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Sybille G roße (Potsdam) 
Klaus Z im m erm ann (Bremen)

Prefácio

Em outubro de 1997, realizou-se um Colóquio Internacional 
sobre «Substandard e mudança no português do Brasil» no 
Instituto Ibero-Americano de Berlim, com mais de 25 partici
pantes, de todas as partes do Brasil e da Alemanha. Foi o 
primeiro grande encontro lingüístico na Alemanha que teve 
como objeto exclusivo de estudo o português falado no Brasil 
e que tomou bem visível o interesse crescente por esta varie
dade da língua portuguesa, na Alemanha em geral e na pes
quisa lingüística nos Institutos de línguas românicas nas uni
versidades alemãs e do Instituto Ibero-Americano. Não foi 
sempre assim, porque precisamente a Filologia Românica 
(cuja matéria é, em teoria, o estudo de todas as línguas româ
nicas e, então, também da segunda língua românica maior que 
é o português) se ocupou, na Alemanha, principalmente do 
francês, espanhol e italiano, negligenciando assim a Fusita- 
nística. Existem, por certo, alguns resumos dos debates que se 
fizeram, por exemplo, sobre a questão da independência ou da 
‘língua brasileira’; também há algumas análises, bem feitas, 
da linguagem da literatura ou da imprensa. Mas, até hoje, 
muito poucos dos lusitanistas ou lingüistas especializados no 
português que trabalham na Alemanha apresentaram estudos 
empíricos sobre o português do Brasil baseados na língua 
falada ou em um trabalho de campo.

O tema deste Colóquio não foi escolhido por acaso. Tam
bém no Brasil, a pesquisa das variedades do substandard — ou 
seja, da língua não-padrão — não tem uma longa tradição, mas 
vem adquirindo grande importância nos últimos anos, e estes 
trabalhos nem sempre são — lamentavelmente —  bem conheci-
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10 Sybille Große /  Klaus Zimmermann

dos na Alemanha. Por isso, vemos a finalidade deste encontro 
e do conjunto dos trabalhos reunidos neste volume no fato de:

Io dar a conhecer informações e pormenores sobre os estudos 
efetuados sobre o português do Brasil a um público interes
sado,

2o estimular a lingüística do português do Brasil na Alemanha 
para os lingüistas trabalharem mais com os dados empíricos 
já  existentes no Brasil ou para recolherem eles mesmos 
dados novos no Brasil, e 

3o apresentar aos colegas brasileiros os trabalhos dos colegas 
alemães sobre as variedades brasileiras do português.

Desta maneira, pensamos e esperamos que o presente 
volume seja útil para promover mais estudos sobre o português 
do Brasil nos países de língua alemã, assinalando também as 
lacunas existentes no campo dos estudos sobre as variedades 
não-padrão do português brasileiro.

Todos os artigos são redigidos em português, deixando a 
cada autor a liberdade de escolher para o seu texto a variedade 
brasileira ou o português europeu.

Agradecemos a todos os participantes brasileiros e alemães 
a sua colaboração e ao doutor Axel Schönberger, secretário 
deste Colóquio, a sua valiosa ajuda. Agradecemos, especialmen
te, ao diretor do Instituto Ibero-Americano, doutor Dietrich 
Briesemeister, a hospitalidade com que ele e os seus colabora
dores acolheram os participantes e o importante apoio financeiro 
que nos concedeu.

Sybille Große 
(Potsdam)

Klaus Zimmermann 
(Bremen)



Klaus Zimmermann (Bremen)

«Substandard» lingüístico, língua não-padrão 
e m udança no português do Brasil: 
introdução teórica e metodológica1

1 Aspectos da terminologia

Na lingüística, o termo «substandard» não tem aceitação geral. 
E um conceito utilizado numa parte da lingüística alemã.2 Na 
lingüística brasileira, em parte utilizam-se termos parecidos: 
‘subpadrão’ (Preti 1994) e ‘não-standard’ (Ilari 1980); mas é o 
termo ‘não-padrão’ que parece estar-se impondo. O termo 
«substandard» nem aparece em todos os manuais e dicionários 
de lingüística alemães. Também tenho certas reservas. Prefiro 
o termo «língua não-standard» ou «língua não-padrão», por
que a metáfora espacial de alto e baixo, implícita no conceito 
de substandard, pode provocar mal-entendidos por parte do 
leitor não especializado. Mas a metáfora tem uma tradição no 
discurso cotidiano sobre a linguagem. Na Alemanha fala-se de 
Hochsprache ou Hochdeutsch, e na sociolingüística fala-se de 
High and Low Variety (Charles Ferguson). Outras tradições 
ou correntes da lingüística usam termos como língua culta 
(Cunha 1985) e língua popular, que dividem o contínuo das 
variedades segundo critérios em parte diferentes, mas enfocan
do a mesma realidade.

O problema de achar-se um termo adequado para estes 
fenómenos lingüísticos está no fato de eles não estarem determi
nados somente por um critério. Deste modo, as assim chamadas

Agradeço a Zinka Ziebell-W endt a revisão do texto.

2 Veja-se as coletâneas organizadas por Holtus /  Radtke (1986-1990).
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12 Klaus Zimmermann

línguas cultas não estão determinadas somente pelo fato da 
estandardização. A decisão histórica de estandardizar uma 
língua, uma vez tomada, trouxe outras conseqiiências, como, por 
exemplo, a de que a produção intelectual relevante que se 
manifesta nesta língua seja escrita na língua estandardizada. 
Deste modo, a língua estandardizada é desenvolvida continua
mente pela elite de um conjunto lingüístico, ao passo que as 
variações não estandardizadas são reservadas para a comuni
cação oral cotidiana. Não se trata aqui de uma divisão dicotômi- 
ca, mas de uma distribuição sob o aspecto da dominação. Os 
lingüistas sabem que este não é julgamento de valor em relação 
às variações, já que a comunicação cotidiana faz parte da vida, 
sendo que todas as variações, sob o aspecto funcional, são 
importantes para a sua respectiva função. Mesmo assim, em 
muitas sociedades, surgiu uma relação interessante. As variações 
utilizadas normalmente para a comunicação cotidiana foram 
desprezadas, e a variação em que se tratam assuntos públicos e 
formais da vida recebem uma admiração especial. Neste sentido, 
existe uma interseção dos dois conceitos de língua estandardiza
da e de língua culta (das pessoas cultas). A língua culta é a 
variação lingüística de pessoas que mantêm uma relação espe
cial com a língua, devido ao seu alto nível de educação e ao seu 
trabalho intelectual com a língua. Teoricamente, a língua culta 
não precisa ser estandardizada. Mas na maioria dos casos isso 
acontece, produzindo esta quase identidade na prática entre 
língua culta e língua estandardizada. Socialmente, é a classe 
dominante de uma sociedade (à qual pertencem os falantes 
cultos) que pretende falar a língua culta. Pela vontade social de 
querer se diferenciar das classes dominadas (do «povo»), se 
discriminam as falas (variações) destas classes. Assim, a mera 
ação técnica de estandardizar uma língua se vincula a um 
problema de distinção social. É, portanto, também a oposição 
entre classes sociais que forma a contradição principal e não 
aquela entre variedade estandardizada e não-estandardizada ou 
entre variedade culta e popular.
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É aceito por muitos lingüistas que as línguas históricas 
como a portuguesa, a espanhola, a alemã e a tupi não são um 
sistema homogéneo, mas formam um diassistema de variedades, 
no qual uma variedade, a língua padrão, ocupa um papel 
privilegiado na vida pública, nas situações formais e na comu
nicação escrita. É importante repetir sempre esse conceito do 
diassistema, já que na «teoria cotidiana» sobre a língua, origina
da pela existência da variedade-padrão, persiste a idéia de a fala 
popular, as variações como o calão, a gíria, os dialetos, e para 
alguns portugueses até o português brasileiro na sua totalidade, 
serem degenerações da língua padrão. Nós, os lingüistas, 
sabemos que este não é o caso. Ao contrário, a variação e o 
estado da não-estandardização são anteriores à criação e impo
sição da variedade-padrão. A própria variedade causou a criação 
duma variação estandardizada, para assim evitar alguns efeitos 
considerados negativos da variedade. Foram sobretudo razões 
políticas que provocaram a imagem negativa da variedade 
lingüística, além do desejo de se ter um instrumento de comu
nicação sem diferenças internas.

A estandardização tem, evidentemente, certas vantagens. 
Mas, na realidade, com a estandardização nunca foi atingida a 
meta da homogeneidade. Com razão, Dante Lucchesi (1994) 
chama a atenção para o fato de existir variedade também no 
interior da língua padrão. E isto é válido especialmente para as 
antigas línguas coloniais. Hoje existem, incontestavelmente, um 
estandard norteamericano do inglês, um estandard mexicano e 
venezuelano do espanhol. O mesmo é válido para a relação 
entre o português europeu e o português brasileiro. Sem dúvida, 
é necessária a distinção entre um padrão português e um padrão 
brasileiro. Em relação ao padrão brasileiro a nossa questão é, se 
da mesma maneira existe um só padrão, respectivamente uma só 
norma do português do Brasil. E se existe, nos perguntamos 
pelas demarcações do seu campo de influência (escrita contra 
comunicação oral; fonética, morfologia, sintaxe, léxico, fraseo
logia, semântica, pragmática).
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No entanto, a existência e a forma da ideologização da 
língua padrão tiveram na história um efeito de criarem uma 
consciência falsa. As classes culturalmente hegemónicas que 
tiveram mais oportunidade de aprendê-la ou que acreditaram 
que a estavam falando (muitas vezes sem dominá-la), declara
ram tratar-se da variação correta, difamando as demais varia
ções. Conseqiiência deste processo são conceitos como língua 
popular. Neste conceito se manifesta também uma noção 
sociológica burguesa. A burguesia define como «povo» somente 
uma parte da população, e a variação que esta fala (de fato um 
conjunto de variações diastráticas e diafásicas) recebe a deno
minação de «língua popular», quando, na realidade, as classes 
que usam a língua padrão também fazem parte do povo de um 
país. O conceito de «povo» da burguesia refere-se à parte baixa 
da população, àquela que não tem formação escolar média ou 
alta, ou seja, aos outros. Este conceito de «povo» e de «língua 
popular», por conseguinte, não é um conceito científico baseado 
na sociologia, mas um conceito pré-científico que provém da 
ideologia social de uma determinada classe social. Por isso, na 
lingüística este termo deve ser evitado. Além disso, este concei
to altera as realidades lingüísticas, porque as camadas cultas da 
sociedade parcialmente também conhecem e falam aquilo que 
chamam de «língua popular».

