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Resumo 

 

 

Santos, Crisvânia Maria Coelho Leite dos. Meyer, Rosa Marina de Brito 
(orientadora). Albuquerque, Adriana F. S. (co-orientadora). Aquele 

Abraço: descrição dos pronomes demonstrativos em contextos de uso 
no âmbito do português para estrangeiros. Rio de Janeiro, 2014. 129p. 
Dissertação de Mestrado – Departamento de Letras, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

Segundo as gramáticas tradicionais, o que caracteriza, fundamentalmente, 

os pronomes demonstrativos é a sua função dêitica: indicam a posição dos seres, 

coisas e noções no espaço ou tempo em relação às três pessoas do discurso (1ª 

pessoa: este/a, isto; 2ª pessoa: esse/a, isso; 3ª pessoa: aquele/a, aquilo). Além da 

função dêitica, também são mencionadas a função anafórica e a catafórica que, 

respectivamente, fazem referência a algo já mencionado e ao que será citado no 

discurso. Essas classificações, no entanto, não dão conta de outros empregos 

desses pronomes no discurso oral e escrito. Considerando, pois, a 

multifuncionalidade dos pronomes demonstrativos, esta pesquisa se propõe a 

descrever e analisar os seus variados usos e valores semântico-pragmáticos. 

Assim, os pressupostos teóricos que fundamentam esta pesquisa são os da 

Gramática Funcional do Discurso, modelo proposto por Hengeveld (2004), que 

considera a língua em uso, os participantes, o propósito comunicativo e o 

conteúdo discursivo. Os dados apresentados constatam que o emprego dos 

demonstrativos se manifesta com extrema riqueza na língua, indicando uma 

tendência de reconfiguração das funções básicas desses pronomes. As evidências 

apontam para um processo de subjetividade de ordem semântico-pragmático no 

uso dos demonstrativos. 

 

 

Palavras-chave  

Pronomes demonstrativos; gramática funcional do discurso; 

PL2E/Português para estrangeiros. 
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Abstract  

 

Santos, Crisvânia Maria Coelho Leite dos. Meyer, Rosa Marina de Brito 
(advisor). Albuquerque, Adriana F. S. (co-advisor). That hug: description 

of demonstrative pronouns in contexts of use within the Portuguese 
for foreigners. Rio de Janeiro, 2014. 129p. MSc. Dissertation – 
Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

 

According to the traditional grammars, what characterizes the 

demonstrative pronouns is its deictic function: they indicate the position of beings 

and notions in space or time in relation to the three persons of the speech (1st and 

2nd person: this and 3rd person, that). Besides the deictic function, the grammars 

also mention anaphoric and cataforic  function that, respectively, refer to 

something already mentioned and to what will be said in the speech. These 

ratings, however, do not account for other ways of these pronouns in oral and 

written discourse. Considering, therefore, the multifunctionality of the 

demonstrative pronouns, this research aims to describe and analyze their varied 

uses and semantic-pragmatic values. Thus, the theoretical assumptions underlying 

this research are those of Functional Discourse Grammar, a model proposed by 

Hengeveld (2004), which considers the language in use, the participants, the 

communicative purpose and the discursive content. The presented data underlines 

that the use of statements manifests extreme richness in the language, indicating a 

tendency to rewrite the basic functions of these pronouns. The evidences point to 

a semantic-pragmatic process of subjectivity in the use of demonstrative 

pronouns. 
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