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Abstract. This paper reviews the Theory of Functional Grammar aiming at 
showing that the new architecture, called Functional Discourse Grammar 
(FDG), represents a significant advance for the functionalist perspective. The 
system of formal representation and the relevance of notational system for 
characterizing the layered structure of the clause are firstly discussed and 
after special attention is payed to the preservation of the principle in the new 
version that the grammar is a instrument of social interaction. 
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Resumo. Este texto apresenta uma retrospectiva da Teoria da Gramática 
Funcional, com o objetivo específico de mostrar que a nova arquitetura, 
denominada Gramática Funcional do Discurso, representa um avanço 
significativo para o enfoque funcional. Discute-se inicialmente o sistema de 
representação formal e a relevância do sistema notacional para caracterizar 
a organização em camadas da oração, dando-se especial atenção, em 
seguida, à preservação do princípio na nova versão de que a gramática é um 
instrumento de interação social. 

Palavras-chave: lingüística funcional; discurso; nível representacional; nível 
interpessoal. 

0. Introdução 
 Desde seu início, a Gramática Funcional (doravante GF) tem sido uma teoria 
pragmaticamente orientada e uma enorme quantidade de pesquisa sobre a gramática de 
diversos tipos de línguas naturais foi executada dentro de seu arcabouço teórico com 
esse tipo de orientação.  Aqui mesmo no Brasil, pode-se considerar pelo menos três 
núcleos de pesquisa em GF que se expande progressivamente, o Grupo de Pesquisa em 
Gramática Funcional, sediado em São José do Rio Preto, o Programa de Pós-Graduação 
em Lingüística e Língua Portuguesa de Araraquara, e o Programa de Lingüística das 
Universidades Federais de Goiânia e de Fortaleza, estes já representando, de certo 
modo, uma expansão natural do trabalho desenvolvido em Araraquara, principalmente 
sob a orientação de Maria Helena de Moura Neves. O Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Lingüísticos de São José do Rio Preto é um núcleo recentemente criado, mas 
em franca expansão no processo de formação de funcionalistas de orientação diversa, 
sobretudo dentro do arcabouço da GF holandesa. 

 A maior parte da pesquisa em GF foi produzida com base nas publicações de 
Simon Dik (1989, agora 1997a e 1997b). Não foi senão depois da publicação do 
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segundo volume da Teoria da Gramática Funcional (Dik, 1997b) que um texto relevante 
da GF veio a conter um capítulo específico dedicado ao discurso, focalizando, portanto, 
unidades lingüísticas maiores que a oração. Ocioso dizer que o discurso tem sido objeto 
de estudo sistemático fora do âmbito da GF, em áreas, como Lingüística do Texto, 
Análise da Conversação, Sociolingüística Interacional, que produziram um acervo 
muito significativo de trabalhos sobre o assunto. Alguns dos princípios estabelecidos 
nesses trabalhos estão incorporados no capítulo final de Dik (1997b).  

 Recentemente, Hengeveld (2004a) projetou uma nova arquitetura para a GF, 
denominada por ele de Gramática Funcional do Discurso (doravante GFD). Essa nova 
arquitetura acomoda o discurso como uma parte integral e muito significativa do 
modelo. Apesar disso, é a gramática que interessa ao arquiteto desse novo esboço, uma 
gramática formalizada que incorpore fenômenos inerentes ao processamento do 
discurso entre os interlocutores, e não exatamente a elaboração de uma nova proposta de 
análise do discurso.  

 Neste texto, pretendo fazer uma retrospectiva do modelo de GF, mas com o 
objetivo específico de mostrar como a nova arquitetura representa um grande avanço 
para os estudos gramaticais. Procedo, portanto, de acordo com o seguinte roteiro: 
apresento inicialmente a construção de uma gramática funcional do discurso com 
preocupação formal, mostrando, em seguida, a relevância do sistema notacional para 
caracterizar a organização em camadas da oração; na seqüência, forneço uma visão 
geral da nova arquitetura da GF diretamente voltada para o discurso, passando, antes, 
pelo modo como essa demanda se formou entre os seguidores do modelo. No final, 
concluo com uma avaliação ligeira da nova proposta. 

1. A construção de uma gramática funcional e formalizada do discurso 
 Um dos traços mais marcantes da teoria lingüística é uma refinada divisão social 
do trabalho em função da natureza extremamente complexa do objeto de estudo. É 
comum nos últimos anos que o estudo da gramática, entendida como expressão 
morfossintática e fonológica de categorias semânticas e pragmáticas, privilégio do 
assim denominado ‘núcleo duro’ da lingüística, seja dividido entre dois enfoques 
alternativos, o funcional e formal.  

 Entre as razões por que o uso dos termos ‘formal’ e ‘funcional’ não pode ser 
considerado esclarecedor, principalmente quando aplicados aos dois paradigmas 
alternativos, está a ambigüidade no uso do termo ‘formal’. Segundo Newmeyer (1998), 
ele pode referir-se tanto à forma ou estrutura gramatical em oposição ao significado ou 
uso, quanto à utilização de um sistema notacional para expressar de modo preciso e 
exato as observações e as generalizações lingüísticas. Nuyts (1992) considera essa 
segunda acepção para afirmar que qualquer intenção de modelar um objeto requer 
formalização, traço metodológico que não pode ser, assim, restrito às teorias 
formalistas, já que também os funcionalistas empregam sistemas matemáticos de 
notação.  

 A controvérsia em torno dos termos ‘formal’ e ‘funcional’ acaba por ocultar o 
fato de que diferenças de formalização não passam de mera questão de grau, já que 
alguns modelos funcionalistas, como a Gramática Funcional, consistem em teorias com 
um elevado grau de formalismo e explicitude notacional. A diferença real não está na 
utilização de sistemas notacionais, mas no grau de independência ou de autonomia das 
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relações formais ou gramaticais em relação ao significado e ao uso que os falantes 
fazem delas no contexto comunicativo. É justamente neste sentido preciso do termo 
‘formal’ que a diferença entre as gramáticas formais e as funcionais deixa de ser uma 
questão relativa para ser uma questão absoluta.  

 No entanto, postular a não-autonomia da sintaxe não implica absolutamente 
ausência de formalização sistemática. Hengeveld (1998) defende a idéia de que os 
termos ‘Formalismo’ e ‘Funcionalismo, ainda que geralmente aceitos como designações 
de diferentes enfoques dentro da lingüística, não são inteiramente adequados, já que 
incorporam dois diferentes tipos de oposição. A primeira oposição consiste na 
perspectiva básica adotada pelas teorias lingüísticas, mediante a qual a gramática pode 
ser considerada como um sistema estrutural autônomo ou como um instrumento de 
interação social. Teorias com essas duas orientações podem ser chamadas ‘autônomas’ e 
‘funcionais’, respectivamente (cf. Hengeveld, 1988). A segunda oposição é de uma 
natureza completamente diferente. Algumas teorias lingüísticas manifestam um objetivo 
explícito de construir um sistema de representação formal, enquanto, para outros 
enfoques, esse objetivo não tem relevância; teorias desse tipo podem ser chamadas de 
‘formalizadas’ e ‘não-formalizadas’, respectivamente. Como esses parâmetros 
metateóricos de autonomia e formalização caracterizam teorias lingüísticas 
independentemente uma da outra, eles podem ser perfeitamente combinados, como 
mostra a figura 1: 

 
 Formalizada Não-formalizada 

Autônoma A B 
Funcional C D 
Figura1: Funcionalismo e formalismo (Hengeveld, 1998) 

 A figura 1 contém quatro diferentes tipos de teoria lingüística que podem ser 
distinguidos com base em duas oposições. O tipo A de teoria, formalizado e autônomo, 
caracteriza o modelo gerativo. O tipo oposto, D, funcional e não-formalizado, pode ser 
exemplificado por enfoques como os defendidos por Halliday (1985) e Givón (1990). O 
tipo B, não-formalizado e autônomo, apesar de ser logicamente possível, não parece ter 
nenhum representante significativo. O tipo C, formalizado e funcional, é o enfoque 
representado pela Teoria de Gramática Funcional (Dik 1997a; 1997b) e pela Gramática 
do Papel e da Referência (Foley & Van Valin, 1984). 