A categoria das variedades não-padrão não deve ser confun
dida com a categoria «língua falada». Esta tem uma afinidade 
objetiva com aquela, já que as variedades não-padrão se 
manifestam principalmente na língua falada, mas —  como se 
pode supor teoricamente e como foi demonstrado no Brasil 
pelos projetos NURC e PEUL — existe uma versão falada do 
português padrão. E preciso chamar sempre de novo a atenção 
para esta separação conceituai e objetiva, pois a lingüística tem 
misturado demais estas duas categorias, tendo classificado 
estruturas da língua falada como língua não-padrão.
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2 O conflito social entre a língua padrão e não-padrão

Não é a constituição de uma variação estandardizada (padrão) 
que cria um problema social, mas somente a partir da imple
mentação desta variação como socialmente superior e a discri
minação dos estratos socialmente baixos em relação às varia
ções que falam, podemos também observar um conflito lin
güístico entre a variedade-padrão e as outras variedades.

É conhecido que na escola normalmente se ensina a varieda
de-padrão.3 Socialmente, este fato é ambíguo. De um lado, o 
aluno cuja língua vernácula até então não era a língua padrão, 
é confrontado com uma variação desconhecida. Ao mesmo 
tempo, a variação vernacular freqüentemente é vista com 
desprezo pelos professores. A sua utilização é taxada como erro. 
Os alunos precisam de muito tempo para aprendê-la. Muitos não 
o conseguem ou somente o conseguem em parte, desenvolvendo 
assim uma resistência e antipatia contra o padrão que freqüente
mente conservam a vida inteira. Por outro lado, além da alfa
betização podemos ver o intuito pedagógico de ensinar aos 
alunos das classes baixas a língua padrão com objetivo emanci- 
patório, pois com ela o indivíduo domina uma variação que a 
princípio vai trazer-lhe vantagens.4

Historicamente, o objetivo do ensino do padrão não está 
claro. Caso se trate da tentativa de impor o padrão como 
variedade única, eliminando todas as outras, podemos afirmar 
que a imposição do padrão não teve sucesso. É verdade que um 
número cada vez maior de pessoas aprendeu simultaneamente a 
escrever e a falar a língua padrão na escola, o que não signifi
cou que deixaram de falar as variedades vernáculas, mas que 
começaram a dispor de duas (ou mais) variações, usando-as em

Veja-se a pesquisa m uito instrutiva de M echtild Bierbach (1998) sobre 
aquilo que nos atuais livros escolares brasileiros se define e ensina como 
língua padrão.

Não podemos esquecer que a implantação da escola para todos (e não só 
para as classes privilegiadas) é uma conquista social.
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contextos sociais diferentes. Para essa parte da população, a 
variedade padrão e as outras variedades são variações diafásicas 
enquanto as usam segundo o contexto social, mas são varieda
des diastráticas com valorização social na sua ideologia lin
güística, porque não percebem que falam as duas variedades, 
mas acreditam estarem usando somente a língua padrão. Se ao 
contrário o único objetivo foi o ensino do padrão como mais 
uma variedade, então o resultado pode ser considerado como 
relativamente bem sucedido, dependendo do país e da região, 
pois como foi dito acima, em grandes áreas da maioria dos 
países surgiu a prática de uma alternância entre as variedades 
(■code-switching) segundo a necessidade, o que, porém, é 
dominado em graus diferentes. Na maior parte dos falantes, a 
componente da valorização, resultado da relação conflitual, se 
mantém: Em certas situações fala-se o não-padrão, mas de 
consciência pesada e pedindo desculpas.

3 A falsa teoria de a língua não-padrão ser 
uma derivação da língua padrão

Essa situação de menosprezo para com a assim chamada lín
gua popular contribuiu para a falsa teoria cotidiana de a lín
gua popular ser uma derivação errada da língua padrão. Sem
pre temos que repetir que a «lingua popular» (e a variedade 
em geral) é o original e que é o padrão que se deriva dela. No 
caso da língua portuguesa, a situação de divergência entre os 
dados históricos e a ideologia é ainda mais complicada. Foi o 
galego a língua da qual se derivou a língua portuguesa, mas 
hoje, essa variedade diatópica é considerada em teorias coti
dianas (e as vezes também defendida por lingüistas normati
vos) como uma derivação do português. A transferência do 
português para o Novo Mundo, o Brasil, também não influen
ciou o português padrão, mas o conjunto das variedades não- 
padrão levadas pelos colonizadores. Além disso, o contato 
com as línguas ameríndias, especialmente com o tupí-guaraní, 
e com as línguas africanas dos escravos africanos capturados,
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levou a situações de aprendizagem não dirigidas e a aquisições 
incompletas do português.

Por falta de documentos, a história do português no Brasil 
é pouco conhecida. Mas assim como na colonização espanhola, 
no Brasil Colonial não foram as camadas altas da sociedade que 
tiveram a maior infliiência no desenvolvimento da língua. Estes 
permaneciam circunscritos a centros urbanos exíguos. Nas 
regiões não-urbanas foram colonos pouco cultos, falantes de 
variedades não-padrão, que entraram em contato com falantes 
de línguas indígenas e africanas. Segundo alguns lingüistas, 
esses falantes criaram uma língua de contato com sistemas 
simplificados ou crioulizados (Cunha 1985). Além disso, 
instituições de formação intelectual como as universidades 
foram fundadas muito tarde, no inicio do século XIX, com a 
transferência da Corte Real para o Brasil. Com isso, abordamos 
a questão da língua brasileira, diferente do português peninsular. 
Essa questão tem suscitado uma discussão longa, na qual 
intervieram os lingüistas mais destacados do Brasil. Uma fração 
(Serafim da Silva Neto, Sílvio Elia, Celso Cunha) defende a 
tese de o português do Brasil ser uma variedade conservadora 
do português de Portugal, e de as variações nos dois países 
fazerem parte de uma mesma língua (tese da unidade). A outra 
fração (Nélson Rossi, Paulo Froehlich, Fernando Tarallo) 
defende a tese de as variedades da língua portuguesa no século 
XX serem tão diferentes nos dois países que devem ser concebi
das como duas línguas diferentes.

Tarallo prova que no fim do século XIX nasce no Brasil um 
novo sistema gramatical bastante diferente e contrário do 
sistema do português europeu, com padrões sintáticos considera
velmente alterados (1996: 217; 1993). Outrossim, Tarallo (1993: 
70) defende a tese de que o português do Brasil se distanciará 
cada vez mais do português europeu. Froehlich (1975: 168; 
177) até carateriza a situação lingüística no Brasil com o termo 
de diglossia. Ele diz: «há realmente duas variedades bem nítidas 
de comportamento lingüístico no Brasil» (Froehlich 1975: 168) 
e observa que até agora não se conseguiu «impor à escala



18 Klaus Zimmermann

nacional uma língua padrão realmente viva», o que em tempo 
determinável também não se conseguirá. Esta afirmação segu
ramente se refere somente à língua falada. Grande parte da 
língua escrita apresenta, apesar de certas variações, uma grande 
sujeição à norma.

O fato de uma só língua padrão nunca se ter estabelecido de 
maneira permanente no Brasil, mas de ter existido uma grande 
variedade sem um processo normativo realmente bem sucedido, 
faz com que a questão da mudança lingüística receba um 
enfoque especial. De modo nenhum a mudança lingüística pode 
ser vista como uma degradação de uma língua padrão existente 
para uma língua não-padrão. A questão da mudança situa-se 
essencialmente no âmbito da língua não-padrão: se a partir de 
uma certa versão da língua não-padrão surgir um padrão, ou se 
uma variação for declarada como padrão, ou se um novo 
«padrão» surgir da interação de um padrão ficticiamente válido 
e do não-padrão. Como terceira alternativa não podemos 
esquecer que também é possível a renúncia a uma só língua 
padrão. Neste contexto fazem-se necessárias algumas observa
ções sobre motivo, percurso e difusão da mudança lingüística.

4 A questão da mudança lingüística

As pesquisas quantitativo-variacionistas, efetuadas desde há 
alguns anos, sobre fenómenos morfossintáticos, demonstraram 
que no atual português do Brasil se manifesta uma variação 
gramatical significativa. Parte-se do pressuposto de esta varia
ção, demonstrável por métodos quantitativos, ser expressão de 
uma mudança lingüística em andamento.

Na minha opinião somente existem duas perspectivas 
complementares de variação e mudança lingüística. Uma é a 
perspectiva sócio-lingüística, a outra a perspectiva histórico- 
lingüística.

A sócio-lingüística, influenciada por Labov, pesquisa as 
variáveis que sob certas condições podem desembocar numa 
mudança lingüística. Agregando certos parâmetros a estas
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variáveis, ela pode também indicar certas probabilidades da 
imposição destas variáveis no futuro, como por exemplo quando 
uma variável é utilizada pela geração jovem de maneira signifi
cantemente freqiiente. Esta perspectiva nos empresta um instru
mento importante para a identificação dos micro-processos, mas 
freqiientemente não se interessa pela questão da origem da 
variação. Ora esta, por outro lado, já pode, ela própria, ser o 
resultado de uma mudança lingüística. Tomemos o caso da 
variação que se desenvolve sem acordo prévio em diversos 
lugares da comunidade linguística, através do surgimento de 
uma necessidade de expressão de tipo semântico ou estilístico 
ou de demarcação social, que a nível formal é solucionada de 
maneira diversa. Tal seria uma mudança lingüística variogênica, 
que pode ser definida como uma variação que surge através da 
inovação lingüística (por exemplo neologismos). As línguas 
faladas em vários países estão repletas de exemplos desta 
mudança lingüística variogênica, ao que devemos acrescentar 
fenómenos como o uso criativo da língua por certas culturas 
adolescentes e/ou nos tecnoletos.

