma dimensão de socialização e
de integração das pessoas. A linguagem, neste caso, é um dos vetores.
Os discursos permitem a construção de relações sociais e realizam, assim, a função social da linguagem. As maneiras próprias de falar em
um serviço, em um ateliê, em um depósito servem de marcadores de
identidade do grupo. Os locutores criam vocabulários específicos que
lhes permitem reconhecer-se como membros de uma mesma coletividade. As formas privilegiadas são as gírias, as piadas, os gracejos rituais, as “tagarelices”.
Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), a comunicação é frequentemente
definida em linguística como um acontecimento de linguagem pelo
qual uma mensagem é transmitida por um emissor a um receptor. Não
há linguística geral que não se apoie sobre uma teoria da comunicação
verbal. A noção de função da linguagem se insere neste caso. O
linguista russo Roman Jakobson (1963) propôs um modelo que foi
muito considerado em ciências da linguagem no decorrer da segunda
metade do século XX. Ele é ilustrado pelo esquema seguinte, que representa sumariamente os diferentes fatores do processo linguístico realizado na comunicação verbal:
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Roman Jakobson assim o comenta. O destinador envia uma mensagem ao destinatário. A mensagem, por consequência, requer um contexto ao qual ela deve se referir, que ele chama de referente. Este contexto deve ser verbal, ou ainda capaz de ser verbalizado, e deve poder
ser compreendido pelo destinatário. A mensagem requer, portanto,
igualmente, um código, comum ao destinador e ao destinatário, e um
contato que permite estabelecer e manter a comunicação, ou seja, ao
mesmo tempo um canal físico e uma conexão psicológica.
O interesse do modelo de Roman Jakobson é designar para cada um
dos fatores constitutivos da comunicação verbal uma função na linguagem, distinguindo seis funções:

A função denotativa, ou cognitiva, ou referencial, é orientada para a
mensagem naquilo que ela veicula uma informação sobre os objetos do
mundo (entidades materiais ou conceituais). A função expressiva, ou
emotiva, é orientada para o destinador. Exprime a atitude do locutor por
relação à sua mensagem. A função conativa é orientada para o destinatário. Tem por princípio suscitar nela um comportamento em conformidade com o que é dito.
A função poética é orientada para a mensagem como tal, ou seja, naquilo em que ela se define não somente por seu conteúdo informacional, mas também por sua forma. A função poética é solicitada nos textos que evidenciam o gênero “poético”, mas este não seria motivo para
diminuí-la. A função fática é orientada para o contato físico ou psicológico entre o destinador e o destinatário. Ela visa estabelecer ou manter a comunicação. A função metalinguística é orientada para o código,
que vem a ser o próprio objeto da mensagem. Ela se manifesta sobretudo na antonímia.
Este modelo, frequentemente ajustado às diversas perspectivas metodológicas nas quais ele é explorado, tem oferecido uma sólida base de
reflexão sobre a polifuncionalidade da linguagem verbal.
Leia-se, complementarmente, Sprachtheorie: Die Darstellungsgunktion der Spreche, de Karl Bühler (1934), o capítulo 4 de The Cam2648
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bridge Encyclopedia of Language, de David Crystal (1997a); Essais de
linguistique générale, 1 – Les fondations du langage, de Roman Jakobson (1963).
Veja os verbetes: Abordagem qualitativa, Conativo, Enunciação, Fático, Gíria, Language in use, Linguística sistêmica, Locutor coletivo,
Máxima conversacional, Metalíngua e Referência.
Funções gramaticais
Carly Silva (1988, s.v.) ensina que funções gramaticais é o termo
usado por Noam Chomsky (por exemplo, em 1965, p. 68 e 1966a, p.
57-58) para designar noções relacionais como as de sujeito de uma oração, predicado de uma oração, verbo principal de um sintagma verbal e
objeto direto de um sintagma verbal. As noções em apreço são definidas por Noam Chomsky em termos das posições ocupadas pelos nódulos relativos às mesmas no marcador sintagmático correspondente à estrutura profunda da oração. Assim, por exemplo, no caso da oração "O
leão assustou o menino", teríamos o seguinte marcador sintagmático:

Com base nesse diagrama, definiríamos as noções de "sujeito de",
"predicado de", "verbo principal de" e "objeto direto de" como
[SN, O], [SV, O], [V, SV] e [SN, SV], respectivamente. Por outras
palavras, diríamos que o leão é o sujeito da oração em causa por ser o
sintagma nominal diretamente dominado pelo nódulo O no marcador
sintagmático correspondente à oração; que assustou o menino é o predicado da oração por ser o sintagma verbal diretamente dominado pelo
nódulo O no mesmo marcador sintagmático, e assim por diante.