 Contrastando a GF com os tipos vizinhos na figura 1, com abordagens do tipo A 
e D, a GF compartilha um traço com cada uma delas, mas também tem um traço de que 
as demais não dispõem. Com as teorias do tipo D, a GF compartilha a orientação 
funcional, mas delas difere, na medida em que usa um sistema de representação formal 
que, por isso, força o lingüista a desenvolver sistematicamente a teoria mediante a 
formulação consistente de hipóteses. Como as teorias do tipo A, a GF usa um sistema 
formal de representação, mas também difere delas por manter uma orientação funcional 
que é, por isso, universalmente aplicável. 

A GF é um exemplo de teoria do tipo C, isto é, é um modelo comprometido com 
a orientação funcional com o objetivo explícito de construir um sistema de 
representação formal. Esse sistema de representação formal, caracterizado pela 
introdução de variáveis, níveis e módulos de representação, está diretamente envolvido 
com a necessidade de caracterizar a função comunicativa da linguagem, integrando, 
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portanto, aspectos comunicacionais na própria arquitetura do modelo formal 
(Hengeveld, 1998). O sistema subjacente à construção das expressões lingüísticas é um 
sistema funcional. Por princípio, deve ser estudado no marco das regras, princípios e 
estratégias que regem seu uso comunicativo natural (Dik, 1997b). Segundo Garcia 
Velasco (2003, p.62), um dos maiores êxitos do programa dikiano assenta precisamente 
no fato de haver sido capaz de integrar considerações funcionais e comunicativas na 
própria arquitetura do modelo sem renunciar a um alto grau de formalização.  

Como os formalistas, os funcionalistas também analisam a estrutura gramatical, 
mas assumem o compromisso de que ela é em grande medida condicionada por fatores 
derivados da função primordial da linguagem, a de instrumento de interação social. 
Nesses termos, pode haver uma correspondência não arbitrária entre forma e função, 
princípio que é prontamente recusado pelos formalistas que defendem expressamente a 
autonomia da gramática.  

A verdade é que nem mesmo o funcionalista mais radical defenderia a tese de 
que todos os aspectos sintáticos derivam de aspectos não sintáticos. Na realidade, o que 
os funcionalistas defendem é um conceito relativo de não-autonomia da sintaxe em 
relação aos componentes semântico e pragmático, já que reconhecem a existência de 
fenômenos gramaticais não diretamente deriváveis de aspectos semânticos, pragmáticos 
ou discursivos.  

A verdadeira diferença entre formalistas e funcionalistas em relação ao conceito 
de autonomia se centra, segundo Garcia Velasco (2003), não tanto na autonomia da 
sintaxe, mas na autonomia da gramática, entendida como a faculdade de linguagem, 
existente na mente do falante/ouvinte. A sintaxe é assim auto-contida no sentido de que 
abriga princípios independentes, próprios, cuja manifestação física mais evidente é a 
hipótese de uma faculdade inata de linguagem. Segundo Noonan (1998), isso indica que 
as categorias gramaticais e suas relações no interior do sistema têm existência 
independente e anterior à manifestação das expressões lingüísticas no contexto de sua 
produção e justamente por isso podem ser descritas sem referência a esses fatores.  

Croft (1995) menciona duas leituras para o conceito de autonomia, a autonomia 
da sintaxe em relação à semântica e à pragmática, e a autonomia do conhecimento 
gramatical em relação à orientação social e comunicativa do sistema; como se verá 
desses dois sentidos relacionados, é possível afirmar que o modelo de Gramática 
Funcional se encaminha para uma nova concepção da gramática, organizada em 
módulos, que dá interdependência e, ao mesmo tempo, autonomia aos componentes do 
nível interpessoal ou pragmático, do nível representacional ou semântico e do nível 
estrutural (morfossintático e fonológico).  

2. Níveis e camadas de organização 
Como é possível entender um modelo de análise que é, simultaneamente, formal 

e funcional? Do ponto de vista formal, a GF aplica de modo recursivo a notação lógica 
tradicional de análise de predicados de um lugar do tipo (xi: f (xi)), em que se lê ‘um xi 
tal que xi é f’, e de predicados de dois lugares uma expressão como (xi: f (xi) (xj)), em 
que se lê ‘um xi tal que xi tem uma relação f com xj’ (Dik 1997a, p.63). Considere, por 
exemplo, a sentença contida em (1). 
(1) O garoto esperto estava lendo um livro interessante, 
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A GF aplica a (1) os esquemas de predicado contidos em (2), para formar os 
termos de (3), que são, por sua vez, aplicados à predicação em (4), que, finalmente, 
representa um estado de coisas, sem detalhes formais, como a representação de 
operadores de definitude, gênero e número para os nomes e modo-temporal e número-
pessoal para os verbos. 

(2) garotoN (xi)Ø 
 livroN (xj)Ø 

 espertoA (xi)Ø 
 interessanteA (xj)Ø 

 lerV(x1)Ag (x2)Pac 

(3) (xi: garotoN (xi)Ø: espertoA (xi)Ø) 
(xj)livroN (xj)Ø: interessanteA (xj) Ø) 

(4) lerV  (xi: garotoN (xi)Ø: espertoA (xi)Ø)Ag) 
(xj) livroN (xj)Ø: interessanteA (xj) Ø)Pac) (adaptado de Hengeveld, 2004c) 

 Até meados de 1980, a estrutura subjacente era monoestratal, conforme 
mostrado em (4). Para mostrar recusa por transformações, a representação subjacente 
(doravante RS) da oração era dotada de três componentes básicos: constituintes, um 
item lexical, como nome, por exemplo, categorias, um sintagma nominal, e funções, 
como sujeito, objeto etc. Para explicar como seria possível selecionar as funções 
necessárias para descrever a linguagem, Dik fornece a seguinte estipulação, 
antecipando, segundo Anstey (2004), em muitos aspectos a filosofia central que 
percorre a teoria até aqui: “Existem no mínimo tantas funções em uma língua quanto 
são as diferenças gramaticais (não semânticas) entre cada expressão que não podem ser 
correlacionadas a diferenças de constituência e/ou categorização” (Dik 1968: 176 apud 
Anstey 2004, p.28). 1 

Em 1987, inspirado principalmente por Foley & Van Valin (1984), Hengeveld 
apresenta pela primeira vez uma RS da oração organizada em três camadas. A oração, 
agora, não é apenas organizada em camadas na perspectiva horizontal, mas ela é 
também verticalmente organizada, representando, em dois níveis, dois diferentes 
aspectos da linguagem, o interpessoal e o representacional. A figura 2 é uma ilustração 
da organização em camadas da estrutura subjacente da oração proposta por Hengeveld 
(1987), que foi absorvida por Dik, ([1989]1997a). 

        (π4 E1: [(π3 X1: [(π2 e1 : [(π1 f1) (x1)](e1))] (X1))] (E1)) oração 
      (π3 X1: [(π2 e1 : [(π1 f1) (x1)](e1))] (X1))  proposição 

    (π2 ei : [(π1 f1) (x1)](e1))   predicação 
    (π1 f1) (x1)   predicado 

 
Camada Variável Designação Nível 
Oração (E1) Ato de fala 

Proposição (X1) Conteúdo proposicional 
 

Interpessoal 
Predicação (e1) Estado de coisas 
Predicado (f1) Propriedade/relação 

Termo (x1) Indivíduo 

 
 

Representacional 
Figura 2. A representação dos enunciados na GF (cf. Hengeveld, 1987) 

                                                 
1 Cf. o original: “At least so many functions are set up for a language as there are grammatical (not 
semantic) differences between the linguistic expressions of that language which cannot be correlated to 
differences in constituency and/or in categorization”. 
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Cada camada na figura 2 representa um diferente tipo, que pode se definido em 
termos de uma versão estendida da classificação para os tipos de entidades, fornecidas 
por Lyons (1977, p. 442-7). Assim, um predicado (f1) representa uma entidade de zero 
ordem, que não tem existência independente, podendo ser avaliado em termos de sua 
aplicabilidade a outros tipos de entidade. Um termo (x1) representa um indivíduo, uma 
entidade de primeira ordem, que pode ser localizado no espaço e pode ser avaliado em 
termos de sua existência. Uma predicação (e1) representa um estado de coisas, uma 
entidade de segunda ordem, que pode ser localizada no tempo e no espaço e pode ser 
avaliada em termos de sua realidade. Uma proposição (X1) representa um conteúdo 
proposicional, uma entidade de terceira ordem, que não pode ser localizada nem no 
tempo nem no espaço, mas pode ser avaliada em termos de sua verdade. Por fim, a 
oração (E1) representa um ato de fala, uma entidade de quarta ordem, que se localiza no 
tempo e no espaço e pode ser avaliada em termos de suas condições de felicidade 
(Hengeveld, 1987). 