A representação teórica da mudança lingüística precisa,
porém, de níveis de observação adicionais. Gostaria de consi
derá-los acrescentando a perspectiva histórico-lingüística.

Ponto de partida das minhas reflexões é a percepção básica
de que uma língua histórica varia em si, isto é, não é um
sistema de regras homogéneo. Também os estudos sobre a 
variação no português atual demonstram, observados de maneira 
sincrónica, que existe um paralelismo de diversas «gramáticas».5 
Esta percepção tem um significado importantíssimo para as 
pesquisas sobre a mudança lingüística, como delinearei a seguir.

A heterogeneidade contradiz o axioma estruturalista da 
língua como sistema com sistemas mentais idênticos (código 
comum), que é condição prévia para a compreensão mútua. A

Veja-se, por exemplo, Duarte (1998) sobre os pronom es pessoais.
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percepção da heterogeneidade das línguas históricas tem, por 
conseguinte, conseqiiências em diversas áreas da teoría lingüísti
ca.

Io E preciso explicitar como a comunicação funciona apesar de 
gramáticas heterogéneas, ou seja através da componente de 
que compreensão extrapola a comparação de gramáticas 
comuns (códigos).

2o E preciso explicitar como os falantes de uma língua lidam 
com esta heterogeneidade dos sistemas (gramáticas) — que 
também poderíamos chamar de contradições do sistema6 — , 
a qual com certeza percebem intuitivamente. Isto acontece, 
cumpre notar, através da realização de uma ordem na 
heterogeneidade: as diferentes gramáticas são relacionadas 
com diferentes grupos de falantes ou situações comunicati
vas, e isto não em primeiro lugar pelos lingüistas, mas pelos 
próprios falantes.

Mesmo que seja elucidativo o recenseamento quantitativo do 
uso das variáveis, efetuado pela sócio-lingüística, é oportuno 
lembrar que ela não explica as razões da variedade e da 
mudança lingüística. Penso que podemos reunir a diversidade 
das razões individuais em duas razões principais. Compartilho 
aqui a tese básica de Keller (1990: 80-87), de língua e especial
mente mudança lingüística serem um assim chamado «fenóme
no da terceira espécie», isto é, de ter que ser somado aos 
fenómenos que são o produto de atos humanos, mas de maneira 
nenhuma o produto de intenções humanas. As intenções do falar 
e dos atos lingüísticos gerados para este fim resultam, no seu 
conjunto de formas individuais, mas realizadas parcialmente de 
maneira idêntica, num produto coletivo (mudança no sistema), 
que ninguém procurou intencionalmente nesta forma e nesta

Pois estas contradições do sistema não são sistemáticas em si, conform e 
dem onstra Duarte (1998) nos pronom es pessoais.



Introdução teórica e metodológica 21

conseqiiência.7 Keller vê aqui, apoiando-se em esclarecimentos 
de processos na economia ou em outras áreas, como o surgi
mento de engarrafamentos rodoviários, veredas etc., a influência 
da assim chamada «mão invisível» (Keller 1990: 91-105). 
Partilhando seu ponto de vista, não entendo o conceito de causa, 
em relação à mudança lingüística, como categoria das ciências 
naturais, mas como categoria da teoria da ação. Desta maneira, 
são causas para a mudança lingüística as «razões de comporta
mentos comunicativos dos falantes», no sentido de Keller 
(1990: 113). Podemos diferenciar dois tipos principais:

Io Maior adequação dos meios lingüísticos (fonético-fonológi- 
cos, morfossintácticos e lexicais) para conseguir as metas 
comunicativas.

2o Contato lingüístico, isto é, interferência não-intencional e 
falta de capacidade de expressão em virtude de aplicar só 
parcialmente as regras gramaticais, lexicais e pragmáticas.

Fazem também parte do ponto 1, além da estratégia de 
adequação referencial, de clareza comunicativa (ou também de 
falta de clareza, dependendo das necessidades da situação), 
casos como consideração interpessoal («educação»), formação 
de grupos através da emblemática lingüística ou de modas, 
assim como — para não esquecer —  a criação intencional de 
formas novas pelo prazer do novo ou para aumentar o prestígio 
do falante, tais como a introdução de termos de outras línguas 
ou variações, pelas razões mencionadas ou por razões parecidas, 
para enumerar somente alguns casos.

Temos que diferenciar estritamente destas causas a «im
plementação» ou «difusão» de uma mudança ou inovação. As 
suposições teóricas delineadas acima implicam que o surgimen-

A língua naturalm ente também é, com o vimos acima, objeto da mudança 
consciente, através de certas instâncias da sociedade, legitim adas ou não, 
com o no caso do planejam ento lingüístico secular, suficientem ente conheci
do.
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to de uma novidade aconteça em situações comunicativas 
concretas, isto é, na micro-área da utilização da língua (isto é, 
na comunicação concreta). Devemos mais uma vez diferenciar 
duas fases:

Io Que se trata aqui de atos individuais em situações comuni
cativas, que precisam ser aceitos pelo respectivo parceiro de 
interação. A inovação ou o desvio da forma esperada, que 
aconteceu no ato de falar, naturalmente precisa ser com
preensível e não pode ser rejeitada. A realidade sócio- 
lingüística mostra que freqiientemente trava-se uma longa 
«luta», socialmente diferenciada, entre aceitação e rejeição, 
que justamente provoca aquilo que denominamos de «varia
ção». O pano de fundo de qualquer inovação ou desvio 
logicamente é uma certa «norma de utilização», que também 
pode ser válida em certos grupos, regiões ou situações (pelo 
que não deve ser confundida com o padrão nacional, estabe
lecido oficialmente, mas levando-o em consideração).

2o Num segundo passo, porém, uma inovação, surgida desta 
maneira, precisa ser copiada e utilizada igualmente por 
outros falantes, o que, a princípio, não é normal. A primeira 
das condições prévias psico-lingiiísticas é que a regra 
fonética-fonológica, gramatical ou lexical, que forma a base 
da inovação / do desvio concreto, seja compreendida intuiti
vamente e integrada no próprio sistema idioletal. Aparente
mente atuam aqui processos não-dirigidos de aprendizagem 
lingüística. A segunda condição prévia, comunicativo- 
pragmática, é que o imitador tenha compreendido de 
maneira cognitiva a relação existente na criação linguística, 
entre a finalidade comunicativa e o meio lingüístico utiliza
do, para desta maneira aceitar o respectivo maior valor 
comunicativo da forma nova / diferente, em relação à forma 
velha / alternativa concorrente. No decorrer deste processo, 
que inicialmente ainda apresenta traços esporádicos e de 
vanguarda, podem acontecer, na fase tardia, processos de
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avalanche, nos quais a imitação acontece por razões de 
conformismo ou até em contradição com a própria opinião.

Por conseguinte, a mudança de uma língua acontece primei
ro no plano do sistema lingüístico idioletal de cada falante. A 
existência de variedade além do plano idioletal, numa variação 
social (diastrática) e estilística (diafásica), assim como na varia
ção de língua falada e escrita (isto é, relativa uniformidade 
dentro da variação A), surge porque dentro deste grupo existe 
um intercâmbio comunicativo (ou identidade social) maior que 
em outros grupos sociais. Esta relativa uniformidade dentro 
daquilo que geralmente é denominado de variedade, resulta de 
uma rede comunicativa mais restrita. A inclusão desta percepção 
na discussão sobre a mudança lingüística acarreta certas conse
quências.

Primeiramente resulta disto que uma mudança lingüística 
antes de tudo precisa ser reconhecida e observada como 
mudança no interior de uma variação, isto é, que os limites da 
área da variação precisam ser reconhecidos, devendo ser anali
sados, como se dá a propagação da modificação idioletal no 
interior da variação. Também isto, para explicitá-lo claramente, 
é mudança lingüística. É possível que uma tal mudança nunca 
ultrapasse os limites da sua variação. Mesmo assim, também 
estes fenómenos devem ser objeto das pesquisas de mudança 
lingüística.

Mas a teoria clássica da mudança lingüística limitava-se 
freqüentemente a falar de mudança lingüística, no caso de uma 
mudança lingüística no plano da langue (no sentido de Saussu- 
re). É típica a teoria de Bertil Malmberg, de grande aceitação na 
romanística, de que modificações se realizam na «periferia» da 
língua, sem levar à mudança.8 Aqui, um processo de duas fases 
é considerado como um só em conseqüéncia de certas suposi

M alm berg (1959: 258) e Lope Blanch (1986: 69; 70). Ver a propósito a
m inha argum entação do ponto de vista do contato lingüístico em relação a
este problem a (Zim m erm ann 1995).
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ções teóricas básicas. É necessária, porém, a consideração de 
duas fases: a difusão no interior da variação, descrita acima, e 
a difusão, que se realiza eventualmente, para além do limite da 
variação, para dentro de outras variações, e até para dentro da 
língua padrão, no caso de uma tal existir. Interessa indagar 
quando, sob esta perspectiva, se pode falar de uma mudança 
lingüística. Ao passo que uma explicação quantitativa e lin
güísticamente monolítica afirmaria que se trata de mudança 
lingüística, quando todos ou quase todos os falantes de uma 
língua histórica tivessem introduzido esta regra no seu sistema 
idioletal, uma explicação de cunho variacionista já acharia 
mudança lingüística numa situação em que uma porção relevan
te de uma parte (a ser caraterizada socialmente ou de outra 
maneira) dos falantes tivesse efetuado esta introdução. O 
axioma do segundo ponto de vista é a não-validez da suposição 
da primeira tese —  a aspiração à homogeneidade do sistema 
lingüístico (quem quer que a esteja aspirando) — , mas dos 
falantes ao contrário até aspirarem, em certa medida, à hetero
geneidade do sistema lingüístico, ou pelo menos atuarem 
lingüísticamente de maneira que heterogeneidade e/ou variedade 
se produza praticamente sem que a percebam (a «mão invisí
vel»). Uma vez existente, a heterogeneidade em todo caso é 
instrumentalizada para certos fins comunicativos, como demons
traram pesquisas sócio-lingüísticas, efeito que pode por sua vez 
fortalecer o processo.