Noam Chomsky também propôs outra caracterização das funções
gramaticais, com base na noção de constituintes imediatos (1972a, p.
2649
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137). Nesse caso, a função gramatical "sujeito de" seria definida como
a relação entre um sintagma nominal e uma oração da qual ele fosse um
constituinte imediato. Analogamente, a função de "predicado de" corresponderia à relação entre um sintagma verbal e uma oração da qual
ele fosse constituinte imediato.
Alguns autores transformacionalistas (George Lakoff e Maurice
Gross, por exemplo) usam o termo relações gramaticais para designar
noções como as de sujeito e objeto, não fazendo a distinção, proposta
por Noam Chomsky, entre funções e relações gramaticais. O próprio
Noam Chomsky, aliás, nem sempre observa a referida distinção, como
se pode ver em Noam Chomsky (1972, p. 137).
Functema
Functema é o sintagma de função verbal.
Functivo
Termo próprio da glossemática, disciplina linguística criada pelo dinamarquês Louis Trolle Hjelmslev (1899-1965). Cada um dos termos
que contrai uma função é um functivo. Ou seja, a função, conforme o
estatuto dos functivos, é uma interdependência, uma determinação ou
uma constelação.
Functor
Functor é o vocábulo de pouca ou nenhuma significação lexical, de
função principalmente (ou inteiramente) sintática.
Fund.
Fund. é abreviatura de fundação.
Fundamental
Em acústica, chama-se som fundamental, segundo Jean Dubois et al.
(1998, s.v.), o que é provocado pela vibração do corpo que vibra em toda a sua extensão, em oposição aos harmônicos produzidos pela vibração de suas diferentes partes.
A vibração das cordas vocais produz uma onda cujo espectro apresenta muitos componentes, que são todos múltiplos inteiros da frequência
fundamental. A frequência fundamental corresponde à frequência vibratória das cordas vocais. Todo reforço da frequência fundamental
torna o som mais grave. Chama-se vocabulário fundamental de uma
língua o conjunto dos itens lexicais mais frequentemente utilizados em
um corpus extenso de enunciados, escritos ou falados, de uso corrente.
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Segundo Franck Neveu (2008, s.v.), os sons da palavra são sons complexos, compostos de um fundamental e uma distribuição completa de
harmónicos. Chama-se fundamental (outrora chamado “frequência fundamental”) o som produzido pela vibração do corpo que vibra por inteiro, por distinção com os harmônicos, produzidos pela vibração de diferentes partes do corpo que vibram.
Veja os verbetes: Fonação, Fone, Fonética, Harmônico.
Fundido
Emprega-se, às vezes, língua fundida por língua flexiva porque uma
língua flexiva amalgama e opera a fusão dos diversos morfemas casuais
(desinências).
Fundo
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.), em
biblioteconomia, fundo é a coleção de livros, impressos ou manuscritos,
entrados numa biblioteca, arquivo ou serviço de documentação e provenientes de uma procedência determinada. Totalidade dos livros manuscritos e outros documentos que uma biblioteca, arquivo ou serviço
de documentação possuem. Neste sentido, utiliza-se igualmente a palavra “coleção”. Parte de um documento impresso ou negativo fotográfico que não está ocupado por uma imagem. Grupo de registros. Arquivos resultantes do trabalho de um serviço, que constitui um todo orgânico, completo em si mesmo e com capacidade para realizar atividades
de forma independente, sem qualquer orientação exterior. Artigo de
fundo; parte de um campo limitado que não é ocupado pelo tema propriamente dito.
Sobre os diversos tipos de fundos, consulte-se o Dicionário do Livro,
de Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, p. 354-355)
Veja o verbete: Conteúdo.
Fundo comum
Pode-se chamar fundo comum de uma língua o conjunto de palavras
ou de construções que todos os locutores dessa língua empregam. Segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), essa noção implica necessariamente que se faça abstração das diferenças mínimas na maneira de falar, as que refletem as diferenças de idade, sexo, grupo social, meio
educativo e interesses culturais. Ela tende a apresentar o conjunto descrito como homogêneo, pois permite ignorar os desvios.
Fundo de página
Veja o verbete: Pé de página.
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Fundo perdido
Fundo perdido é o branco situado no fundo de uma página, no qua,
por necessidade de paginação ou por qualquer motivo, não se metem títulos nem linhas de texto.
Veja os verbetes: Página coxa e Página curta.
Fundos
Segundo Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008, s.v.),
fundos é o conjunto de documentos que figuram nua determinada instituição oficial ou privada; é a parte impressa em cores, quase sempre leves, sobre a qual se imprimem outros ornatos ou vinhetas; Clichês ou
gravuras que servem para imprimir e modificar a cor superficial do papel.
Funério
Veja os verbetes: Necrológio e Obituário.