A representação na figura 2 não é mais monoestratal, mas continua evitando 
transformações. Ela fornece como um todo uma representação de um ato de fala (E1), 
dentro do qual se comunica um conteúdo proposicional (X1). Esse conteúdo 
proposicional, por sua vez, contém a descrição de um estado de coisas (e1) que envolve 
uma relação (f1) entre um ou mais indivíduos (x1...xn). O nível mais alto da estrutura é 
chamado, de acordo com Halliday (1970, p.325), de nível interpessoal. Ele é estruturado 
com mais detalhes em (5). 
(5) (E1 [(ILL (S) (A) (X1: [-----] (X1))] (E1)) 

A RS é estruturada em (5) com base em um predicado ilocucionário abstrato 
(ILL), que indica o tipo de ato de fala enunciado e que tem o falante (S), o ouvinte (A) e 
o conteúdo comunicado (X1) como seus argumentos. O nível mais baixo, chamado de 
representacional, é estruturado com base em um predicado (f1) que tem um ou mais 
indivíduos (x1...xn) como seus argumentos.  

Cada uma das unidades relevantes da estrutura da oração pode ainda ser 
modificada por operadores, que consistem em elementos abstratos representando 
distinções semânticas e pragmáticas expressas por meios gramaticais, e por satélites, 
que consistem em distinções semânticas expressas por meios lexicais opcionalmente 
selecionados. No esquema em (6a-b), os operadores são representados por π e os 
satélites por σ; o número subscrito indica a camada, aqui restrita apenas às do nível 
representacional. 

(6) a π3 p1: [(π2 e1 : [(π1 f1) (x1)](e1))] (p1)) 
b (p1: [e1: [(f1:... f1): σ1 (f1)))(x1)](e1): σ2(e1))] (p1): σ3 (p1))  

Os operadores, que fazem parte do sistema gramatical da língua, representam as 
seguintes distinções semânticas e pragmáticas: 

 
(7) π4 operadores de ilocução Estratégia comunicativa do falante (ex.: reforço ) 
 π3 operadores de proposição Validade do conteúdo proposicional (ex.: evidencialidade) 
 π2 operadores de predicação Cenário do estado de coisas (ex: Tempo, Realidade) 
 π1 operadores de predicado Mudança na estrutura interna do estado de coisas (ex: aspecto) 

(Adaptado de Hengeveld, 1999, p. 4) 
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Todos os tipos de operadores em (7) têm funções que são próprias do nível em 
que operam. Operadores de predicado representam expressões gramaticais que 
especificam propriedades adicionais do estado de coisas. Muitas expressões aspectuais 
são capturadas por esse tipo de operador. Operadores de predicação representam 
expressões gramaticais que especificam o cenário do estado de coisas, cuidando de 
representar, por exemplo, a expressão de tempo e de aspectualidade. Operadores de 
proposição representam expressões gramaticais que especificam a atitude proposicional 
do falante, como no caso da modalidade evidencial. Por fim, operadores de ilocução 
representam expressões gramaticais que modificam a força do ato de fala, cuidando, por 
exemplo, do uso de morfemas de ênfase. 

Essa caracterização semântica encontra um reflexo formal no modo como 
expressões de Tempo/Modalidade/Aspecto (doravante TMA) são realizadas trans-
lingüisticamente, com base na generalização tipológica contida em (8): 
(8) Na medida em que as línguas usam uma única e mesma estratégia morfológica para a expressão de 

operadores, esses são expressos na seguinte ordem em relação ao predicado:  

PredV π1 > π2  >π3  >  π4   ou  π4 > π3  >π2  >  π1 Pred    (Hengeveld, 1999, p.5) 

A organização em camadas pode ser comprovada pelas relações de escopo dos 
operadores e dos satélites. Considere-se a ordem dos morfemas no Hidatsa e no inglês 
em (9) e (10) abaixo para a mesma sentença. 
(9) Hidatsa 
   PredV  π1 π2 π3 
 Wíra  i  appari  ki stao ski. 
 Árvore ela crescer INGR PASS CERT 
 ‘A árvore deve ter começado a crescer’ 

(10) Inglês 
   π3 π2 π1 PredV 
 The  tree  must  have  begun  to.grow 
 A árvore CERT PASS INGR CRESCER 

 LEX  3 2 1 
‘A árvore deve ter começado a crescer’         (Adaptado de Hengeveld, 1999, p. 5) 

De acordo com o Princípio de Orientação Centrípeta (Dik, 1997a, p. 401), a 
ordenação dos constituintes é determinada pela relativa distância que mantêm com o 
núcleo, o que pode produzir uma organização que simula uma imagem ao espelho em 
torno do núcleo de acordo com o escopo dos constituintes. Com base nessa hipótese, 
Hengeveld já propunha em 1989 que a ordem dos morfemas em torno do núcleo deve 
refletir as relações de escopo de modo que 1 representa a posição para aspecto e 
modalidade orientada para o participante, como a facultativa, a posição 2 representa 
relações de tempo, realis/irrealis e quantificação, enquanto a posição 3 representa 
evidencialidade. Os exemplos em (9) e (10) comprovam claramente essas relações de 
escopo e, por conseguinte, o princípio de que a sentença deve ser organizada em 
camadas estruturais. A ordem dos satélites da sentença (11a) do inglês consiste também 
num bom exemplo das relações de escopo (11b) e uma comprovação a mais da 
necessidade da organização formal em camadas postulada pela GF: 
 
(11) a  She certainly (σ3) danced beautifully (σ1) recently (σ3) 

b σ3    predicado   σ1   σ2  
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Esses exemplos representam um fenômeno lingüístico universal, que foi 
primeiramente investigado extensivamente por Bybee (1985). A autora notou que 
dentro do domínio de expressões de TMA, o Aspecto tende a ser expresso mais próximo 
do predicado, seguido primeiramente por Tempo e depois por Modalidade. O 
tratamento desse tipo de operador pela GF fornece uma base formalizada para 
descobertas como essa mediante a representação da oração organizada em camadas. 

 Importam as funções pragmáticas apenas na medida em que recebam algum tipo 
de manifestação formal no sistema gramatical da língua em questão, sendo, por isso, 
passível de formalização nos diferentes níveis de representação. Para mencionar um 
exemplo simples, o português mantém a expressão de um ato ilocucionário hortativo, 
como em (12a), uma sentença mais adequada ao estilo formal e (12b) mais adequada ao 
estilo informal.  
(12) a Caminhemos juntos para não nos perder. 

b Vamos caminhar juntos para não nos perder. 

Essa função, todavia, é formalmente exercida pelo imperativo, que, além de 
expressar ordem, expressa outros subtipos de atos ilocucionários. Nesse caso, não teria 
sentido mencionar o ato de fala hortativo na gramática da língua portuguesa, como, por 
exemplo, se observa na gramática do Tucano; o imperativo é caracterizado pelo 
acréscimo do sufixo –ya em (13a), distinguindo esse tipo de ato de fala do hortativo, 
pelo acréscimo do sufixo –râ em (13b), e do suplicativo, pelo acréscimo do sufixo –ma 
em (13c). 
Tucano (Ramirez, 1997, p.144-5) 
(13)a apê-ya! 

play-IMP.2PL 
‘Play!’ 

b apê-râ 
go-IMP.HORT.1PL 
‘Let’s go to play!’ 

c apê-ma 
 play IMP.SUPPL. 

‘Leave me to play!’ 

 O fato é que, apesar de defender veementemente uma metodologia funcional 
para o enfoque da linguagem, os adeptos da GF são, como se vê, receptivos a 
abordagens formalistas de fenômenos lingüísticos. Por causa disso, a GF recebe críticas 
tanto de formalistas, para os quais, a GF não passa de uma variante notacional da 
Gramática Gerativa, quanto de funcionalistas, como Croft (1995), para quem a GF está 
a meio caminho entre o formalismo e o funcionalismo por não reduzir todos os aspectos 
sintáticos a princípios funcionais com base na preservação de certa autonomia entre 
pragmática/ semântica e sintaxe.  