Mesmo que a variedade-padrão por definição esteja mais 
sujeita a normas, apresentando por isso uma menor propensão 
para a mudança, esta basicamente pode surgir tanto no padrão 
como também no não-padrão. Contudo, o não-padrão é mais 
propenso a modificações. Após uma mudança se ter enraizado 
no padrão, a questão da aceitação perde sua premência. Qual
quer inovação terminológica nas ciências, na técnica e na vida 
intelectual se aceita mais ou menos sem problemas (com 
exceção de termos emprestados de outras línguas em sociedades 
ou correntes sociais defensoras do purismo lingüístico). Tam
bém é fato de modificações, do tipo descrito acima, no não-
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padrão, serem aceitas mais ou menos sem problemas pelos 
respectivos falantes. Uma outra questão é se elas se impõem a 
longo prazo. Se compreendermos o padrão e os diversos não- 
padrões como sistemas com um funcionamento relativamente 
independente (isto é, como resumo dos sistemas idioletais de 
certos falantes), como o fizemos aqui, o mistério da mudança 
lingüística desencanta-se.

A mudança lingüística somente se transforma num problema 
de muita controvérsia se a definirmos como mudança no 
sistema da langue, identificando este sistema com o sistema do 
padrão. Dessa maneira, o processo de passagem das modifica
ções individuais no não-padrão às modificações do sistema, 
definido como padrão, parece muito complicado. Mas esta é 
somente a conseqüéncia de uma teoria da língua que não capta 
adequadamente a realidade lingüística.

4 A relação língua padrão / não-padrão 
como fator da mudança

Freqüentemente, vê-se um tipo de mudança lingüística como 
processo lingüístico que acompanha a ascensão dos falantes 
de uma variedade popular para camadas sociais mais altas, 
devido à mobilidade social. Novamente acontecem aqui dife
rentes processos, que devemos diferenciar com atenção. De 
um lado, parece existir o caso ou a estratégia de o falante 
introduzir elementos do substandard na variação falada por 
ele, na sua tentativa de falar a língua padrão. Do outro lado 
também parece existir a estratégia de estes falantes introdu
zirem elementos do padrão no não-padrão, que continua sendo 
a variação falada por eles, praticamente como empréstimo 
inter-variacional (empréstimo de elementos de uma variação a 
outra). Através da aquisição lingüística incompleta do padrão 
ou do processo de empréstimos lexicais, gramaticais e fonéti- 
co-fonológicos, cria-se então um tipo de língua mista entre o
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não-padrão e o padrão.9 Em terceiro lugar, pode naturalmente 
acontecer que através da introdução da hegemonia cultural pela 
camada em ascensão (o que também pode acontecer através de 
urna alta taxa reprodutiva de camadas baixas), que uma variação 
originalmente não-padrão seja declarada padrão, ou se imponha 
de maneira contínua como tal, o que pode significar que a 
camada que originalmente via o padrão como definitório para si, 
agora também fale a variação originalmente não-padrão. Podem 
acontecer aqui os mesmos processos de «mistura» como no 
primeiro caso de ascensão, mas também pode acontecer um 
câmbio de variações, isto é, a completa introdução do não- 
padrão (semelhante ao câmbio lingüístico em situações de 
contato lingüístico).

Podemos imaginar a conseqüéncia sociolingüística destes 
processos de duas maneiras:

a) A introdução do não-padrão pode ser estigmatizada e 
rejeitada pelos outros membros da comunidade lingüística 
(ela então não passaria de um caso individual). Ou ele pode 
ser julgado como atraente pela respectiva camada social ou 
por outras camadas sociais, sendo por elas assumido.

b) O indivíduo que ascende socialmente e que domina uma ou 
mais variedades não-padrão, adquirindo o padrão, consegue 
diferenciar as duas variações segundo a situação lingüística, 
praticando um code-switching. Neste caso, a língua padrão 
(como sistema) sofre uma mudança quando os falantes dessa 
língua mista chegam a ocupar um tipo de hegemonia social 
e cultural e impor a sua variedade como língua padrão.

Teoricamente, numa língua tudo pode ser estandardizado e 
normalizado. Mas na prática, a implementação do padrão 
freqüentemente só pode ser levada a cabo em parte. Isto se 
evidencia na diferenciação entre a língua falada e a escrita. Em

9 Lucchesi (1994: 26) cham a isto de convergência «para um patam ar inter
mediário» das duas normas, a culta e a vernácula.
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muitas comunidades lingüísticas, o respeito da norma é quase 
total na comunicação escrita (ortografia) —  com exceção de 
dificuldades isoladas. Na comunicação oral (fonética), o quadro 
é diferente. Aqui, as «influências» de variações dialetais ou não- 
padrão têm um papel importante, até nos países que dispõem de 
uma língua padrão incontestável e vital. Isto é válido tanto para 
o alemão como para o inglês, o espanhol, o francês e, justamen
te, o português.

Naturalmente, a variação e a estandardização não se referem 
somente aos aspectos fonéticos, mas a todos os aspectos lin
güísticos: morfossintáticos, lexicais, semânticos e pragmáticos.

A relação entre as variedades não-padrão e a língua padrão 
pode ter o efeito da mudança. Subentende-se que a mudança 
lingüística não é somente uma questão da relação entre padrão 
e não-padrão. Outros fatores possíveis são influências de 
línguas-contato assim como, dentro das variações, mudanças por 
motivos sociais ou por motivos comunicativos. Com este último 
termo de mudança por motivos comunicativos me refiro a 
processos como gramaticalização, lexicalização, mudanças 
semânticas (pelos processos de metáfora, metonimia etc.), 
mudanças do uso e da pragmática e outros não provocados pelo 
contato lingüístico. Neste contexto, queremos focalizar a relação 
entre língua padrão e não-padrão como fator da mudança.

O exame da mudança lingüística no Brasil sob o ângulo da 
relação tensa entre padrão e não-padrão se refere a duas fases 
históricas importantes. É interessante

a) a formação das variedades brasileiras no século XIX como 
resultado do contato lingüístico do tupí e das línguas 
africanas de um lado, e das variedades não-padrão trazidas 
de Portugal (ou variações de contato provenientes da África) 
e

b) a mudança lingüística atual, surgida através das variedades 
não-padrão que, segundo Femando Tarallo, surgiram no 
século XIX, e o padrão cultivado nas instituições educativas, 
mas pouco vital no uso cotidiano (segundo Froehlich 1975).
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O que de fato é diferente, é a atitude das comunidades de 
comunicação frente a estes assim chamados «desvios» da 
norma. Algumas comunidades são mais tolerantes do que 
outras. Mas até estas diferenças de atitude frente aos «desvios» 
não são de maneira nenhuma homogéneas dentro da comunida
de lingüística. Também elas estão submetidas à mudança. É 
muito importante reconhecer que é nítida a necessidade de que 
a mudança das atitudes frente a fatos lingüísticos faça parte das 
pesquisas sobre as mudanças lingüísticas. Hoje, esta mudança é 
bem visível na França, um país extremamente consciente da sua 
norma lingüística no passado, e igualmente na Espanha entre a 
nova geração: a gíria (argot e caló), antes restrita aos grupos 
delinqüentes e depois às camadas baixas, entra cada vez mais 
no uso das camadas médias e altas. No Brasil, as diferentes 
variações são tratadas de maneira bastante tolerante. Verifica-se 
isto também na variedade lingüística apresentada, nos últimos 
anos, pelos cursos e livros didáticos de português do Brasil para 
estrangeiros (veja-se Bierbach 1998), incluindo os próprios 
professores. Visto sob este ângulo, a questão da mudança 
lingüística se coloca de maneira diferente no Brasil.

Trata-se agora de averiguar as razões desta diferença. Os 
possíveis fatores são vários: um fator é o contato lingüístico, no 
qual a longa fase da língua geral desempenha um papel impor
tante. Também é preciso considerar que o ponto de partida para 
a situação atual são as variedades não-padrão do português que 
chegaram ao Brasil. Evidentemente, um terceiro fator pode ser 
uma mudança lingüística que só se inicia no Brasil em virtude 
das realidades geográficas e sociais. Refiro-me aqui tanto a 
mudanças e diferenças sociais como a criação de novas varia
ções com as quais diferentes grupos sociais criam limites entre 
eles.

A discussão, na lingüística brasileira, sobre unidade e 
diferença do português europeu e brasileiro, durante muito 
tempo não considerou de maneira satisfatória a questão da 
própria heterogeneidade do português do Brasil. Começou-se 
muito tarde com a pesquisa da diversidade regional. O primeiro
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projeto de geografia lingüística foi o de Nélson Rossi para o 
atlas lingüístico da Bahia (1963-1965). Seguiram-se alguns 
outros atlas regionais, 1977 para Minas Gerais, 1984 para 
Paraíba, 1987 para Sergipe. Recentemente está sendo feito um 
atlas lingüístico nacional (veja-se Brandão 1996) e outro sobre 
a situação dialetal do Ceará.10 Embora os resultados atualmente 
disponíveis sejam fruto de projetos descoordenados e isolados, 
que não conseguem fazer um mapa razoavelmente confiável da 
variação diatópica, eles mostram que a variedade é considerável. 
A tese de Rossi, mencionada acima, sobre a diversidade do 
português brasileiro, é resultado de um trabalho empírico para 
o atlas lingüístico da Bahia. Dito de passagem, a descoberta de 
um resquício de uma possível antiga língua crioula na Helvécia 
(no sul da Bahia) também aconteceu no contexto dos trabalhos 
para este atlas, realizados pela colaboradora Carlota da Silveira 
Ferreira.

