
Pensar a explicação em Linguística abre desde logo duas direcções de trabalho. Por um lado, entra-se num debate clás-
sico e quase inevitável para quem trabalha nesta área: qual a capacidade explicativa desta ou daquela teoria linguística? 
como se identifica e se define essa mesma capacidade explicativa, por oposição ao trabalho de descrição? que mais-valia 
acrescenta a explicação – e por que vias? Por outro lado, fica também em evidência o eventual contributo de diferentes 
abordagens, no sentido de caracterizar o que se pode entender por explicação em Linguística: um determinado tipo de rela-
ção entre objectos ou acontecimentos, marcada sintáctica e semanticamente ao nível da oração? um tipo de texto (e/ou 
um protótipo textual? uma sequência prototípica?) um acto de fala? uma atitude discursiva? em que medida uma abordagem 
diacrónica pode esclarecer alguns dos aspectos envolvidos na problemática da explicação?  

Uma terceira perspectiva a desenvolver consistiria em articular as duas direcções de trabalho apontadas: em que 
medida é que a clarificação linguística do que seja a explicação pode contribuir para esclarecer simultaneamente a (in)
capacidade explicativa desta ou daquela teoria? 

Estas e outras questões serão retomadas e desenvolvidas no próximo WGT – prosseguindo o esforço de cruza-
mento de saberes que assume o grupo Gramática & Texto.  

 
PROGRAMA 
 
11.00h – José Pinto de Lima (FLUL)  
As explicações por mão invisível em linguística 
 
11.30h – Jorge Paulo (PROGRAMMA) 
Coordenação explicativa e subordinação causal: uma distinção problemática 
 
12.00h – Clara Nunes Correia (PROGRAMMA) 
Sobre a Explicação: leitura(s) de um programa de trabalho 
 
ALMOÇO  
 
14h 00m – Antónia Coutinho (PRETEXTO) 
Nas fronteiras da explicação  
 
14h 30m – Ana Caldes (PRETEXTO) 
A explicação em textos institucionais 
 
15h 00m – Maria Teresa Brocardo (PROGRAMMA)  
...porque foi assim! (notas sobre a explicação em diacronia) 
 
15h 30m – Manuel Luís Costa e Clara Nunes Correia (PROGRAMMA) 
Explicar com meridiana clareza 
 
16h 00m – Debate e planeamento de actividades futuras 
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