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Project abstract:Project abstract:

O objetivo deste projeto é investigar, em perspectiva longitudinal, fatos e regularidades de

mudança particulares ao desenvolvimento histórico de mecanismos de coordenação contrastiva.

À luz de uma perspectiva teórica que admite a interação entre várias dimensões da linguagem na

configuração de relações coordenativas (MAURI, 2008ab), a questão central da pesquisa é: que

mudanças atuam e interagem nos domínios do significado, da prosódia e da morfossintaxe na

constituição histórica de mecanismos de coordenação contrastiva? Para responder à questão,

mobilizamos como objeto de estudo instâncias de mudança observadas no português brasileiro,

que, dando origem a novos juntores contrastivos, ainda pouco reconhecidos na literatura como

tais, configuram um lugar favorável à observação de fatos de mudança mais gerais concernentes à

junção contrastiva. São alvo de investigação as mudanças que resultam em construções de
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contraste com agora, enquanto (que), só que e ao passo que, construções relativamente recentes

que são fruto de duas grandes estratégias de criação de juntores atestadas nas línguas românicas.

Assim, o projeto se propõe a investigar a constituição gradual dessas novas construções de

contraste com foco nos processos semântico-pragmáticos, prosódicos e morfossintáticos que

perpassam suas histórias de mudança. Assumindo uma concepção de mudança que entende a

pragmática como sua força motriz (TRAUGOTT; DASHER, 2002; HEINE; KUTEVA, 2007;

BYBEE, 2010, 2015; TRAUGOTT, 1988, 2012), a via de análise principal reside nos contextos

que disparam, por meio de inferências convidadas, transformações de significado, com

consequências diretas para a prosódia e para a morfossintaxe. O corpus de investigação

compreende textos produzidos entre os séculos XVIII e XXI representativos de duas grandes

tradições discursivas, favoráveis ao uso e ao desenvolvimento de novos juntores contrastivos.
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Coordenação oracional contrastiva: processos de constituição e regularidades deCoordenação oracional contrastiva: processos de constituição e regularidades de
mudançamudança

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

A pesquisa analisa construções com agora, enquanto (que), (ao) passo (que) e só (que) extraídas de

textos fortemente argumentativos e de textos representativos da conversação espontânea, produzidos

no modo de enunciação escrito, entre os séculos XVIII e XXI. Os textos dos quais os dados serão

extraídos são oriundos de plataformas digitais disponibilizadas por bibliotecas, tal como o acervo

digital da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da Universidade de São Paulo (USP), ou por

grupos de pesquisa, tais como os bancos de dados do Projeto para a História do Português Brasileiro

(PHPB) e do Projeto para a História do Português Paulista (PHPP).

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

A coleta de dados para a pesquisa compreende três etapas:

(i) Definição de critérios qualitativos e quantitativos relevantes para coleta dos textos dos quais as

construções que se objetiva investigar serão extraídas;

(ii) Seleção de textos para compor o corpus de investigação, com base nos critérios estabelecidos;

(iii) Busca das construções investigadas nos textos selecionados, acompanhada de seu

armazenamento em arquivos do Microsoft Word e do Microsoft Excel para a posterior aplicação dos

critérios de análise.

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

No Microsoft Excel, cada construção coletada será descrita segundo os critérios de análise definidos.

Como o trabalho focaliza três níveis de análise (significado, prosódia e morfossintaxe), cada dado da

pesquisa receberá uma caracterização em cada nível.

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Created using DMPTool. Last modified 04 December 2021 3 of 5



Tendo em vista que os dados serão extraídos de textos disponibilizados em plataformas digitais

administradas por bibliotecas e grupos de pesquisa, quaisquer questões éticas relativas aos textos já

terão sido geridas pelos administradores das plataformas.

Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /
IPR)?IPR)?

Assim como as questões éticas, o gerenciamento de direitos autorais e de propriedade intelectual é

de responsabilidade dos administradores das plataformas digitais das quais os textos do material da

pesquisa foram retirados.

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup

Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Durante a pesquisa, os dados serão armazenados em computador pessoal da investigadora principal e

terão backup tanto em HD externo como em plataforma de armazenamento em nuvem (Google

Drive).

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

O acesso aos dados será restrito à pesquisadora principal e à supervisora do projeto até a conclusão

da pesquisa.

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Todos os dados coletados e analisados nesta pesquisa têm valor a longo prazo, sobretudo para

estudos em viés diacrônico, que demandam dados representativos do uso da língua em diferentes

épocas, inclusive mais remotas.

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

Pretendemos disponibilizar os dados da pesquisa em repositórios institucionais, que poderão

assegurar sua preservação e disponibilidade de acesso a longo prazo.

Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados
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Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Os dados serão disponibilizados no Repositório Institucional da UNESP

(https://repositorio.unesp.br/), juntamente com a tese de doutoramento que resultará desta pesquisa.

O compartilhamento ocorrerá, portanto, assim que a pesquisa for concluída e a tese, enviada ao

repositório. Uma vez que o acesso ao repositório é aberto, os dados poderão ser acessados por

qualquer pessoa interessada, principalmente por outros pesquisadores na área da Linguística que

desenvolvam trabalhos para os quais as particularidades do banco de dados resultante desta pesquisa

sejam pertinentes. Pretendemos compartilhar tanto o corpus de pesquisa constituído, que pode ser

produtivo para pesquisas diacrônicas sobre qualquer objeto de estudo - principalmente para o estudo

de fenômenos produtivos em textos da conversação espontânea e em textos argumentativos -, como

o conjunto de dados efetivamente analisado, concernente ao conjunto de construções com agora,

enquanto (que), (ao) passo (que) e só (que) coletadas.

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Não há restrições quanto ao compartilhamento dos dados.

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

Os dados deverão ser gerenciados pela investigadora principal, que ficará responsável pela seleção

dos textos que fornecerão as construções para estudo bem como pela busca e armazenamento das

construções com agora, enquanto (que), (ao) passo (que) e só (que) neles encontradas.

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?
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