Há manifestos indubitavelmente programáticos como o que se lê em Dik (1997a, 
p.8), segundo o qual a semântica é instrumental em relação à pragmática, e a sintaxe, 
em relação à semântica. Nessa perspectiva não há qualquer espaço para uma sintaxe 
autônoma: pelo contrário, na medida em que é possível estabelecer uma divisão clara 
entre sintaxe e semântica, a sintaxe permite aos indivíduos construir expressões 
complexas para transmitir significados complexos, e esses significados permitem aos 
indivíduos comunicar-se de modos diferenciados e sutis.  
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Para dar ainda maior suporte teórico a esses princípios programáticos, Dik 
(1997a) adota o conceito de competência comunicativa de Hymes (1972), para 
contrapor-se programaticamente à separação entre competência e desempenho do 
modelo gerativista. O conhecimento lingüístico dos indivíduos inclui não apenas a 
competência gramatical de gerar e interpretar regras gramaticais, como defendem os 
gerativistas, mas também a capacidade de utilizá-las de modo eficaz e apropriado em 
função das convenções da interação verbal. A explicação da competência comunicativa 
deve basear-se, portanto, em dois sistemas de regras: (i) as que definem a construção 
das expressões lingüísticas, ou componente gramatical; e (ii) as que se centram nas 
convenções que regem a comunicação ou interação verbal, ou componente pragmático. 
O primeiro é instrumental em relação ao segundo de modo que as expressões 
lingüísticas devem ser explicadas com referência ao sistema de interação verbal. 

Do princípio de que a sintaxe é empregada para expressar aspectos semânticos e 
pragmáticos dos enunciados, e que, ao menos nesse caso, seu uso é determinado por 
esses aspectos, não decorre necessariamente o princípio de que a sintaxe também não 
contenha princípios próprios de organização, que são estritamente independentes. Dik 
(1983, p.75) parece em princípio admitir isso explicitamente ao responder 
negativamente se toda a propriedade estrutural deve encontrar uma explicação 
funcional: “como com todos os instrumentos humanos, as exigências funcionais 
imputadas a uma língua deixam um pouco de tolerância para especificações alternativas 
de propriedades não-funcionais; desenvolvimentos históricos criam inevitavelmente 
propriedades rudimentares (...); e conflitos entre diferentes exigências funcionais podem 
até criar disfuncionalidade em dadas áreas da organização lingüística”.2  

De qualquer modo, o objetivo crucial de Dik foi encontrar um modo de tornar a 
RS independente de uma sintaxe autônoma. Segundo Anstey (2004, p. 35-6), essa 
abordagem foi bastante inventiva. Primeiramente, Dik removeu todas as referências a 
uma estrutura de constituintes da RS reduzindo-a aos itens lexicais arranjados numa 
combinação de relações funcionais, isto é, de relações sintáticas, semânticas e 
pragmáticas. Em segundo lugar, ele oculta essa informação removida em três locais 
separados, empregando três estratégias: (i) mediante a estratégia de individuação, evita 
a necessidade de uma estrutura abstrata na RS, como um sintagma verbal, atribuindo 
aos esquemas de predicados estocados no léxico um número específico de posições 
argumentais, cada qual com uma função semântica; (ii) mediante a estratégia de 
semanticização, elimina a necessidade de um SN criando um mecanismo mediante o 
qual as relações de dependência interna dos componentes do SN são isomorficamente 
instanciados na estrutura do termo como relações semânticas; (iii) mediante a estratégia 
de adiamento, a estrutura da oração é reificada em templates de ordem de palavras que 
ficam proibidos de dar uma contribuição com informação estrutural até que a RS seja 
completamente especificada com informação funcional. 

Essas estratégias certamente visavam a criar uma oposição sistemática à teoria 
gerativa, num momento de forte competição, agora superado, entre os enfoques 
teóricos, pois, de fato, nem mesmo o funcionalismo mais radical afirmaria que a 
gramática de uma língua não dispõe de pelo menos alguns elementos arbitrários, que 
                                                 
2 Cf. o original: as with all human instruments, the functional requirements put on a language leave quite 
a bit of leeway for alternative specifications of non-functional properties; historical developments 
unavoidably create rudimentary properties (...); and conflicts between different functional requirements 
may even create dysfunctionality in given areas of linguistic organization. 
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fazem parte de um sistema com certa dose de auto-contenção (Croft, 1995, p.494). 
Nesse caso, o subsistema sintático apresenta princípios próprios e regras independentes, 
já que estes não se derivam dos princípios e regras dos outros dois subsistemas nem 
fazem referência a eles. O que defende a GF, todavia, é uma redução ao mínimo 
possível desse tipo de fenômeno lingüístico. Nesse caso, com relação à autonomia da 
sintaxe, há uma diferença profunda óbvia entre teorias funcionais, como a GF, e teorias 
formais, como a gerativista. 

 Apesar da prioridade metodológica que parece merecer o componente 
pragmático nos estudos funcionalistas, o principal centro de atenção do modelo na GF é 
a estrutura da oração simples e da oração complexa. Na realidade, o grande esforço de 
Dik foi dirigido para a explicação da estrutura gramatical com referência à estrutura 
semântica e pragmática. Ainda que a abordagem dos fenômenos gramaticais recorra 
freqüentemente a explicações de base discursiva, com vistas ao entendimento de que a 
linguagem é um instrumento de interação social, parece ser a sintaxe em si o objeto 
principal, não o discurso, já que a unidade máxima está confinada ao estudo de 
construções simples (Dik, 1997a) e de construções complexas (Dik, 1997b).  

 Nos casos em que a explicação reduz as regras aos mecanismos formais, a GF dá 
conta apenas da sintaxe, deixando de lado a prioridade das regras pragmáticas e 
semânticas, um dos postulados mais caros à GF. Com efeito, diz Dik ([1989]1997a, p. 
5) que “o correlato psicológico de uma língua natural é a ‘competência comunicativa’ 
do ULN no sentido de Hymes (1972): sua habilidade de estabelecer a interação social 
por meio da linguagem”.3 Apesar disso, Hymes (1979, p.306) lança a seguinte crítica a 
Dik: “Seria justo dizer que Dik entende ser preferível que a GF seja um modo de 
analisar a gramática como meio de comunicação, mas deixa a análise dos fins da 
comunicação, e a ligação entre meios e fins, para outros ou para um outro momento”.4 

3. O discurso na GF dos anos 90 
 Desde o início dos anos 90, uma parte significativa da pesquisa realizada dentro 
do arcabouço teórico da Gramática Funcional tem sido dirigida para a expansão da GF 
de uma gramática da sentença para uma gramática do discurso. Connoly (2004) faz um 
rápido sumário de como a noção de discurso se desenvolveu a partir de 1997 resultando 
no modelo de Gramática Funcional do Discurso recentemente proposto.  

A primeira abordagem do discurso descrita em Hengeveld (1997), que Connoly 
menciona, é ver o discurso mais como um nível adicional (ou conjunto de níveis) acima 
da oração. Esse enfoque é conhecido como organização em camadas ascendentes 
(upward layering). Nessa camada adicional, chamada de Retórica, atos de fala são 
agrupados em lances (moves) que são, por sua vez, organizados num tipo particular de 
discurso, como a conversação, por exemplo. Um move é realizado por um parágrafo 
dentro de um monólogo ou por um turno dentro de um diálogo, uma visão de 
organização do discurso que é, em grande parte, uma retomada do enfoque discursivo 

                                                 
3 Cf. o original: “The psychological correlate of a natural language is the NLU’s “communicative 
competence”in the sense of Hymes (1972): his hability to carry on social interaction by means of 
language.” 
4 Cf. o original: “It might be fair to say that Dik understands FG to be preferable as a way of analysing 
grammar as communicative means, but leaves the analysis of communicative ends, and the linkage 
between means and ends, to others, or for another time.” 
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de Sinclair & Coulthard (1975), em que atos são agrupados em moves, moves em trocas, 
trocas em transações e transações em interações. 

A primeira resposta a essa proposta de Hengeveld pode ser encontrada no 
próprio Dik (1997b). Como, todavia, o discurso pode ser considerado como um 
processo de interação comunicativa ou como o produto de tal processo, pode-se dizer 
que, em Dik (1997b), o discurso como produto pode ser visto como um fragmento 
coerente de língua falada ou escrita, que contém normalmente mais de uma oração e que 
pode conter um ou mais constituintes extra-oracionais. O discurso como processo pode 
tomar a forma de um monólogo ou de um diálogo, e os participantes do ato de discurso 
são rotulados como S para Falante (Speaker) e A para Ouvinte (Addressee).  