Funtivo
Funtivo é cada um dos termos de uma função. O funtivo pode, por
sua vez, ser uma função; se não o for, chama-se magnitude.
Veja os verbetes: Constante e Variável.
Furo
Veja os verbetes: Artigo, Calhau, Fria, Gaveta, Notícia, Quente,
Stand-by.
Furo jornalístico
Furo jornalístico ou cacha jornalística é a notícia jornalística sensacionalista em primeira mão.
Veja o verbete: Manchete.
Fusão
Fusão, segundo Jean Dubois et al. (1998, s.v.), é a combinação de
dois elementos em contato no interior de uma palavra, que torna difícil
a análise direta. Assim, o latim prudens é proveniente, por fusão, de
providens.
É também o procedimento descritivo de elementos que constituem os
segmentos fonológicos em modelos privativos como a fonologia de dependência e a fonologia de governo.
Também se entende como fusão o fenômeno fonológico de junção de
vogais que ocorrem em sequência, como cooperativa > coperativa, por
exemplo. Fusão ainda pode ser o fenômeno em que a oposição entre
dois fonemas distintos é perdida e apenas uma de suas realizações per2652
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manece. Havia, por exemplo, o contraste entre a vogal [o] e o ditongo
[ow] em português, como nas palavras coro ['koru] e couro ['kowru]. O
fenômeno de redução de ditongo levou à fusão de [o] e [ow], de maneira que somente [o] ocorre atualmente nas duas palavras coro e couro.
Neste sentido, a palavra fusão é sinônimo de desfonologização.
Veja os verbetes: Coalescência, Fonologização e Separação.
Fusão fonemática
Fusão fonemática é a contração de dois fonemas numa só unidade. Se
tal unidade ainda não existe no sistema, passa a integrá-lo, o que constitui uma fonologização: o grupo latino ny deu em espanhol /n/ e o grupo
vogal + n deu vogal nasal (JOTA, 1981, s.v.).
Futurismo
Segundo Massaud Moisés (2004, s.v.), primeiro dos movimentos de
vanguarda que sacudiram os cinquenta anos iniciais do século XX, o
futurismo começou na França, graças ao escritor italiano Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), autor do Manifesto do Futurismo, publicado em Le Figaro, a 22 de fevereiro de 1909. Ao pronunciamento
inaugural, seguiram-se vinte manifestos até q914, e posteriormente outros vários em número incerto. Adensando-se progressivamente, o movimento entrou a difundir-se por meio de conferências e saraus, como
os realizados a 12 de janeiro de 1910, no Teatro Rosetti, de Trieste; a
15 de fevereiro do mesmo ano, em Milão; em março desse ano, em Paris e Londres; em 1911, em Bruxelas e Sofia; em 1912, em Petrogrado
e Moscou.
À semelhança de tantos outros “ismos” mais ou menos contemporâneos ou subsequentes, o futurismo pregava, em consonância com o rótulo, a destruição total do passado, em favor de uma arte arremessada
ao futuro. Centrando-se, assim, no moderno, os futuristas faziam a apologia da velocidade, da máquina, do automóvel (“um automóvel é mais
belo que a Vitória de Samotrácia”, dizia Filippo Tommaso Marinetti no
seu primeiro manifesto), da agressividade, do esporte, da guerra, do patriotismo, do militarismo, das fábricas, das estações ferroviárias, das
multidões, das locomotivas, dos aviões, enfim, de tudo quanto exprimisse o moderno nas suas formas avançadas e imprevistas.
Em contrapartida, repeliam os simbolistas, os impressionistas, os naturalistas etc., e tudo quanto lembrasse arqueologia, cemitério: professores, arqueólogos, cicerones, antiquários, bibliotecas, museus, refutavam o sentimentalismo, a poesia do passado, o lirismo amoroso e pregavam a demolição integral da tradição, numa fúria verdadeiramente
2653

BASES PARA UM DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO LINGUÍSTICO-GRAMATICAL

compiladas por José Pereira da Silva
apocalíptica, que não escondia o seu lastro de ingenuidade.
No estrito plano literário, as ideias de Filippo Tommaso Marinetti se
enfeixaram notadamente no Manifesto Técnico da Literatura Futurista
(11 de maio de 1912), e em Destruição da Sintaxe/Imaginação sem Fios/Palavras em Liberdade (11 de maio de 1913): destruição total da
sintaxe, emprego do verbo no infinito, abolição do adjetivo e do advérbio, das conjunções conformativas, da pontuação (substituída por sinais
matemáticos ou musicais), das metáforas-clichê e das metáforas descoloridas do “eu” (em favor do motor das máquinas), enfim, “imagens
sem nexo”, “palavras em liberdade”; adoção de novos recursos tipográficos, contra a harmonia da página tradicional; emprego de várias cores
e de tipos gráficos diferentes numa mesma página, adequados a cada
estado mental; desobediência à simetria tipográfica das páginas, pela
colocação das linhas em árias direções e formas (verticais, diagonais,
circulares, senoides etc.) (FERREIRA, 1979).