Há muito tempo existe uma preocupação lexicográfica com 
a gíria,11 mas estas coleções, na área lexicográfica, são freqüen- 
temente despretensiosas e se limitam a serem glossários, além 
de, ainda hoje, estarem sob a suspeita de serem indecorosas, 
freqüentemente não constando em dicionários. É caraterístico 
que o destacado lexicógrafo português José Pedro Machado 
tenha admitido:

O Calão, como as obscenidades, faz parte de qualquer idiom a [ .. .]  E se no 
dicionário que coordenei para a Sociedade da Língua Portuguesa estas 
ficaram  de fora, isso deveu-se à solicitação de quem  dirigia aquela agre
miação. [ . . . ] 12

Machado se refere aqui ao Grande Dicionário da Língua 
Portuguesa (1991). Contudo, o significado do estudo das 
variedades não-padrão é reconhecido no Brasil. Nos últimos

10 Elia (1994: 570).

11 Veja-se, por exemplo, Kröll (1994).

12 Diário de Notícias (Portugal), 23 de m arço de 1997.
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vinte anos, relacionado com a tese do desenvolvimento do não- 
padrão de um português crioulo extinto, ou seja uma variedade 
pós-crioula, e com a forte influência da linha sociolingüística de 
William Labov entre os lingüistas, foram apresentadas estudos 
de Dante Lucchesi, Alan Baxter, John Holm, Hildo do Couto, 
Fernando Tarallo, Maria Cecília de Magalhães Mollica, Mary 
do Careno, Margarida Petter, Peter Fry, Maurizio Gnerre, Carlos 
Vogt, Jeane Spera, e dos variacionistas Anthony Naro, Marta 
Pereira Scherre, Maria Eugênia Lamoglia Duarte, Dermeval da 
Hora Oliveira e Paulino Vandresen, entre outros.13 Além disso, 
surgiram diversos estudos: sobre a linguagem das favelas no 
Rio de Janeiro (Mónica Rector), sobre a variedade de contato 
no Xingú (Charlotte Emmerich), sobre o jargão do esporte (Luiz 
Feijó), sobre a gíria (Edith Pimentel e Alexandre Passos), sobre 
a linguagem do Rio de Janeiro (Hilma Renauro), assim como 
sobre literatura oral e língua popular (António Weitzel), para 
mencionar alguns. Encontra-se em fase de elaboração também 
um atlas linguístico sobre a variação falada pelos pescadores do 
Estado de Rio de Janeiro.
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A taliba T. de Castilho (São Paulo)

Língua falada e processos gram aticais

1 Estudos sobre a lingua falada 
e o Projeto de Gramática do Português Falado

A partir dos anos 60, grupos de pesquisadores afiliados a 
várias universidades se engajaram na tarefa de documentar, 
descrever e refletir sobre a língua falada (LF).

Em toda a sua história moderna, a lingüística sempre esteve 
atravessada pela idéia de que a LF é a manifestação primordial 
da linguagem e seu objeto primeiro de estudos. Mas esses belos 
propósitos só puderam se transformar em ações efetivas depois 
de uma inovação tecnológica, a invenção do gravador portátil. 
Podia-se, finalmente, pôr em marcha um programa sistemático 
de investigação da oralidade.

A América Latina antecipou-se nesse movimento científico. 
Em 1964, Juan M. Lope Blanch, lingüista espanhol radicado no 
México, obteve junto ao PILEI a aprovação de seu «Proyecto de 
Estudio Coordinado de la Norma Lingüística Culta de las 
Principales Ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica» 
(Lope Blanch 1969; 1976). Esse projeto irradiou-se para o 
Brasil em 1969, graças a Nélson Rossi, que propôs seu desen
volvimento em cinco capitais, sendo quatro fundadas no século 
XVI (Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo), e uma no 
século XVIII (Porto Alegre) (Castilho / Preti 1986; 1987; Preti / 
Urbano 1988; 1990; Castilho 1989a; Callou 1992; Callou / 
Lopes 1993; 1994; M otta/ Rollemberg 1994). O trabalho ficaria 
conhecido como «Projeto NURC»; para sua história, veja-se 
Castilho (1990b).

Vários países deram início a projetos assemelhados. Na 
França, organizou-se o «Groupe Aixois de Recherches en

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 37-72
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Syntaxe» (Blanche-Benveniste e outros 1979; Blanche-Benve- 
niste / Jeanjean 1987; Blanche-Benveniste 1990a). Esses traba
lhos repercutiram em Portugal (Nascimento 1987). Na Itália, 
devem ser lembradas as pesquisas de Somicolla (1981), e 
aquelas ligadas ao Lessico Italiano di Frequenza (Voghera 
1992; de Mauro 1994). Nos Estados Unidos, deu-se início a um 
ambicioso programa, intitulado «Conversation and Grammar» 
(Ono / Thompson 1993); esse projeto busca as relações entre a 
conversação e a sintaxe, uma hipótese lançada entre nós por 
Moraes (1987), Marcuschi (1988) e Castilho (1989b).

O «Projeto de Gramática do Português Falado» (PGPF) teve 
início em 1988, devendo finalizar-se em 1997. Ele deriva do 
Projeto NURC, iniciado em 1970, e ativo até hoje nas cinco 
capitais em que tem sido desenvolvido.

Realizadas as gravações previstas, entre 1970 e 1977, o 
Projeto NURC apurou um corpus gigantesco, constante de 1870 
entrevistas com 2356 informantes, totalizando 1570 horas de 
gravações. Em 1988, representantes do Projeto do Português 
Fundamental (sedeado no Centro de Lingüística da Universidade 
de Lisboa) e do Projeto NURC/Brasil firmaram um protocolo de 
intercâmbio de dados, de tal sorte que atualmente ambas as 
equipes dispõem de elementos para eventuais comparações entre 
as modalidades européia e americana do português falado.

As análises dos dados do Projeto NURC tiveram início em 
1978, mas já em 1981 foram constatadas dificuldades para a 
continuação dos trabalhos, na forma como eles tinham sido 
concebidos no final dos anos 60 pelo projeto congénere do 
espanhol da América:

Io Não tinha havido uma discussão sobre a especificidade do 
oral, e os instrumentos de análise tomavam a língua escrita 
como ponto de partida.

2o O modelo teórico adotado, que combinava elementos da 
gramática tradicional com uma sorte de «estruturalismo 
mitigado», não dava conta de uma série de fenómenos 
típicos da modalidade falada.
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3o Novas tendências da indagação lingüística, surgidas poste
riormente à concepção do projeto, mostravam-se mais 
sensíveis a esse tipo de material, particularmente as apro
ximações entre a sintaxe e o discurso. Para uma análise 
desses e de outras questões, veja-se Castilho (1984; 1990a).

Preocupado com esses acidentes de percurso e com a 
recuperação do plano inicial —  descrever o português culto 
falado no Brasil — , apresentei em 1987 à Associação Nacional 
de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Lingüística, a convite 
da professora Maria Helena Moura Neves, um projeto de 
preparação coletiva de uma gramática do português falado, com 
base nos materiais do Projeto NURC (Brasil).

Tendo havido boa receptividade à idéia, convoquei em 1988 
o I Seminário do já então denominado «Projeto de Gramática 
do Português Falado», no qual se debateu o plano inicial, que 
era o de «preparar uma gramática referencial do português culto 
falado no Brasil, descrevendo seus níveis fonológico, morfológi
co, sintático e textual».

Reconheceu-se nesse primeiro encontro que seria impossível 
selecionar uma única articulação teórica que desse conta da 
totalidade dos temas que se espera ver debatidos numa gramá
tica descritiva, numa gramática de referência como a que se 
planejava escrever. As primeiras discussões cristalizaram esse 
reconhecimento, tendo-se decidido dar livre curso à convivência 
dos contrários no interior do projeto. Como forma de organi
zação, disbribuíram-se os pesquisadores por Grupos de Trabalho 
(GTs), sob a coordenação de um deles, para a realização das 
tarefas previamente agendadas. Cada GT traçaria o perfd teórico 
que pautaria suas pesquisas. Os textos que fossem sendo 
discutidos e preparados no interior de cada GT seriam posterior
mente submetidos à discussão pela totalidade dos pesquisadores, 
reunidos em seminários plenos.

Foram realizados dez seminários plenos até aqui, estando 
previstos mais dois. Terminados os seminários, os textos são 
reformulados e publicados em uma série própria, editada pela
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UNICAMP (Castilho 1990a; 1993; Ilari 1992; Castilho / Basilio 
1996; Kato 1996; Koch 1996; Neves / Rodrigues, em prepara
ção). A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo tem financiado as atividades, também apoiadas vez e 
outra pelo Conselho Nacional de Pesquisas. No momento, 
atuam no PGPF cerca de 32 pesquisadores, ligados a doze 
universidades brasileiras, distribuídos pelos seguintes GTs (uma 
lista desses pesquisadores vem no Anexo I):

Io fonética e fonologia, coordenado por Maria Bernadete M. 
Abaurre;

2o morfologia derivacional e flexionai, coordenado por 
Margarida Basilio e Ángela C. S. Rodrigues;

3o sintaxe das classes de palavras, coordenado por Maria 
Helena Moura Neves;

4o sintaxe das relações gramaticais, coordenado por Mary 
Kato;

5o organização textual-interativa, coordenado por Ingedore G. 
V. Koch.

A partir de 1990, solicitou-se ao Prof. Milton do Nascimen
to que debatesse os problemas teóricos suscitados pelos traba
lhos apresentados, na qualidade de Assessor Académico do 
PGPF. Ele apresentou um texto a esse respeito no Centro de 
Lingüística da Universidade de Lisboa, em 1993, em reunião 
convocada pelos doutores Maria Femandoa Bacelar do Nasci
mento e João Malaca Casteleiro. Em 1996, uma comissão 
constituída pelos coordenadores de GTs, pelo assessor académi
co, e por mim como coordenador geral, integraremos os textos 
na gramática propriamente dita, de que sairá inicialmente uma 
versão voltada para o público universitário, prevista para 
1998/99.