 Qualquer processo discursivo pode ser encaixado dentro de um Evento 
Discursivo, que é um tipo de fenômeno social, caracterizado por diversos aspectos 
relevantes, como a identidade dos interlocutores e o relacionamento entre eles; o tempo, 
o lugar e as circunstâncias do discurso; as convenções sociais predominantes que 
determinam o uso aceitável da língua. O processo discursivo envolve decisões que 
afetam a construção do texto em desenvolvimento, o que inclui a escolha do gênero e a 
seleção do estilo. 

 Conforme o desenvolvimento do discurso, os participantes criam um quadro 
mental que habilita a interpretação de cada enunciado novo em relação ao discurso 
precedente e também em relação ao contexto da informação pragmática dos 
interlocutores derivada da situação discursiva. Dik denomina esse grau de 
compartilhamento entre os interlocutores de Modelo do Discurso. Uma vez que está 
continuamente mudando, um Modelo de Discurso tem uma natureza dinâmica e, uma 
vez que ele nunca é capaz de incluir toda a informação pragmática relevante, ele 
constitui apenas um modelo parcial do discurso. 

Dik (1997b, p.300-4) afirma que cada oração individual tem um valor 
ilocucionário básico que deve ser visto como uma instrução codificada mediante a qual 
o falante tenta modificar a informação pragmática do ouvinte. Os valores ilocucionários 
- declarativo, interrogativo, imperativo e exclamativo - constituem tipos de atos de fala 
identificáveis com base na tendência de ser codificados diferentemente na gramática das 
línguas naturais. Outros fenômenos, como tempo e tópico discursivo, tendem a persistir 
para seqüências inteiras de orações ou para discursos inteiros. Além disso, a 
manutenção de continuidade tópica é conectada com a criação de cadeias de referência 
anafórica que se estendem para além das fronteiras da sentença. 

Dentro do arcabouço de Dik (1997b), um evento discursivo é estruturado em 
duas camadas, a interpessoal e a representacional. Postula que o discurso tem uma 
estrutura essencialmente hierárquica, que pode ser problematizada por fenômenos como 
interrupções, encaixamentos e recorrências. A estrutura hierárquica pode ser distinguida 
tanto dentro da camada interpessoal quanto dentro da camada representacional. Na 
camada interpessoal, a unidade mais baixa é o ato de fala, que veicula um valor 
ilocucionário determinado. Unidades desse tipo podem combinar em seqüências mais 
longas de atos de fala. Num diálogo, por exemplo, seqüências de um ou mais atos de 
fala são organizadas em turnos e a seqüência completa de turnos pode constituir o 
discurso. Do ponto de vista representacional, por outro lado, o discurso se divide em 
episódios e sub-episódios, como, por exemplo, capítulos, seções e parágrafos de um 
livro. Finalmente, essas unidades são compostas por proposições, que constituem o tipo 
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de unidade discursiva de nível mais baixo dentro da camada representacional. Dik 
(1997b) admite também que relações retóricas como elaboração e contraste, propostas 
por Mann & Thompson (1987), deveriam ser acomodadas na abordagem discursiva da 
GF. 

 No entanto, muitos pesquisadores da GF postularam uma separação ainda mais 
forte entre gramática e discurso do que a representada pelas propostas de Hengeveld 
(1997) e Dik (1997b), defendendo que o discurso deveria ser manipulado dentro de um 
módulo separado. Assim, o discurso é tratado por Vet (1998), Bolkestein (1998) e 
Liedtke (1998) como módulo pragmático em oposição ao módulo gramatical; por 
Kroon (1997) como módulo do discurso em oposição ao módulo da sentença, e por 
Steuten (1998a; 1998b) como unidade comunicativa em oposição ao conceito de 
unidade gramatical. Kroon argumenta ainda que a unidade mais baixa na hierarquia do 
discurso, que ela chama de ato de discurso, não é necessariamente equivalente ao da 
oração, já que constituintes extra-oracionais podem funcionar também como um ato 
discursivo. Para Vet e Steuten, a diferença de natureza entre o processo do discurso e o 
produto desse processo na forma de orações é motivo para um tratamento separado no 
arcabouço descritivo da GF. Connoly (2004, p.93) afirma que, de fato, a idéia de algum 
tipo de arcabouço modular parece já ser previsto em Dik (1997b, p. 409). 

4. Uma nova arquitetura para a GF: a GFD 
4.1. Uma organização modular descendente 

Hengeveld (2004b) retorna ao cenário, procurando assimilar um pouco das 
diferentes propostas. Segundo o autor, há diversas razões porque a GF deve expandir-se 
da sentença para o discurso. Há, em primeiro lugar, muitos fenômenos lingüísticos que 
podem ser explicados somente em termos de unidades maiores que a sentença 
individual: partículas discursivas, cadeias anafóricas, formas verbais narrativas e muitos 
outros aspectos da gramática requerem uma análise que leve em consideração contextos 
lingüísticos maiores. O exemplo (14) mostra um caso de narrativa em que a partícula 
ine no final de uma sentença é sempre retomada na sentença seguinte. 

(14) Tidore (van Standen, 2000, p. 275 apud Hengeveld, 2004c)  
 turus jafa cahi   saloi ena=ge 
 then Jafa carry.on.the.back  basket 3.NH=there 
 turus ena=ge  paka  ine 
 then 3.NH=there ascend  upwards 
 ine  una  oka  koi 
 upwards  3.SG.M.  pick  banana 

‘... then Jafa carried the saloi and went upwards. Went upwards he picked the banana’ 

Há, em segundo lugar, muitas expressões lingüísticas menores que a sentença 
individual, que, todavia, funcionam como enunciados completos e independentes dentro 
do discurso, como frases holofrásticas, exclamações e vocativos, mostrados 
respectivamente em (15a), (15b) e (15c). Esses fenômenos requerem uma concepção de 
enunciados como atos discursivos e não como sentenças (Mackenzie 1988). 
(15) a (O que você comprou?) Uma camisa. 

 b Parabéns! 
 c Oh, Maria! 

Hannay & Bolkestein (1998) argumentam que as propostas até então dirigidas à 
expansão da GF numa gramática do discurso representavam duas diferentes abordagens. 
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Na primeira abordagem, o nível do discurso é coberto por camadas adicionais 
hierarquicamente superordenadas. Na segunda abordagem, o nível do discurso é 
manipulado por um componente separado, ligado ao gramatical mediante uma interface.  

Hengeveld (2004a) defende a idéia de que um modelo adequado de gramática do 
discurso requer a integração dessas duas abordagens, postulando a necessidade tanto do 
reconhecimento de vários níveis de análise, quanto da aplicação de uma organização em 
camadas que se estenda ao nível do discurso. Assim, o modelo de uma Gramática 
Funcional do Discurso, que o autor apresenta, é tanto modular quanto hierárquico e, 
além do mais, opera de cima para baixo (top-down), significando que as decisões nos 
níveis e nas camadas superiores determinam e restringem as possibilidades nos níveis e 
camadas inferiores.  

Postula-se que um modelo de gramática é tanto mais efetivo quanto mais sua 
organização se assemelhar ao processamento lingüístico no indivíduo; assim, como a 
produção começa com as intenções comunicativas processando em direção descendente 
até chegar à articulação da expressão lingüística, o modelo de produção gramatical deve 
refletir esse modo de processamento, sendo por isso organizado de modo descendente, 
isto é, do discurso para as unidades de expressão, como demonstrado na figura 3, que 
também mostra a organização geral da GFD.  

Hengeveld reconhece a necessidade de uma gramática organizada em três níveis, 
conforme se vê na figura 3: o nível Interpessoal, o Representacional e o Estrutural, cada 
qual concebido como um módulo separado e internamente organizado em camadas. 
Desse modo, Hengeveld combina os melhores aspectos das abordagens anteriores. 
Outro avanço importante é o reconhecimento de um componente comunicativo e um 
componente cognitivo, que contêm elementos essenciais do contexto com o qual os três 
módulos interagem. O componente gramatical é conectado ao componente conceitual, 
ao contextual e aos componentes de expressão (output). Assim, representações 
morfossintáticas e fonológicas são níveis separados dentro do componente gramatical 
em vez de ser parte apenas do output da gramática, como era previsto no modelo 
standard em Dik (1997a). Agora, no output do sistema reside apenas a expressão, 
reduzida à articulação fonética. 

Um argumento convincente para justificar a necessidade de um sistema modular 
com quatro níveis de representação é o de que é possível fazer referência anafórica, em 
dois diferentes turnos conversacionais, não apenas a entidades referenciais, como em 
(17), mas também a atos de fala, como em (16), à forma de sintagmas nominais, como 
(18), e à própria expressão fonológica, como (19). 