A plataforma estética do futurismo, Filippo Tommaso Marinetti estampou-a num manifesto-síntese:
“Arte vida explosiva. Italianismo paroxístico. Antimuseu. Anticultura. Antiacademia. Antilógica. Antigracioso. Antissentimental. Contra as
cidades mortas. – Modernolatria. Religião da nova originalidade, velocidade. Desigualdade. – Intuição e inconsciência criadoras. Esplendor
geométrico. Estética da máquina. Heroísmo e mogiganga na arte e na
vida. Café-concerto, físico-loucura e noitadas futuristas. – Destruição
das sintaxes. Imaginação sem nexos. Sensibilidade geométrica e numérica. Palavras em liberdade ruidosas. Quadros palavras livres sinóticos
coloridos. Declamação sinótica andante. – Solidificação do impressionismo. Síntese da forma-cor. O espectador no centro da tela. Dinamismo plástico. Estados de alma. Linhas-força. Transcendentalismo físico.
Pintura abstrata de sons, ruídos, odores, pesos e forças misteriosos.
Compenetração e simultaneidade de tempo-espaço, longe-perto, exterior-interior, vivido-sonhado. Arquitetura pura (ferro-cimento). Imitação
da máquina. Luz elétrica decorativa – Sínteses teatrais, de surpresa sem
técnica e sem psicologia. Simultaneidades cênicas de alegre-triste realidade-sonho – Drama de objetos – Cenodinâmica – dança livre palavra
mecânica do corpo multiplicado – Dança aérea e teatro aéreo – Arte dos
ruídos. Sonoros. Arcos inarmônicos – Pesos medidas prêmio do gênio
criador. Tactilismo e mesas tácteis. Em busca de novos sentidos. Palavras em liberdade e sínteses teatrais e olfativas – Flora artificial. Complexo plástico motorruidoso – Vida simultânea – Proteção das máquinas – Declamações em vários registros” (apud TORRE, 1971, vol. I, p.
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131-132).
Como qualquer outro movimento literário, e apesar do seu afã devastador, o futurismo deitava raízes na atividade precursora de alguns escritores e poetas, a saber, Walt Whitman (1819-1892), mestre de tantos
modernos, a quem se deve a introdução da máquina no âmbito da poesia; Émile Adolphe Gustave Verhaeren (1855-1916), graças ao interesse que a sua poesia demonstrava pelas fábricas e os operários; Gabriele
D‘Annunzio (1863-1938), pelo seu irracionalismo sensualista e olímpico, e uma megalomania de esteta puro; Joseph Rudyard Kipling (18651936), em razão da sua visão otimista do Império Britânico.
Iniciado por um escritor italiano em Paris, o futurismo irradiou-se fora das marcas geográficas da França e da Itália, inclusive alcançando o
extremo oriental da Europa: a Rússia. Velimir Khlébnikov (Viktor Vladimirovitch Khlébnikov, 1865-1922), Vladimir Vladimirovitch Maiakovski (1894-1930) e os próprios acmeístas (Anna Andreyevna Gorenko, 1889-1966; Sergey Mitrofanovich Gorodetsky, 1884-1967; Nikolai
Stepanovitch Gumilev, 1886-1921; Osip Emilyevich Mandelstam,
1891-1938), que recusavam as vanguardas simbolistas em prol de uma
clareza clássica e mesmo da “linguagem usual” – ressoaram o ideais futuristas.
Em Portugal, o advento do Modernismo, com o grupo do Orpheu
(1915-1916), liderado por Fernando Pessoa (1888-1935), acusava de
modo flagrante o contágio futurista; um indício eloquente é dado pela
revista Portugal Futurista (1917). E o nosso movimento modernista,
inaugurado em 1922, com a Semana da Arte Moderna, repercutiu com
exuberância ainda maior o impacto das formulações estéticas do Futurismo.