É impossível sintetizar aqui o conjunto dos achados cons
tantes dos textos já publicados ou em processo de publicação. 
Preferi relacioná-los no final deste texto, no Anexo II, junta
mente com o plano atual da gramática, que figura no Anexo III.
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Tentarei sumariar as discussões teóricas sobre a língua falada e 
sobre sua gramática, ora em curso entre os lingüistas associados 
ao PGPF. Tais discussões se seguem habitualmente ao debate 
dos textos descritivos.

2 O debate teórico no interior do PGPF

Podem-se reconhecer três momentos nas reflexões teóricas do 
grupo, que poderiam ser assim denominados:

Io a convivência dos contrários,
2o manutenção das divergências e
3o processamento do discurso e conhecimento sintático: um 

ponto de convergência?

2.1 A convivência dos contrários

Por ocasião do primeiro seminário do PGPF, não se chegou a 
um acordo nem quanto ao objeto empírico, nem quanto ao 
objeto teórico, cindindo-se as posições em pelo menos duas 
grandes direções, para cuja formulação valem até certo ponto 
as distinções entre uma teoria formal e uma teoria funcional 
da gramática. Mesmo correndo o risco da caricatura, assim 
formulei tais posições em Castilho (1990a: 15):

2.1.1 Quanto ao objeto empírico:

A) A língua falada e a língua escrita integram um m esm o sistema, diferen- 
ciando-se na frequência dos processos ou das categorias de que dispõem.

B) A língua falada é um objeto autónom o em relação à língua escrita. 
Sobretudo, não é correto adm itir a agram aticalidade dessa variedade.

2.2.1 Quanto ao objeto teórico:

A) A língua é um conjunto de orações, cujo correlato psicológico é a 
com petência, isto é, a capacidade de produzir, interpretar e ju lgar a 
gram aticalidade das orações. Segue-se que as orações devem  ser descritas
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independentem ente de sua localização contextual, e a Sintaxe é autónom a 
com  respeito à Sem ântica e à Pragmática. Diferentes graus de idealização 
dos dados podem  ser considerados, sendo indispensável seguir consideran
do uma Língua 1, distinta de uma Língua E.

B) A língua é um instrumento de interação social, cujo correlato psicológi
co é a com petência comunicativa, isto é, a capacidade de m anter a in- 
teração por meio da linguagem. Segue-se que as descrições das expressões 
linguísticas devem proporcionar pontos de contacto com  seu funcionamento 
em dadas situações. A Pragm ática é um marco globalizador, dentro do qual 
deve estudar-se a Sem ântica e a Sintaxe.

No seguimento das pesquisas, os GTs de fonética e fonolo
gia, morfologia e sintaxe das relações gramaticais elegeram a 
percepção mais «formal» das tarefas, enquanto que os GTs de 
sintaxe das classes de palavras e organização textual-interativa 
se mostraram mais «funcionalistas». Convencionou-se, naquele 
momento, que os diferentes capítulos da gramática advertiriam 
o leitor a respeito das diferentes opções tomadas.

Num ponto estavam todos de acordo: o Projeto teria uma 
vocação empírica, buscaria realizar uma descrição exaustiva, 
controlando os dados quantitativamente, sempre que possível, 
limitada sua ação à língua falada culta documentada no Projeto 
NURC (Brasil).

A fundamentação nos mesmos dados matizaria as diferenças 
apontadas acima, abrindo caminho a uma possível convergência 
dos pontos de vista, alguns dos quais perceptíveis na segunda 
fase do debate teórico. Entretanto, nesta segunda fase as diferen
ças ainda permaneceram bem visíveis.

2.2 Manutenção das divergências

Conforme apontei atrás, alguns GTs se inclinaram para uma 
abordagem mais formal dos dados, enquanto que outros bus
caram uma abordagem funcional. O exame das respectivas 
propostas teóricas e dos trabalhos realizados mostra isso cla
ramente. Passo a reproduzir trechos dos documentos por eles 
produzidos.
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2.2.1 A perspectiva formal

2.2.1.1 GT de fonética e fonologia

Segundo esse GT,

O com ponente fonológico de uma gramática é aqui entendido como um 
conjunto de princípios, parâm etros e convenções que organizam  o sistema 
de oposições estabelecidas no plano fónico, e as possibilidades de escolha 
das atualizações dessas oposições, facultadas aos falantes em  contextos 
específicos, lingüísticos e extralingüísticos.

Trabalhos em fonologia métrica acompanham essa perspecti
va. Entretanto, devem-se lembrar as pesquisas sobre fonética 
acústica e sobre o ritmo, necessárias à caracterização do portu
guês do Brasil.

2.2.1.2 GT de morfologia

Os pesquisadores do GT de morfologia sustentam que:

[ .. .]  uma abordagem  gerativa para o estudo do com ponente m orfológico, 
levando à procura de padrões que definiriam  a com petência lexical, [ ...]  
coloca a questão de como estudar a produtividade lexical no português 
falado, a partir de ocorrências verificadas no corpus mínim o do PGPF. [ ...]  
O conceito de produtividade lexical é de fundamental im portância na teoria 
lexical [podendo ser definido] com o a possibilidade que essa regra tenha de 
form ar novas palavras no léxico da língua. Uma regra im produtiva, ao 
contrário, embora possa ser utilizada para reconhecim ento de relações 
lexicais, tem sua distribuição lim itada a uma lista de bases com que ocorre. 
[ .. .]  As condições de produtividade  de uma regra devem  ser distintas das 
condições de produção , que dependem  de fatores de ordem  paradigmática, 
discursiva e sociocultural. [Os fatores paradigmáticos são determ inados pela 
existência de regras em competição; o tipo de discurso utilizado permitirá 
ou estim ulará certos tipos de formação; as condições culturais criam 
referentes a serem rotulados]. Tanto as condições de produtividade quanto 
as condições de produção estão ligadas a funções dos processos de for
mação. Tem os sobretudo três funções na form ação de palavras: a m udança 
categorial, a rotulação e a avaliação expressiva.
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O exame da produção deste grupo mostra que se acha em 
plena execução a descrição da formação de palavras a partir das 
funções acima. Mas o interesse maior dessas formulações está 
em pôr em contacto, no nível teórico, os princípios constitutivos 
da estrutura e os princípios discursivos de processamento dessas 
estruturas, problema com os quais os pesquisadores se vêm às 
voltas em seu trabalho diário, e que retomariam na terceira fase 
dos debates teóricos.

2.2.1.3 GT de relações gramaticais

Esse GT estipulou

[ ...]  a utilização do quadro conceituai da Teoria de Princípios e Parâmetros 
da teoria gerativa, aliada a uma m etodologia de m anipulação e quantifi
cação dos dados na linha laboviana. A m etodologia justifica-se pelo fato da 
própria teoria chom skiana admitir que uma teoria de uso da língua inclui 
um a gram ática da competência, que atua, no desem penho, com outros 
m ódulos da mente. A visão modular da gram ática e de seu uso levou a 
um a m etáfora m etodológica de trabalho por cam adas de representações: 
um a primeira, constituída de estruturas de predicação e com plem entação, 
e a segunda de estruturas de adjunção e de elem entos discursivos.

Deve-se reconhecer que esse GT apresentou ao PGPF uma 
grande inovação, que foi a de se estabelecer um casamento 
entre a teoria gerativa e a teoria da variação, promovido pelos 
professores Mary Kato e Femando Tarallo. Mas um fato sem 
dúvida interessante foi que, munidos de hipóteses fortes, e de 
certa forma arrastados pelo charme dos dados, os lingüistas aqui 
associados deixaram para um segundo momento o exame do 
«núcleo duro» da oração, ou «fundo», examinando prioritaria
mente «a camada mais externa à gramática», ou «figura», 
constituída pelos elementos discursivos e pelos adjuntos, «que 
atuam como ruptores da gramática nuclear, mas que são justa
mente os elementos indispensáveis para a realização das rela
ções gramaticais no discurso, ou na fala efetiva.» Para uma 
discussão do par conceptual «fundo / figura», veja-se Nascimen
to (1993a).
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Partindo do princípio de adjacência de caso formulado por 
Timothy Stowell, segundo o qual «o elemento que atribui caso 
deve estar adjacente ao receptor desse caso», esse GT verificou 
se as mesmas fronteiras são disputadas pelos mesmos elemen
tos, constatando que, a despeito da não correspondência entre 
fronteira e função, é possível identificar preferências bem 
marcadas. As relações ambíguas estão sendo analisadas tanto do 
ponto de vista sintático quanto do fonológico-prosódico. Foi 
possível concluir que o português falado no Brasil é marcado 
negativamente no que diz respeito aos requisitos da adjacência 
entre a cabeça e o constituinte que dela recebe o caso.

2.2.2 A perspectiva funcional

2.2.2.1 GT de sintaxe das classes de palavras

Este GT descartou, desde o início, a aplicação de alguma 
teoria lingüística importante, optando por levar a sério a 
metáfora de Neurath, sempre lembrada por Rodolfo Ilari, 
segundo a qual se vai «construir um navio ao mesmo tempo 
em que se está navegando nele». Assim, tentou-se desde logo 
explicar por que a estrutura do português falado é como ela é, 
partindo de abordagens intuitivas, que permitiram operar com 
critérios originários de uma literatura variada, que vai dos 
gramáticos antigos até a gramática gerativa, passando pela 
análise da conversação e pela semântica. Mas tudo isso sem 
muito radicalismo, num raciocínio suaviter in modo, embora 
se reconheça que há um sabor mais vincadamente funcionalis- 
ta naquilo que se vem fazendo.