Nível interpessoal (Pragmática) 
(16). A. Saia daqui já! 
 B. Não me fale assim! 

 Nível Representacional (Semântica) 
(17) A. Há muitos sinais de trânsito nesta cidade. 
 B. Eu não havia notado isso. 

 Nível Estrutural (Morfossintático) 
(18) A. Eu comi ‘lamb chop’ ontem à noite. 
 B. É assim que você diz ‘costela de carneiro’ em inglês? 

 Nível Fonológico (Fonologia) 
(19) A. Eu comi uma /pa’eλa / ontem à noite. 
 B. Isso não seria /pa’eya/ (Adaptado de Hengeveld, 2004c) 
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 Todos os níveis têm uma natureza puramente lingüística no sentido estrito em 
que descrevem a linguagem em termos das funções que ela permite exercer, mas 
somente na medida em que essas funções são codificadas na gramática das línguas 
particulares; a GFD é, portanto, o componente gramatical de uma teoria mais 
abrangente da interação verbal.  

Figura 3. Organização Geral da GFD 
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 Como mostra a figura 3, os fenômenos em que a estrutura lingüística é 
determinada pela interação verbal são capturados como uma interação entre o 
componente gramatical e um componente conceitual, um contextual e um componente 
terminal (output). Dentro do próprio componente gramatical, as elipses contêm 
operações, os quadrados contêm primitivos, isto é, os blocos construtores básicos 
usados nas operações, e os retângulos contêm os níveis de representação produzidos 
pelas operações. 

 O nível conceitual pré-lingüístico dá igual relevância tanto a uma intenção 
comunicativa, como, por exemplo, fazer uma advertência, quanto à representação 
mental correspondente, como por exemplo, a de um evento causador de perigo. A 
operação de formulação converte essas representações conceituais em representações 
pragmáticas (no nível interpessoal) e semânticas (no nível representacional) que, por sua 
vez, são traduzidas em representações morfossintáticas e fonológicas mediante a 
operação de codificação. Tanto as regras usadas na formulação quanto as usadas na 
codificação são fenômenos próprios de cada língua particular e não fenômenos 
universais; conseqüentemente, representações conceituais similares podem receber 
diferentes representações pragmáticas e semânticas em diferentes línguas: entendem os 
autores que advertências são, em algumas línguas, formuladas como um ato de fala 
distinto, enquanto em outras elas podem receber o mesmo tratamento de ordens; por 
exemplo, em português, fazer uma advertência implica numa extensão do imperativo e 
do proibitivo, enquanto em Tucano, há uma forma própria para o imperativo e outra 
para o admonitivo. 
(20) a Chegando na casa de sua avó, comporte-se bem, senão.... 
 b  Faça sua lição já! 

Tucano (Ramirez, 1997, p.145) 
(21) a apê-ya! 

play-IMP.2PL 

‘Play!’ 
b ape masa tro ehâ-g  ãyuró wee-ápa! 

Another people near arrive-IMPL well do-IMP.ADM 
‘When you arrive (in the house of) another people, behave yourself’ (take care of to do well) 

O output da gramática funciona como input para a operação de articulação, que, 
no caso mais comum de expressão, a acústica, contém as regras fonológicas necessárias 
para um enunciado fonético adequado. Ademais, cada nível dentro da gramática se 
alimenta do componente contextual, que habilita a referência subseqüente a vários tipos 
de entidade relevantes em cada nível tão logo sejam eles introduzidos no discurso, 
conforme demonstrado acima (v. exemplos 16-19). O processo de formulação se apóia 
nesse componente de modo tal que a disponibilidade de antecedentes e referentes 
visíveis pode influenciar a composição dos atos discursivos subseqüentes. 

A figura 3 especifica também os vários conjuntos de primitivos que alimentam a 
operação de formulação e a codificação morfossintática e fonológica. Em primeiro 
lugar, os esquemas (frames) definem as combinações possíveis de elementos nos níveis 
interpessoal e representacional que são relevantes para a operação de formulação. Em 
segundo lugar, o conjunto dos primitivos contém lexemas. Enquanto na versão anterior, 
esquemas de predicado são diretamente associados com o lexema respectivo, na nova 
versão, os esquemas são selecionados antes da inserção de lexemas, refletindo as opções 
disponíveis ao falante para descrever a mesma entidade mediante uma variedade de 
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lexemas com diferentes conotações e/ou denotações. Em terceiro lugar, esse conjunto de 
primitivos contém operadores primários, que simbolizam as distinções semânticas e 
pragmáticas na língua em questão, como, por exemplo, identificabilidade e 
evidencialidade, respectivamente. 

Os vários níveis da organização na GFD mantêm todas uma natureza hierárquica 
e com uma disposição de uma estrutura em camadas, já postulada pela versão anterior 
da GF, embora a orientação agora represente o processamento. Em sua forma máxima, a 
estrutura geral das camadas dentro dos níveis tem a configuração abstrata contida em 
(22). 
(22) (π α1: [(complex) head] (σ1): φ (α1))φ  (Hengeveld & Mackenzie, no prelo) 

Em (22), α1 representa a variável da camada relevante, que é restringida por um 
possível núcleo complexo e posteriormente especificada por um ou mais modificadores 
σ, e/ou é posteriormente especificada por um operador π e/ou uma função φ. 
Modificadores representam estratégias lexicais; já operadores e funções, estratégias 
gramaticais. A diferença entre estes dois é a de que somente as funções são categorias 
relacionais. 

4.2. O nível interpessoal 
O nível interpessoal dá conta dos aspectos formais que reflete o papel de uma 

unidade lingüística na interação entre falante e ouvinte. O propósito da interação 
implica que cada falante emprega uma estratégia, de modo mais ou menos consciente, 
para atingir seus objetivos comunicativos. Na formulação, emprega-se o nível 
interpessoal para indicar como essa estratégia é realizada em relação tanto aos 
propósitos do falante quanto ao estado mental corrente do ouvinte. As unidades de 
discurso através das quais o nível interpessoal opera são hierarquicamente organizadas 
de acordo com a arquitetura global da GFD, como mostra (23). 
(23) (M1: [(A1: [ILL (P1)S (P2)A (C1: [(T1)(R1)] (C1))] (A1))] (M1)) 

 O nível mais alto na hierarquia - o move - descreve um segmento inteiro de 
discurso com os vários níveis inferiores que, por seu lado, contêm componentes desse 
segmento; além disso, a hierarquia representa também a seqüência das ações 
lingüísticas: um move pode consistir em diversos Atos temporalmente ordenados; um 
Ato podem conter diversos Conteúdos Comunicados também cronologicamente 
ordenados, incluindo, por seu lado, múltiplos Subatos de Predicação (Ascription) e de 
Referência. Para dar um exemplo simples, o posicionamento de um Ato antes ou depois 
de outro estrategicamente mais central determina se ele deve ser entendido como uma 
Orientação ou como um Adendo nos exemplos (24a) e (24b), respectivamente (cf. 
Hengeveld & Mackenzie, no prelo). 
(24) a antigamente os cinemas... o ambiente era outro (DID-SP-234: 542) 
 b mas chego e já apronto o outro para ir para a escola... o menorzinho (D2-SP-360: 161) 

 Embora Hengeveld preveja a existência de unidades discursivas superiores, a 
unidade de análise no nível interpessoal é o move, caracterizada como a unidade 
discursiva mínima que representa um turno na interação destinado à formulação de uma 
intenção comunicativa do falante, como convites, propostas, recomendações, perguntas 
etc. Dentro de um mesmo move, é possível haver mais de um ato discursivo; Mackenzie 
(2004b) propõe que a sentença em (25) contém três atos discursivos dentro do mesmo 
move.  
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(25) Ai meu Deus, ‘tá em chamas, meu cabelo! (Adaptado de Mackenzie, 2004, p. 183) 

 Esse enunciado reflete um move e deve manifestar três contornos entonacionais 
prováveis, cada qual com uma sílaba tônica (Deus, chamas e cabelo, respectivamente). 
O move pode ser visto como uma seqüência de três atos que refletem naturalmente a 
sucessão de eventos cognitivos, como choque, percepção e identificação. O autor sugere 
a representação em (26) em que a enumeração dos atos corresponde à seqüência deles 
na cognição: 
(26) (M1: [(A1) (A2) (A3)]) (Mackenzie, 2004, p. 184) 

 Cada ato discursivo caracteriza-se em função de sua ilocução, representada 
como um esquema ilocucionário com os participantes do ato de fala como argumentos. 
Assim, o mesmo enunciado como o contido em (27) pode receber diferentes estruturas 
subjacentes no nível interpessoal, conforme as leituras que sobressaem do contexto da 
interação, ou seja, ordem ou pedido. 
(27) Um café! 