Acolitado por uma série de intelectuais do tempo, como Paolo Buzzi
(1874-1956), Corrado Govoni (1884-1965), Aldo Palazzeschi (pseudônimo de Aldo Pietro Vincenzo Giurlani, 1885-1974), Luciano Folgore
(pseudônimo de Omero Vecchi, 1888-1966), Enrico Cavacchioli (18851954) e outros, Filippo Tommaso Marinetti expandiu as suas ideais para fora do perímetro das letras e das artes: no plano da vida e da moda,
pôs-se Contra o Luxo Feminino (março de 1920); quanto à arte cênica,
resumiu as suas propostas no Teatro Sintético Futurista (1919 e 1921),
identificado pela brevidade (representações de aproximadamente dez
minutos) e a anarquia estrutural (esboços, cenas desconexas). Nas artes
plásticas, o futurismo surgiu a 8 de março de 1910, por meio do Manifesto dos Pintores Futuristas, assinado por Umberto Boccioni (18821916), Carlo Carrà (1881-1966), Luigi Carlo Filippo Russolo (18852655
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1947), Giacomo Balla (1871-1958) e Gino Severini (1883-1966), que
defendiam uma pintura caracterizada pela interpenetração de planos e
por convocar o espectador para dentro da tela.
Apesar de pouco haver ultrapassado o nível da teoria estética, o futurismo deixou marcas indeléveis na arte contemporânea e posterior: considera-se como assente que os “ismos” em voga no século XX lhe devem alguma coisa, mesmo quando procuraram combatê-lo ou rejeitá-lo.
É que as vanguardas, propondo sempre uma arte com os olhos virados
para o futuro, acabavam forçosamente por remontar ao “ismo” que pretendeu ser tudo quanto elas, uma a uma, realizaram.
Como leituras complementares, sugere-se o artigo “Les manifestes
futuristes: théorie et praxis”, de Noemi Blumenkranz-Onimus (1975);
Modernism: 1890-1930, editado por Malcolm Bradbury e James Mcfarlante (1981) e Futurismo: uma poética da modernidade, de Annateresa
Fabris (1987).
Veja o verbete: Acmeísmo.
Futuro
Tempo verbal que exprime que um processo (ação, estado ou fenômeno) deverá ainda realizar-se (futuro do presente) ou deveria ter-se
realizado (futuro do pretérito) em relação ao momento em que se fala
ou se profere a frase. Assim, na frase Ele diz que virá, "virá" é futuro
do presente, porque exprime uma ação que, relação ao presente (diz)
ainda haverá de ser realizada. Naturalmente, exprime também incerteza, possibilidade ou ideia aproximada, como na frase: "O Mal não será
outra face do Bem?". Em lugar do imperativo, o futuro do presente exprime ordem ou recomendação, principalmente prescrições e recomendações morais, como no mandamento: "Não matarás" (Cf. ANDRADE,
2009, s.v. Futuro do pretérito). Já na frase Ele disse que viria, "viria" é
um futuro do pretérito, porque exprime uma ação que, em relação ao
passado (disse), deveria ter sido realizada. O futuro do pretérito pode
indicar também um fato que se dará no futuro, dependendo de certa
condição, como no exemplo seguinte: "A vida humana seria insuportável se não houvesse a esperança". Além disso, pode indicar admiração
por um fato ter ocorrido, como se exemplifica com a frase: "Eu teria ficado feliz com sua vitória"; ou incerteza, como em "Haveria umas dez
ou doze pessoas na reunião". (Cf. ANDRADE, 2009, s.v. Futuro do
pretérito)
De acordo com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, a expressão
futuro do pretérito substitui a antiga denominação de "condicional".
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Como o tempo futuro exprime um ato ou um fato que ainda deverá
ser chamado à existência, esse ato ou esse fato não constituem uma realidade, como se dá com o pretérito ou com o presente, e, sim, uma possibilidade. Daí que o futuro não é um tempo como os outros dois, mas
um tempo a que se soma um contingente pessoal de deseja ou expectativa. Isto é, o futuro participa, simultaneamente, da natureza de tempo e
de modo verbal. Se o futuro exprime simplesmente uma possibilidade
lógica, então ele é um tempo propriamente dito. É o que se dá nos
exemplos acima apresentados. Quando, porém, sobre a ideia de tempo
por vir predomina o sentimento de dúvida, de necessidade, de compromisso, o futuro adquire um matiz modal. A probabilidade, por
exemplo, é indicada pela forma simples do futuro. Exemplo: Ela terá
seus quinze anos (futuro do presente); Ela teria então seus quinze anos
(futuro do pretérito). Nesses exemplos, terá equivale a deverá ter e teria, a deveria ter.
Para indicar decisão, intenção, necessidade, usam-se formas perifrásticas. Exemplos: Hei de vencer. Amanhã vou viajar. Tenho de partir.
O futuro que depende de uma condição também é um misto de tempo
e modo (para um deles até se falou – e ainda alguns falam – em modo
condicional). Se a condição é real, isto é, verificável, usa-se o futuro do
presente. Exemplo: Se ele estiver aqui, concordará comigo. Se, porém,
a condição é irreal, isto é, meramente imaginária, então se empregará o
futuro do pretérito. Exemplo: Se ele estivesse aqui, concordaria comigo. Foi para esse segundo caso que se criou o termo impróprio de condicional, pois condição há nos dois exemplos. O que distingue o segundo do primeiro é o seu caráter hipotético. Melhor, então, seria chamá-lo
de futuro hipotético.