O que unifica os pesquisadores reunidos neste GT, decerto 
o mais heterogéneo do PGPF, é tomar como objeto mais amplo 
de estudo a competência comunicativa, entendida, na formula
ção de Maria Helena Moura Neves, como «a capacidade que os 
falantes têm não apenas de acionar a produtividade da língua 
(jogar com as restrições), mas também —  e primordialmente —  
de proceder a escolhas comunicativamente adequadas (operar as
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variáveis dentro do condicionamento ditado pelo próprio 
processo de produção)».

As classes de palavras são o objeto empírico deste GT. As 
pesquisas começaram pelo estudo dos advérbios, vindo depois 
os adjetivos, os pronomes, os verbos e as conjunções. Partindo 
das propriedades habitualmente atribuídas a essas classes de 
palavras, examina-se até que ponto elas são aplicáveis ao 
estoque de itens constantes do corpus. Atuando assim, os 
pesquisadores se deram conta de que nem todos os advérbios, 
por exemplo, podem ser realmente entendidos como tais. Para 
encaminhar o problema, foram postulados três processos básicos 
de constituição do enunciado: a predicação, a conjunção e a 
foricidade, que inclui a dêixis.

Na análise dos advérbios, esses processos foram assim 
utilizados:

Io No que respeita à predicação, distinguiram-se advérbios, 
predicativos (modalizadores, qualificadores, aspectualizado- 
res) de não-predicativos (focalizadores, circunstanciais e de 
verificação).

2o Quanto ao processo da conjunção, notou-se que muitos 
advérbios promovem «um amarramento textual das porções 
de informação progressivamente liberadas ao longo da fala», 
como Mercedes Risso reconheceu, ao estudar os empregos 
de agora, a que se seguiram estudos de outros itens tais 
como aí, então, etc. Esses conectivos textuais têm sido 
descritos pelo GT de organização textual-interativa.

3o Finalmente, no que toca ao processo da foricidade, notou-se 
a grande importância de itens tais como aqui, lá, agora, 
hoje, etc., solicitados pela função interacional na conversa
ção, pela permeação de vozes na produção oral, e pela 
remissão textual. O exame dos pronomes, dos adjetivos e 
das conjunções vem confirmando a relevância desses 
processos na descrição das expressões orais.
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2.2.22  GT de organização íextual-interativa

O GT de organização textual-interativa parte de

[ ...]  uma concepção específica de linguagem, que passa a ser vista com o 
um a form a de ação, uma atividade verbal exercida entre dois protagonistas, 
dentro de um a localização contextuai, em que um se situa reciprocam ente 
em  relação ao outro, levando em conta circunstâncias da enunciação, de 
que fazem  parte os entornos espácio-tem poral e histórico-social que unem  
os interlocutores.

O ponto forte da articulação deste GT está em sua

[...]  visão de linguagem  com o m anifestação de um a competência com uni
cativa , definível como capacidade de m anter a interação social m ediante a 
produção e o entendim ento de textos que funcionam  com unicativam ente.

Seus pesquisadores insistem em que essa competência 
comunicativa não tem, com relação à competência lingüística, 
um caráter de exclusão ou de adição. Por outras palavras, não 
se trata de

[...]  am pliar o objeto de estudos da Lingüística Estrutural, acrescentando- 
lhe com ponentes pragmáticos. Trata-se, na verdade, de um enfoque 
particular do heterogéneo fenómeno da linguagem, com  o conseqüente 
estabelecim ento de um objeto de estudos que leva a pesquisar a língua sob 
a form a com  que ela com parece socialm ente, e não sob a form a de um 
sistem a abstrato de signos.

O texto enquanto objeto de estudo deve ser definido como 
um produto lingüístico marcado pela dinâmica da atuação 
interacional. A pragmática, a análise da conversação e a lin
güística do texto fornecem os marcos dentro dos quais se 
movimentam as análises:

[...]  a visão do texto falado como uma atividade estruturada, que apresenta 
regularidades próprias de organização, sustenta a possibilidade de uma 
abordagem  gramatical do texto.
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Para operacionalizar tais conceitos, este GT vem investi
gando a organização tópica, o estabelecimento da coerência, os 
procedimentos de coesão textual, os mecanismos de formulação 
e de reformulação, os marcadores conversacionais, além de 
considerações tipológicas sobre as especificidades organizacio
nais do monólogo e do diálogo.

2.3 Para um modelo de processamento do discurso: 
um ponto de convergência?

A maior expectativa que as pessoas alimentam ao consultar 
uma gramática de referência é encontrar ali, devidamente 
hierarquizados, um conjunto de produtos lingüísticos, o cha
mado enunciado, disposto em planos classificatórios mais ou 
menos convincentes.

É exatamente dessa expectativa que os pesquisadores do 
PGPF estão fugindo, pois o que eles buscam é a identificação 
dos processos acionados para a produção do enunciado (Nasci
mento 1993b). Aqui reside, aliás, o ponto em que suas idéias 
convergem, e sua especificidade em face dos demais grupos que 
vêm trabalhando em língua falada. Assim, do projeto original de 
compor uma gramática com posições teóricas assumidamente 
distintas, evoluiu-se lentamente para a possibilidade de chegar 
a resultados mais integrados, relevantes para o entendimento das 
especificidades da língua falada.

No estágio atual de nossos debates, pode-se dizer que as 
seguintes afirmações, contidas em Nascimento (1993b), gozam 
de certo consenso:

a) Uma concepção da linguagem como uma atividade, uma 
forma de ação, a verbal, que não pode ser estudada sem se 
considerar suas principais condições de efetivação.

b) A pressuposição de que, na contingência da efetivação da 
atividade lingüística do falante/ouvinte [na produção e 
recepção de textos] temos a manifestação de sua competên



Língua fa lada  e processos gram aticais 49

cia comunicativa, caracterizável a partir de regularidades 
que evidenciam um sistema de desempenho lingüístico 
constituído de vários subsistemas.

c) A pressuposição de que cada um desses subsistemas consti
tuintes do sistema de desempenho lingüístico [o discursivo, 
o semântico, o morfossintático, o fonológico etc.] é carac
terizável em termos de ‘regularidades’ definíveis em função 
de sua respectiva natureza.

d) A pressuposição de que um dos subsistemas constituintes 
desse sistema de desempenho lingüístico é o subsistema 
computacional [entendido como uma noção mais ampla que 
a de Língua I], definível em termos de regras e/ou princí
pios envolvidos na organização morfossintática e fonológica 
dos enunciados que se articulam na elaboração de qualquer 
texto.

e) A pressuposição de que o texto é o lugar onde é possível 
identificar as pistas indicadoras das regularidades que 
caracterizam o referido sistema de desempenho lingüístico.

Estas e outras afirmações serão discutidas nos próximos 
seminários. Entretanto, o plano atual da Gramática, aqui re
produzido no Anexo III, pode dar uma idéia de como se 
pretende operacionalizar as idéias acima mencionadas.

3. Língua falada e processos gramaticais

Na secção anterior, apresentei de forma extremamente resumi
da os debates que ora se desenvolvem no interior do PGPF. 
Os conceitos expendidos deveriam ter sido exemplificados a 
partir dos trabalhos já preparados, e listados no Anexo II, 
tarefa que o leitor atento poderá executar por si só.

Comparando as posições atuais do PGPF, tendo em vista a 
consolidação de uma teoria sobre a língua falada e sobre sua



50 Ataliba T. de Castilho

gramática, com as de outros grupos de pesquisadores, é possível 
encontrar pontos de convergência e pontos de afastamento. Para 
não me alongar demasiado, examinarei com brevidade posições 
sustentadas por três grupos de pesquisadores, aqui apresentados 
na ordem cronológica com que desenvolveram suas atividades: 
os franceses, do «Groupe Aixois de Recherches en Syntaxe», os 
italianos do Lessico Italiano di Frequenza e os americanos do 
projeto «Conversation and Grammar».

3,1 «Groupe Aixois de Recherches en Syntaxe»

Nos trabalhos reunidos em Blanche-Benveniste (1990a), de 
forte apelo estruturalista, encontra-se uma forma de tratar os 
dados nos quais se distinguem dois eixos de realização simul
tânea, o eixo sintagmático e o eixo paradigmático, e uma

[ ...]  séparation stricte des niveaux et des plans d ’analyse: [ .. .]  la m orpho- 
syntaxe com m e point de départ [ ...]  en laissant intacts le lexique ou le 
discours. [ ...]  Exploitation m axim ale du gramm atical avant le discoursif, du 
syntaxique avant le lexical (Blanche-Benveniste 1990a: 6).

O componente sintático (se é lícito denominá-lo assim) é 
operacionalizável através da «abordagem pronominal», que 
consiste em reduzir a sentença à sua estrutura esquelética, isto 
é, às possibilidades de combinação do verbo com os pronomes, 
no quadro da teoria da recção e da valência. Essa sintaxe 
«s’occupe des constructions fondées sur des catégories gramma- 
ticales, comme le verbe, le nom ou l'adjectif» (Blanche-Benve
niste 1990a: 36). Mas não apenas a sentença entra aqui. Na 
verdade, num dos momentos mais controvertidos desta visão, 
rejeita-se a sentença como uma unidade da sintaxe, e outras 
unidades integram igualmente esse componente, como determi
nadas palavras e organizações sintagmáticas definidas no texto. 

O componente macro-sintático

[ .. .]  est un dom aine dlfférent: il s ’agit des relations q u ’on ne peut pas 
décrire à partir des rections de catégories gramm aticales; ainsi, une relation 
de dépendance ou d ’interdépendance s ’exerce entre les parties a et b  des
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exem ples suivants, et pourtant a n ’est pas régi par b ni b par a: (a) plus je  
cours (b) plus je  deviens sportif; (a) les uns se plaignaient (b) les autres 
s ’en m oquaient [ ...]  (Blanche-Benviste 1990a: 113).