 Como, todavia, o ato discursivo representa apenas os aspectos que recebem 
codificação gramatical, cada valor ilocutivo é tratado como um operador e o ato 
discursivo recebe uma única codificação gramatical em português, que é o ato de fala 
imperativo, conforme se vê em (28). 
(28) a (M1: [(Ordem A1: [IMP (P1)S (P2)A (C1: [um café] (C1))] (A1))] (M1)) 
 b (M1: [(Pedido A1: [IMP (P1)S (P2)A (C1: [um café] (C1))] (A1))] (M1)) 

(Adaptado de Mackenzie, 1998, p. 227) 

 O terceiro argumento do esquema ilocutivo é o conteúdo comunicado (C), que 
se constitui a partir de atos referenciais (R) e atos atributivos (A). A introdução da 
variável C permite agora distinguir a informação comunicada em um ato discursivo (A) 
e o tipo de entidade a que se faz referência (R) na interação, já que formalizam a função 
comunicativa do falante. Essas duas entidades se realizam por níveis diferentes e 
independentes entre si, o que implica que qualquer tipo de entidade pode construir ora 
como um referente ora como um predicado, conforme se observa no exemplo (29). 
(29) a Ele viu a criança.    (R1: (x1) (R1)) 
 b Ele viu a criança fazendo um desenho. (R1: (e1) (R1)) 

(Garcia Velasco & Hengeveld, 2002, p.110) 

 O sintagma nominal a criança em (29a) constitui um ato referencial (R) 
construído a partir da designação de um indivíduo (x), enquanto em (29b) o que 
contribui para a caracterização de uma entidade referencial (R) é um estado de coisas 
(e).  

 Um exemplo final dá uma impressão simplificada da operação do nível 
interpessoal; o move contido em (30a) é representado como (30b), em que a um ato 
interpelativo segue um ato ilocutivo. 
(30) a Ei, você perdeu a carteira! 
 b (MI:  [ 
   (AI: [(FI: ei (FI)) (PI)S (PJ)A] (AI)) 
   (AJ: [(FJ: DECL (FJ)) (PI)S (PJ)A (CI: [(RI) (TI) (RJ] (CI))] (AJ)) 
  ] (MI))     

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, no prelo) 
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4.3 O nível representacional 
 O nível representacional explica os aspectos formais de uma unidade lingüística 
que reflete seu papel no estabelecimento de uma relação com o mundo real ou 
imaginado que ela descreve e, desse modo, refere-se mais a uma designação, que a uma 
evocação, a cargo do nível interpessoal. O nível representacional dá conta da semântica 
de uma unidade lingüística; em termos formais, as unidades semânticas mediante as 
quais ele opera são organizadas hierarquicamente, de acordo com a arquitetura geral da 
GFD, e, pode-se dizer, que permanecem praticamente intocáveis desde as versões 
anteriores da GF, recebendo a notação formal contida em (31).  
(31) (π p1: [    conteúdo proposicional 
  (π e1: [   estado de coisas 
   (π (f1: ... (f1) σ (f1))φ propriedade 
   (π (x1: ... (x1)σ (x1))φ indivíduo 
   (π (l1: ... (l1)σ (l1))φ lugar 
   (π (t1: ... (t1 )σ (t1))φ tempo 
  ](e1): σ (e1))φ   estado de coisas 
 ](p1): σ (p1))φ    conteúdo proposicional 

    (Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, no prelo) 

 Deve-se notar, entretanto, que a variável (p), que representa o conteúdo 
proposicional, constituía o primeiro estágio do nível interpessoal no modelo anterior de 
oração proposta por Hengeveld (1998), assumida também por Dik (1997a), e a notação 
atribuída era a de um X maiúsculo, conforme mostrado na figura 2. No entanto, a 
introdução da variável (C) para conteúdo comunicado no nível interpessoal permite o 
deslocamento da variável (p) para o nível representacional. Esse nível, construído a 
partir da inserção de predicados do léxico, representados pela variável (f), que se 
combinam com entidades referenciais ou termos, representados por (x), permite a 
expressão de estados de coisas. Na versão mais atualizada da GFD, Mackenzie & 
Hengeveld (no prelo) acrescentam as variáveis (l) e (t) para lugar e tempo, 
respectivamente, em adição às variáveis (f) e (x), para propriedade e indivíduo, que já 
existiam antes. As diferenças entre as unidades podem ser feitas em termos da categoria 
ontológica que elas designam. Na medida em que categorias ontológicas têm um reflexo 
no sistema lingüístico, elas adquirem o estatuto de categorias semânticas, cada qual com 
sua própria variável (Mackenzie & Hengeveld no prelo). 

 A descrição de uma entidade do tipo de α1 pode tomar a forma de um núcleo 
lexical, como em (32), ou a forma de um núcleo complexo, que consiste numa 
combinação de outras categorias semânticas, como em (33). 
(32) (1 xi: (fi: meninoN (fi) φ) (xi) φ) 
 ‘um menino’ 
 
(33) (Pass ei: [(fi: lerV (fi)) ( 1 xi: meninoN (xi))Ag (1 xj: livroN (xj))Pac] (ei)) 
 ‘O menino lê o livro.’ 

 Em (32), um nome, em si mesmo designando uma propriedade (fi), fornece uma 
descrição lexical simples de um indivíduo (xi); já em (33), uma combinação de 
categorias semânticas, entre colchetes, fornece uma descrição composicional de um 
estado de coisas. Assim, as combinações de categorias semânticas tanto em termos 
quantitativos quanto qualitativos são especificadas em termos de esquemas 
representacionais, que formam parte do conjunto de primitivos que alimenta o processo 
de formulação. 
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4.4 Os níveis morfossintático e fonológico 
 O nível morfossintático dá conta das propriedades lineares de uma unidade 
lingüística, seja com respeito à estrutura de sentenças, orações e sintagmas, seja com 
respeito à estrutura interna das palavras. O conjunto de primitivos usados na codificação 
morfossintática fornece os padrões estruturais (templates) apropriados com base nos 
quais se estrutura o nível morfossintático. Como os outros níveis, o morfossintático e os 
templates que ele usa são hierarquicamente organizados, e, na notação formal, usam-se 
estruturas em colchetes e rótulos categoriais para capturar as propriedades formais 
relevantes das unidades lingüísticas; veja como exemplo a sentença (34a) e sua 
configuração formal em (34b). 
(34) a A moça dançou bem. 
 
 b [      Sentença 
   [     Oração (clause) 
    [aArt moçaN-SG-FEM]NPi  Sintagma Nominal 
    [dançaV-PST [bemAdv] AdvPi]VPi Sintagma Verbal 
   ]Cli     Oração (clause) 
  ]Si      Sentença 

(Adaptado de Hengeveld & Mackenzie, no prelo) 

 Dada a orientação funcional da GFD, há uma clara expectativa de que 
propriedades de ordenação podem ser explicadas em termos do uso e do significado das 
unidades lingüísticas; há, contudo, muitas outras propriedades de ordenação governadas 
por princípios independentes, fato que garante a postulação de um nível morfossintático 
separado dentro da gramática, em vez de ser apenas o output da gramática, como 
aparece na GF (Dik 1997a); outra motivação para a presença desse nível dentro da 
gramática é o fato de ser possível fazer referência anafórica a unidades morfossintáticas, 
como já explicitada acima em relação ao exemplo (18). 

 O nível fonológico admite input desde o nível Interpessoal até o Morfossintático 
e fornece input para os processos extragramaticais de articulação, mas a GFD 
concentra-se apenas nos aspectos da fonologia que refletem o funcionamento da 
linguagem no processo de comunicação.  

5. Avaliando o modelo 
 A introdução de quatro níveis de análise independentes permite a simplificação 
de certos aspectos da representação de um modo tal que vai ao encontro dos postulados 
do modelo, que não admite transformações. Durante a evolução da GF houve certo 
debate em torno da representação de expressões lingüísticas que não constituem uma 
unidade sintática oracional, mas que, mesmo assim, como desenvolvem um ato de fala 
ou discursivo, apresentam independência formal na interação verbal. A tendência que se 
observa em Dik (1997a) é a de introduzir na representação todos os estratos 
hierárquicos da oração, apesar de ser o falante capaz de reconstruir cada um desses 
estratos a partir do contexto.  