O emprego do futuro com valor de imperativo ou com tonalidade sugestiva (para usar de um termo de Said Ali) decorre do seu valor de
tempo, pois uma ordem pode ser dada para ser cumprida logo (imperativo presente) ou para ser cumprida por todo o tempo a vir (imperativo
futuro). É o que acontece, por exemplo, em Não matarás (futuro imperativo), ou em O Sr. me perdoará, mas... (futuro sugestivo).
O futuro apresenta ainda uma forma composta, que indica uma ação
futura acabada, por hipótese, quer em relação ao presente (futuro do
presente composto; por outros gramáticos ainda chamado de futuro anterior), quer em relação ao passado (futuro do pretérito). Exemplos:
Quando voltares, eu já terei estudado a lição. Caso ela soubesse do
crime, teria dado parte à polícia.
Em português, também existe, no modo subjuntivo, um futuro. Trata2657
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se de um acontecimento futuro sintaticamente dependente de uma condição hipotética ou temporal e não da incerteza que decorre do seu caráter de processo que espera ser realizado. Exemplos: Se eu puder, irei.
Enquanto compuser, será um maestro feliz.
O futuro do presente não é continuação histórica do futuro do infectum latino (tipo amabo, legam), e, sim, uma formação românica (isto é,
da fase tardia do latim vulgar) constituída do infinitivo do verbo principal e do presente do indicativo do verbo habere: cantare habeo, cantare habes etc. Daí tivemos, por exemplo: cantar ei e, depois, por aglutinação, cantarei. Como reminiscência da época em que separavam os
dois verbos, persistiu em português a possibilidade da intercalação do
pronome (mesóclise): amar-te-ei. Paralelamente, formou-se o futuro do
pretérito, com o infinitivo do verbo principal mais o pretérito imperfeito do indicativo do verbo habere: amare habebam, amare habebas de
onde, através de evoluções sucessivas, amaria, amarias etc.
Assim, tem-se o seguinte quadro do futuro, em língua portuguesa:
futuro do presente do indicativo simples (Voltarão amanhã da praia) e
composto (Terei terminado o trabalho, quando eles voltarem);
futuro do pretérito simples (Ele voltaria para o colégio, se o regulamento o permitisse) e composto (Ele teria voltado ao colégio, se o regulamento permitisse);
futuro do presente simples (Eu chegarei cedo em casa) e composto (Eu
já terei chegado a minha casa, quando a Aninha estiver aí);
futuro do subjuntivo simples (Se houver tempo, voltaremos para nos
despedirmos) e composto (Quando tiverem vendido a casa, efetuarão o
pagamento).
Veja os verbetes: Tempo e Modo.
Futuro absoluto
Futuro absoluto é o mesmo que futuro enfático.
Futuro do presente
Futuro do presente do indicativo é a forma verbal que indica processo
ou estado que se cumprirá num futuro definido ou não. Exemplo: Todos
chegarão amanhã. O futuro próximo é assinalado pela forma do presente: Vou amanhã. Vou logo. Como o futuro é, por excelência, ignorado, ele se presta muito para evidenciar a dúvida, a incerteza. Exemplos:
Quem estará aí? Quantos virão? Ela terá uns vinte anos. No futuro categórico se expressa algo que se deve tomar por obrigação, pelo que
não se faz caso da vontade do ouvinte: Honrarás pai e mãe. Não admitirás palavra de falsidade. O futuro enfático evidencia convicção ina2658
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balável do falante. Exemplos: Hás de sofrer as consequências. Hei de
vencer. O futuro do presente composto, chamado futuro perfeito (ou futuro anterior), indica um processo que se vai cumprir antes de outro.
Exemplo: Quando ela chegar, já teremos terminado o serviço. Ele é futuro em relação ao momento em que se fala, mas passado em relação a
um fato expresso (no exemplo, quando ela chegar). Também desse temos uma forma enfática: Quando ela chegar, haveremos de ter acabado o serviço. O futuro anterior pode ser empregado pelo pretérito perfeito: Terei dito alguma tolice?
Em outras palavras, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), o
futuro do presente pode indicar a ação posterior ao momento da comunicação, realizada após o momento presente (Ela irá amanhã a Dom
Cavati. Eles voltarão dentro em breve); ideia aproximada (Ela terá
aproximadamente vinte anos); dúvida, incerteza (Não será ele o assaltante?); ordem, recomendação, com valor imperativo (Cuidarás dos
teus. Não matarás); condição, quando associado com o futuro do subjuntivo ou o imperativo (Se me fizeres este serviço, eu te pagarei. Fazei
o bem e sereis recompensados); possibilidade condicionada, quando associado ao futuro do subjuntivo (Se houver quórum, começaremos a
reunião às dezenove horas. Quando você voltar, entregarei o livro).
