“Desvio linguístico”: funções das construções sintáticas marcadas nas línguas
românicas e o finlandês

O colóquio “Desvio linguístico”: funções das construções sintáticas marcadas
nas línguas românicas e o finlandês que terá lugar na Universidade de Helsínquia, de 10
de junho a 11 de junho de 2019, tem por objetivo o estudo da sintaxe que se desvia da
norma, isto é, o estudo de todas as estruturas sintáticas que manifestam uma alteração da
ordem básica dos seus constituintes “Sujeito-Verbo-Objeto”. Dentro do grupo das
estruturas sintáticas marcadas encontram-se, especialmente, as estruturas com
anteposição e posposição de um argumento do verbo, deslocação para a esquerda e para
a direita, e as construções com clivagem (clivadas, pseudoclivadas, e, sobretudo em
português, semipseudoclivadas e construções com “é que”). Essas construções existentes
tanto nas línguas românicas como em finlandês são, segundo a norma gramatical,
consideradas estruturas marcadas ao contrário das frases com ordem SVO, designada
ordem básica, canónica, não marcada.

A bibliografia recente no tocante às línguas românicas e ao finlandês mostra que
cada tipo de construção sintática marcada (p.ex. as deslocações para a esquerda ou as
construções clivadas) contém, na realidade, vários subtipos.1 A distinção opera,
geralmente, com critérios morfosintáticos e prosódicos: destacam-se, por exemplo, as
deslocações para a esquerda com e sem rutura na entoação do elemento deslocado; as
frases com sujeito de posição pós-verbal prosodicamente ligado e não ligado; as clivadas
com subordinada explícita e implícita, quer dizer, com um verbo finito ou não finito.
Ademais, hoje em dia já sabemos, especialmente através de trabalhos sobre a linguagem
oral, que as construções sintáticas marcadas podem desviar-se da norma gramatical sob
vários pontos de vista. É preciso, portanto, ter em conta as construções com deslocação
dupla ou tripla, as construções com deslocação e clivagem, etc. Todas estas construções
marcadas são, naturalmente, produzidas com um objetivo definido. Assim sendo, é
aconselhável descrever com precisão, paralelamente com as propriedades gramaticais, as
funções que estas construções ocupam dentro do discurso.
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Cf. Agar Marco 2014 e Apothéloz 2018 sobre as pseudoclivadas em italiano e em francês;
Combettes 2018 sobre a deslocação para a esquerda; Mertens 2008 sobre as clivadas em
francês; De Cesare 2017 sobre as construções clivadas nas línguas românicas; Fesenmeier
2009 sobre a ordem VS dos constituintes no italiano antigo ; Meier 2007 sobre a mesma ordem
no italiano falado et De Cesare 2014, sempre sobre a mesma ordem, em italiano e no francês
contemporâneo.

O objetivo do colóquio é aprofundar as questões relativas às funções das
construções sintáticas marcadas das línguas românicas e do finlandês. Trata-se,
sobretudo, de analisar as seguintes funções gerais:

* funções informáticas e pragmáticas: codificação de funções gerais tais como
Tópico e Foco; codificação de funções mais específicas dentro de cada uma das categorias
seguintes (Tópico do Discurso, Tópico da Frase; Foco informativo, Foco contrastivo,
etc.); expressão da ênfase, em segundo plano, etc.

* funções textuais: segmentação do discurso; organização da sequência
discursiva (marcação de novas unidades temáticas, marcação da mudança do tipo
narrativo); mudança do tipo de texto, etc.

* funções sociolinguísticas: imitação ou citação de uma variedade ou de um
registo linguístico (oral/escrito; formal/informal; culto/popular; referência a um código
jovem/arcaico, etc.) ; mistura de códigos, salto de registo, etc.

* funções retóricas e estilísticas: meios de conotação e construção do discurso,
ironia, captatio benevolentiae, etc.

Questões às quais o colóquio gostaria de proporcionar respostas são múltiplas :

1) De uma maneira geral, qual é a utilidade das construções sintáticas marcadas?
São produzidas com que objetivo ? Dentro de que tipo de discursos? Continuam válidas
as funções até agora descritas na bibliografia? É preciso aperfeiçoá-las? Acrescentar
novas funções ?
2) Que parâmetros linguísticos, textuais, pragmáticos, entre outros, é preciso
analisar para descrever e explicar de maneira adequada as funções das estruturas
marcadas (forma, posição no texto, relação ao discurso relacionado, contexto
histórico…) ?
3) Existem diferenças funcionais entre os subtipos de deslocação, clivadas, etc.?
Quais são e como se explicam ? Existem diferenças funcionais entre o mesmo subtipo de
construção sintática marcada no nível interlinguístico (diferenças entre línguas românicas
ou entre as línguas românicas e o finlandês)? Quais são e como se explicam?

4) Como é que as estruturas marcadas são vistas pela norma, um grupo social
específico, etc.? Porquê? Baseando-se em que tipo de propriedades?
5) Como é que as propriedades funcionais das estruturas sintáticas marcadas se
desenvolvem com o tempo (extensão funcional, especialização ou marginalização de
funções em certo tipo de textos, géneros discursivos ; difusão de certos esquemas
informativos ou funções discursivas ; fenómenos de contacto entre tradições
discursivas…) ?

Estas questões serão tratadas dando prioridade a uma abordagem empírica:
análises baseadas em corpus; análises experimentais relativas à produção e à perceção das
construções marcadas; análises do discurso, etc.

As análises contrastivas entre línguas românicas e entre uma (ou várias) línguas
românicas e o finlandês são particularmente bem-vindas.

As línguas do colóquio são o francês, o espanhol, o italiano, o português e o inglês.
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