 Entretanto, em consonância com a orientação descendente da GFD, Hengeveld 
(2004a) entende que é a própria intenção comunicativa o primeiro estágio na criação de 
uma expressão lingüística; por conseguinte, a expressão de frustração numa situação 
comunicativa determinada pode manifestar-se diretamente a partir da seleção de um 
item lexical, como, por exemplo, a interjeição ‘droga!’ que é, por si mesma, destituída 
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de conteúdo semântico; por essa razão não há motivo para que o nível representacional 
contenha algum tipo de informação na RS dessa expressão, como se vê em (35) 
(35) Droga! 

A1: [EXPR (P1)Sp (P2)Addr  (C1) ] (A1)) 
 -----  
 (Lex1)  

(Adaptado de Hengeveld, 2004a,p. 11) 

 Considere-se, agora, um caso em que o falante se apóia no nível representacional 
para transmitir sua intenção comunicativa. O conteúdo comunicado (C) é a descrição de 
uma entidade de terceira ordem (p) expressa numa oração (Cl): 
(36) O Ibirapuera é o melhor lugar para se fazer caminhadas.  

A1: [DECL (P1)Sp (P2)Addr (C1: [ (C1) ] A1)) 
 (p1)  
 (Cl1)  

(Adaptado de Hengeveld 2004a, p. 11) 

 Por outro lado, o mesmo conteúdo proposicional (p), expresso numa oração (Cl) 
pode ocorrer como o veículo para o falante executar um ato referencial (R). 
(37) Quero saber se o Ibirapuera é o melhor lugar para se fazer caminhada. 

A1: [DECL (P1)Sp (P2)Addr (C1: [ (R1) ] (C1))] A1)) 
 (p1)  
 (Cl1)  

(Adaptado de Hengeveld, 2004a, p. 11) 
 A verdade é que a orientação de cima para baixo privilegia o princípio de 
adequação psicológica, defendido desde o início pela GF; outro aspecto também 
louvável é que a perspectiva descendente, aliada à simplicidade notacional, respeita o 
princípio de economia, na medida em que as representações incluem apenas a 
informação necessária para a produção da expressão. Mesmo assim, a proposta original 
de Hengeveld recebeu muitas críticas dos pesquisadores que trabalham com o mesmo 
arcabouço teórico. 

 Hengeveld (2004a) lembra que, desde a introdução da estrutura em camadas, 
questiona-se se ela não deveria ser interpretada como uma representação do próprio 
processo comunicativo (Bolkestein, 1992; Harder, 1996). Muitos pesquisadores 
levantam o mesmo problema em relação à GFD. Hengeveld (2004b) assinala que a 
GFD é um modelo que representa fatos lingüísticos e, embora ela seja apresentada como 
o componente gramatical de uma teoria mais abrangente da interação verbal, os 
componentes conceitual e contextual não fazem parte da gramática em si, mesmo que 
muitos fenômenos gramaticais possam ser estudados mais adequadamente se se assume 
a existência desses componentes (cf. Hengeveld, 2004b, p. 366). 

 Outro aspecto que vale a pena assinalar é que alguns autores, como Bakker & 
Siewierska (2004), Harder (2004) e Mackenzie (2004), enfatizam a importância de uma 
implementação dinâmica do modelo, o que significaria que a gramática deveria ser o 
reflexo direto do processo de produção. Uma vez mais, argumenta Hengeveld (2004b), 
postular que a gramática é parte do processo de interação verbal não implica entendê-la 
como um modelo do falante, embora seja lícito assumir que o modelo é tanto mais 
efetivo quanto mais semelhança tiver com o processo de produção. Entende Hengeveld 
que para a implementação da GFD esse postulado significa que os vários níveis operam 
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simultaneamente, através de uma ligeira diferença temporal entre o nível superior e o 
nível inferior seguinte. 

 Outro ponto que ele assinala é que a abordagem dinâmica depara com um 
importante aspecto envolvendo os princípios básicos da GF. Como postulado por 
Bakker & Siewierska (2004), a ordem dos constituintes no nível estrutural produzida 
dinamicamente acaba tendo que ser linear, em oposição ao princípio postulado por Dik 
(1997a) de que as representações subjacentes devem ser não-ordenadas. O resultado 
disso é que, numa implementação dinâmica, como a postulada por esses autores, restam 
duas alternativas: ou as representações semânticas têm que ser especificadas antes da 
expressão, ou também elas devem ser linearmente ordenadas. A opção de Bakker & 
Siewierska (2004) pela segunda alternativa não apenas difere drasticamente da tradição 
corrente na GF, mas parece sugerir que diferenças na organização estrutural refletem 
diferenças na organização semântica. Hengeveld aponta a existência de catáfora e de 
pronomes reflexivos que precedem seus referentes como fenômenos que contradizem a 
abordagem da implementação dinâmica. 

 Quanto às funções, a hierarquia funcional de influência, pragmática > semântica 
> sintaxe, instancia-se na ordenação dos níveis interpessoal, representacional e 
estrutural, respectivamente, que fornecem, ao mesmo tempo, posições estruturais para 
as funções pragmáticas, semânticas e sintáticas. Desse modo, a atribuição de funções 
sintáticas pode ser encarada como o resultado de um processo em que se levam em 
consideração tanto fatores pragmáticos, situados no nível interpessoal, quanto fatores 
semânticos, situados no nível representacional. Essa proposta tem conseqüências 
relevantes para a concepção de funções sintáticas na GF, considerando que elas devem 
ser vistas como noções puramente gramaticais e não semânticas. O nuance 
perspectivista das funções sintáticas de Sujeito e Objeto é, portanto, o produto de 
noções pragmáticas e semânticas mais básicas que acionam o aparecimento delas, em 
vez de fazerem parte do significado, como se via antes na GF de Dik (1997a).  

5. Palavras finais 
 A GFD é a sucessora da GF (Dik 1997a; 1997b), mas não a substitui 
completamente, pois, se, por um lado, retém a força original da GF mediante a 
combinação de neutralidade tipológica e rigor formal, por outro, expande o escopo da 
GF levando rigorosamente a sério os princípios de adequação pragmática e psicológica, 
na medida em que esclarece a relação entre a instrumentalidade do sistema lingüístico 
em criar e manter relações comunicativas (adequação pragmática) e na medida em que 
obedece a restrições cognitivas gerais sobre a produção e a interpretação do discurso 
(adequação psicológica). Já que adota como ponto de partida a intenção comunicativa 
do falante de influenciar o interlocutor mediante o uso do discurso, é supérfluo dizer 
que esse objetivo impõe à teoria condições explanatórias de natureza extralingüística. 

 De acordo com Hengeveld & Mackenzie (no prelo), a tipologia lingüística, isto 
é, o estudo dos princípios subjacentes à variação formal entre as línguas do mundo, é 
uma fonte essencial de inspiração para a GFD, já que segue objetivando o 
desenvolvimento de um arcabouço para a descrição sistemática de todas as línguas 
humanas possíveis, em atenção ao princípio de adequação tipológica proposto por Dik 
(1997a). Além disso, segundo os autores, a GFD representa um avanço para os estudos 
tipológicos. Na medida em que postula distinções derivadas de diferentes níveis, de 
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certa maneira, ela força o tipologista a ultrapassar o nível formal da descrição 
tipológica, geralmente restrita a considerações de ordem sintática e morfológica, para 
avançar na direção do estudo sistemático de uma tipologia semântica e pragmática das 
línguas naturais. 

 O aparecimento de uma notação diferente não deve significar também que 
mudaram os compromissos cruciais da GF. Pelo contrário, a GFD, apesar de toda a 
sofisticação notacional que a sustenta, é ainda basicamente uma teoria não-
transformacional de gramática, mediante a qual expressões lingüísticas são geradas por 
regras de expressão operando sobre representações subjacentes; estas, por sua vez, 
identificam relações funcionais entre itens lexicais embutidos em esquemas diversos, 
hierarquicamente organizados um dentro do outro. Essa continuidade entre o modelo de 
Hengeveld e as fases anteriores da GF não deve obscurecer as descontinuidades 
relevantes. Anstey (2004, p.45) entende que há duas características definidoras no 
modelo de Hengeveld: a mudança da centralidade no predicado para a centralidade na 
pragmática e a divisão da representação subjacente da GF tradicional nos níveis 
interpessoal, representacional, estrutural e fonológico. 
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