No português do Brasil, emprega-se verbo (ou locução verbal) no
presente do indicativo, seguido de advérbio (ou locução adverbial) de
tempo, no lugar do futuro do presente simples. Exemplos: Eu vou a
Itaguaí amanhã. Ela está indo a Caratinga na semana que vem.
O futuro do presente do indicativo constitui um tempo derivado do infinitivo impessoal (ou não flexionado) formado com a queda do -r do
infinitivo e acréscimo da desinência -ra (-re-). Assim, tem-se:

Apenas os verbos dizer, fazer, trazer e seus derivados perdem também o elemento -ze-. Assim, direi, dirás, dirá, diremos, direis, dirão;
farei, farás, fará, faremos, fareis, farão; trarei, trarás, trará, traremos,
trareis, trarão; desdirei...; desfarei...; retrarei... etc.
O tempo composto apresenta um verbo auxiliar ter (haver) conjugado
no futuro do presente mais o verbo principal no particípio (este, sempre
invariável): terei feito, terás feito, terá feito, teremos feito, tereis feito,
terão feito. O futuro do presente composto indica fato ainda não realizado no presente, mas que é passado em relação a um outro que ocorre2659
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rá no futuro. Exemplos: Quando o patrão chegar, já teremos terminado
a montagem da máquina. Eles terão realizado a limpeza, quando os
convidados
entrarem.
Veja os verbetes: Advérbio, Comunicação, Conjugação, Desinência
verbal, Futuro, Imperativo, Infinitivo, Locução, Modo indicativo, Particípio, Presente do indicativo, Subjuntivo, Tempo e Verbo.
Futuro do pretérito
Futuro do pretérito do indicativo é a forma verbal que expressa fato
futuro em relação a outro fato já passado. Exemplo: Disseram-me que
ela viria. Observe-se que viria é futuro em relação ao passado disseram; mas em relação ao momento em que se fala nada nos diz, pois pode ser passado (viria ontem), presente (viria hoje) ou futuro (viria amanhã). Nesse caso, ele é temporal em relação ao passado, mas atemporal
quanto ao presente em que se fala. Tal caráter já o distingue um tanto
dos outros tempos. Normalmente, o futuro do pretérito está na principal
a que se prende uma subordinada condicional ou outro tipo de condição
expresso por expressão. Exemplos: Com sua licença, tudo se faria hoje
(se se contasse com a sua licença...). Assim, ninguém teria faltado (se
tudo transcorresse assim...). Com ela, teríamos alcançado êxito (se contasse com ela...). A condição implícita nessas expressões pode ainda ser
evidenciada pelo fato de não se poder prescindir delas. De fato, não teria sentido: Tudo se faria hoje. Ninguém teria faltado (nessas construções, logo se nota faltar a condição). Mesmo no caso de o futuro do
pretérito não ser da principal, mas da subordinada (Disseram que ela
viria) é fácil observar ter sido omitida uma condição (Disseram que ela
viria se...). De qualquer maneira, pois, o futuro do pretérito não forma
oração por si só, como pode ocorrer com os demais tempos do indicativo, fato que justifica sua inclusão nos modos (o chamado modo condicional). Ele substitui o presente do indicativo, quando se pretende atenuar a impressão de ordem que este manifesta. Exemplo: Desejaria que
todos saíssem. Também usado pelo futuro do presente. Exemplo: Eu
me sentiria (sentirei) feliz, se você viesse (vier), que melhor se combina
com a condição (se) explícita na segunda oração. Em compensação, ele
pode ser substituído pelo imperfeito ou pelo mais-que-perfeito do indicativo. Exemplo: Era (seria) bom que todos viessem. Ousara eu (ousaria) dizer tal coisa, se soubesse? Também como o futuro do presente,
tem forma composta. Exemplo: Ela teria posto tudo em ordem, se pudesse. Se tivéssemos, na construção, poria (por teria posto), esse poria,
como vimos, poderia ser presente, passado ou futuro (em relação ao
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momento em que se fala), ao passo que o teria posto ó pode ser passado, na mesma relação. Também existe dele a forma enfática: Ela haveria de ter feito, se o pai tivesse ordenado. Pode, outrossim, equivaler ao
pretérito perfeito e ao mais-que-perfeito, quando em orações dubitativas. Exemplo: Teriam feito (fizeram) o que pedi? Pedro disse que ela
teria ido (fora, talvez) dois dias antes (JOTA, 1981, s.v.).
Em outras palavras, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), o
futuro do pretérito pode indicar ação posterior a outra já acontecida no
passado (O filho avisou aos pais que voltaria antes da meia-noite); dúvida, incerteza em relação a um fato passado (Haveria uns vinte gatos
pingados naquele comício); admiração (Seria possível tal afirmação?);
condição, quando associado com o pretérito imperfeito do subjuntivo
(O empréstimo seria possível, se você tivesse um avalista).
No português do Brasil, emprega-se verbo (ou locução verbal) no pretérito imperfeito do indicativo, no lugar do futuro do pretérito. Exemplo: O filho avisou que ia voltar antes da meia-noite.
O futuro do pretérito constitui tempo derivado do infinitivo impessoal
ou não flexionado, formado com a queda da desinência -r e o acréscimo
da desinência -ria(-rie-). Assim, tem-se:

Apenas os verbos dizer, fazer, trazer e seus derivados perdem também o elemento -ze-, como: diria, dirias, diria, diríamos, diríeis, dirão;
faria, farias, faria, faríamos, faríeis, fariam; traria, trarias, traria, traríamos, traríeis, trariam; desdiria...; refaria...; retraria... etc.
O tempo composto do futuro do pretérito apresenta um verbo auxiliar
(ter ou, mais raramente, haver) conjugado no futuro do pretérito mais o
verbo principal no particípio (este, sempre invariável). Exemplos: teria
(ou haveria) feito, terias (ou haverias) feito, teria (ou haveria) feito, teríamos (ou haveríamos) feito, teríeis (ou haveríeis) feito, teriam (ou
haveriam) feito; teria (ou haveria) aberto, teria (ou haveria) cantado,
teria (ou haveria) escrito, teria (ou haveria) posto etc.
O tempo composto do futuro do pretérito pode indicar ação terminada
posteriormente a uma época passada que se menciona no momento presente (Disseram que no dia anterior o Banco Central teria resolvido
desvalorizar o real); ação hipotética, ou desejada, mas impossível,
quando este futuro estiver relacionado com o pretérito mais-queperfeito do indicativo (O Brasil não teria tido problemas com o Canadá, se tivesse tomado medidas mais convincentes contra a entrada de
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gado estrangeiro no país); dúvida sobre fatos passados (Haveria sido a
moça a causadora do acidente ocorrido ontem?).
Veja os verbetes: Conjugação, Desinência verbal, Futuro, Infinitivo,
Locução verbal, Modo indicativo, Particípio, Pretérito, Subjuntivo,
Tempo e Verbo.
Futuro do subjuntivo
Futuro do subjuntivo, segundo Gilio Giacomozzi et al. (2004, s.v.), é
o futuro que, em tempo simples, apresenta as desinências verbais modo-temporais idênticas às do infinitivo flexionado (-r-, -re-) para as três
conjugações (Exemplos: amar, amares, amar, amarmos, amardes,
amarem; fizer, fizeres, fizer, fizermos, fizerdes, fizerem), e pode indicar
fato possível, mas ainda não realizado no momento em que se escreve
ou fala (Quando eles forem embora, começaremos a limpeza dos quartos) ou condição (Se você fizer tudo direito, poderá sair).
O futuro do subjuntivo constitui tempo derivado do pretérito perfeito
do indicativo, formado a partir da terceira pessoa do plural, com a queda da terminação (-am), sendo que as irregularidades naquele tempo serão transmitidas a este. Assim, por exemplo:

Como há mais verbos regulares do que irregulares, é comum a conjugação: se eu ver você, se nós sabermos, se eu pôr, se eu fazer etc., por
analogia com os regulares. Ressalte-se, no entanto, que a norma culta
rejeita tais formas.
O tempo composto apresenta o verbo auxiliar (ter ou haver) conjugado no futuro do subjuntivo mais o verbo principal no partitípio (este,
sempre invariável). Exemplos: Quando tiver concluído, tiveres concluído, tiver concluído, tivermos concluído, tiverdes concluído, tiverem
concluído ou quando houver concluído, houveres concluído, houver
concluído, houvermos concluído, houverdes concluído, houverem concluído.
O futuro do subjuntivo composto indica processo futuro que estará
terminado antes de outro também futuro (Quando o inimigo tiver deposto as armas, começaremos o diálogo).
Veja os verbetes: Analogia, Conjugação, Desinência verbal, Futuro,
Infinitivo, Modo subjuntivo, Norma culta, particípio, Pessoa, Plural,
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Pretérito perfeito do indicativo, Tempo e Verbo.
Futuro enfático
Veja os verbetes: Futuro do presente e Futuro do pretérito.
Futuro perfeito
Sobre futuro perfeito ou futuro anterior, veja futuro do presente.
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