A unidade da macro-sintaxe é o nó, que pode ser preenchido 
por unidades sintáticas (verbais, nominais, adjetiváis, preposicio
nais), por elementos como «oui, non, pas question, d ’accord, 
tant pis, tant mieux», ou por agrupamentos complexos de que 
nenhum componente, bem formado sintaticamente, poderia por 
si mesmo constituir-se no nó, como «plus je joue mieux je 
joue». O nó macro-sintático pode ser acompanhado de prefixos 
e/ou sufixos, aqui entendidos como constituintes que não 
constituem um nó, mas que o antecedem ou o seguem. Um 
exemplo disso vem à pág. 115: em «de toute façon  vous avez 
pas intérêt à me faire payer car ça pourrait vous coüter eher 
hein», em que as expressões grifadas correspondem, respectiva
mente, ao prefixo e ao sufixo do nó. O argumento aqui é que, 
reunidos o prefixo e o sufixo não se obtém um nó: *«de toute 
façon car ça pourrait vous coüter eher» (Blanche-Benviste 
1990a: 116).

3.2 Lessico Italiano di Frequenza

Os italianos têm sustentado que na língua falada quebra-se a 
linearidade como um critério descritivo, e a prosódia assume 
um papel importante:

Dobbiamo quindi essere consapevoli che nello studio del parlato occorrono 
m odelli di interdependenza funzionale tra sintassi e prosodia, e che la loro 
elaborazione è solo agh inizi (Som icola 1994: 118).

Outro ponto que eles sustentam é o da quebra da abordagem 
estática, introspectiva da sentença. Essa unidade passa a ser 
vista como o lugar das estruturas «bem comportadas». Assim, à 
gramática da língua falada, como na física, não mais interessam 
os fenómenos lineares, determinísticos, e sim o mundo da 
probabilidade, o mundo do esfacelamento caótico: de Mauro
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(1994: XVII). Sornicola ecoa fortemente as postulações de 
Tullio de Mauro, quando afirma:

Le oscillazioni e fluttuazioni, talora impercettibili a ll’orecchio umano, 
talora de grande entitá, che caratterizzano il parlato spontaneo, possono 
essere m eglio cóm prese proprio all’interno di un quadro concettuale 
¡ncentrato sulla com plessitá e sul non determ inism o (Sornicola 1994: 120).

A me sem bra che i m odelli strutturali tradizionali non siano i piü adatti a 
rappresentare la dimensione dinám ica del parlato spontaneo (Sornicola 
1994: 125).

2.3 Conversation and Grammar

Finalmente, creio que os pesquisadores reunidos à volta da 
proposta de Ono-Thompson (1994) estão desenhando a abor
dagem mais radical da gramática da língua falada.

Esse radicalismo vem, de um lado, de só admitir as unida
des entonacionais como recortes aceitáveis para a análise 
gramatical e, de outro, de propor um programa a que denomina
ram «Sintaxe Interativa», que faz decorrer os processos sintá- 
ticos dos processos conversacionais. Apresento essas idéias em 
Castilho (1995). Neste relatório, vou fixar-me apenas no 
princípio da projetabilidade, proposto por Sacks / Schegloff / 
Jefferson (1974) para formular seu «componente de construção 
de turnos». Segundo esse princípio, o falante prevê o completa
mente (completion) do movimento verbal de seu interlocutor, e 
se prepara para entrar na conversação. Ora, a projetabilidade é 
uma propriedade fortemente sintática. Os pesquisadores reunidos 
à volta de Sandra Thompson estão explorando esse princípio 
para a explicação, por exemplo, das co-construções, entre outras 
estruturas sintáticas, dispondo-as na moldura das «turn construc
tional units». Em suas próprias palavras:

[ .. .]  as it assum ed in all the CA literature, syntactic com pletion is calcula
ted in terms of its relation with a previous predicate if  one is available. 
[ ...]  By the same token, syntactic incom pletion is calculated in terms of a 
projected upcom ing predicate (Ford / Thompson, no prelo: 9).
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Em sua maioria, os trabalhos que acabo de citar testemu
nham uma convicção teórica e metodológica comum: na LF, os 
processos gramaticais são mais importantes que as estruturas 
propriamente ditas, caso desejemos atingir uma interpretação 
global dessa modalidade. Mas de que processos esses lingüistas 
estão falando? Tentarei dar uma resposta pessoal a essa questão.

Retomando Nascimento (1993b), vê-se que sua argumen
tação se concentra em três pontos:

Io a língua é uma atividade; concluo que, para descrevê-la, 
deveremos dispor de instrumentos de análise dinâmicos, isto 
é, de categorias processuais;

2o para desenvolver a atividade lingüística, o falante / ouvinte 
opera sobre sistemas e sub-sistemas, indo das motivações 
discursivas para as estruturas lingüísticas que as represen
tam, da produção para o produto, da enunciação para os 
enunciados, enfim, das escolhas livres das formas para as 
determinações da estrutura;

3o um sub-sistema computacional, localizado na competência 
lingüística, coordena a criação das expressões lingüísticas.

Gostaria de concentrar-me nesse componente computacional 
da língua, responsável pelos processos gramaticais descritos por 
vários pesquisadores do PGPF. Meu objetivo nesta parte do 
texto é oferecer ao debate uma percepção pessoal sobre esse 
componente. Devo reconhecer que esta proposta se fundamenta 
numa leitura interpretativa dos ensaios produzidos pelo PGPF. 
Ela não compromete, portanto, esses pesquisadores.

Começarei por adotar uma concepção modular da língua, tal 
como caracterizada por Charles Morris e Carlos Franchi.

Morris (1938) tinha organizado um plano de estudos dos 
signos lingüísticos. Ele estabeleceu os domínios da sintaxe, 
como o estudo das relações dos signos com seus usuários, o da 
semântica como o estudo das relações entre o signo e seu 
referente, e o da pragmática, como o estudo da relação entre o 
signo e o usuário. Franchi (1976; 1991) reconhece implícita-
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mente esses três módulos, a que designa «sistemas», acrescen
tando que eles são articulados pelo léxico, e insistindo em que 
não há relações de determinação entre a sintaxe, a semántica e 
a pragmática. Quando muito, podem ser identificadas regras de 
correspondência entre esses sistemas.

Por outro lado, muitos teóricos da língua postulam o léxico 
como um componente central, ao qual se ligam como instâncias 
derivadas a gramática (fonologia + morfologia + sintaxe), a 
semântica e a pragmática, ou discurso.

Indo por esse caminho, podia-se postular que os itens 
lexicais são dotados de traços gramaticais, semânticos e prag
máticos. Entre os traços gramaticais das palavras, menciono as 
classes em que elas se integram, as relações que podem ser 
estabelecidas entre elas, e as funções que decorrem dessas 
relações. Entre os traços semânticos, devem ser lembradas a 
referenciação, a predicação, a dêixis, a foricidade e a conjunção. 
Finalmente, entre os traços pragmáticos das palavras, destaco 
sua possibilidade de funcionar como tópico conversacional, de 
marcar os turnos conversacionais, de estabelecer a coesão entre 
as unidades discursivas, etc.

Ora, entre as palavras e suas propriedades de um lado, e as 
expressões lingüísticas encontradas nas entrevistas, de outro, 
interpõe-se o componente computacional, entendido como um 
dispositivo regulador de caráter mental, cognitivo, no sentido de 
pré-verbal, que opera na atualização das propriedades das 
palavras.

Para caracterizar o componente computacional, creio que 
seguem válidas as propostas que formulei em Castilho (1987), 
relativas aos momentos constitutivos da linguagem, ou, mais 
especificamente, às condições de produção do discurso oral. 
Noto que «momento» vai aqui utilizado em seu sentido etimoló
gico de «movimento».

As condições de produção do discurso oral envolvem 
elementos tais como o relacionamento dos falantes com o 
mundo circunstante e conseqüente escolha das cenas e de seus 
atores, as características sociolingüísticas dos atores envolvidos,
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o tema da interação, a rede de representações mentais do falante 
sobre si mesmo, sobre o interlocutor e sobre o tema, etc. 
Analisando essas condições, os falantes selecionam o fato de 
fala mais adequado, o tipo de texto, e desenvolvem estratégias 
de monitoração da interação.

Essas condições se corporificam em três movimentos, que 
constituem o componente computacional: a ativação, a reati- 
vação e a desativação. Precedendo e preparando a verbalização, 
tais movimentos se realizam simultaneamente, sem uma seqiiên- 
cia unidirecional, o que significa que não é possível estabelecer 
uma hierarquia entre eles, nem entre os módulos lingüísticos 
mencionados acima.

A ativação é o momento da escolha das palavras e da 
seleção de seus traços pragmáticos, semânticos e gramaticais de 
interesse para os eventos de fala. No domínio da pragmática, é 
possível relacionar com a ativação o seqüenciamento dos turnos, 
o estabelecimento dos tópicos conversacionais e de sua hierar
quia, a constituição das unidades textuais e de sua conexão 
(Castilho 1987; Koch / Jubran / Urbano / Fávero / Marcuschi / 
Santos / Risso 1991; Jubran / Urbano / Koch / Fávero / 
Marcuschi /  Travaglia / Silva / Santos / Andrade / Risso / 
Aquino 1992; Risso 1993; 1996). No domínio da gramática, a 
ativação explora as potencialidades das palavras e cria as 
orações com suas representações sintáticas e fonológicas (Ilari / 
Castilho / Moraes de Castilho / Franchi / Oliveira / Elias / 
Neves / Possenti 1990; Ilari / Franchi / Neves 1996; Tarallo / 
Kato / Oliveira / Callou / Oliveira / Braga / Rocha / Berlinck 
(1990); Tarallo / Kato 1992; Callou / Moraes / Leite / Kato / 
Oliveira / Costa / Orsini /' Rodrigues 1993; Neves 1996; Leite / 
Callou / Moraes / Kato / Orsini /  Rodrigues / Costa 1996; 
Kato / Nascimento / Nicolau / Berlinck / Britto 1996; Dillinger 
/  Gal ves / Pagotto / Cerqueira 1996).

Talvez se possa integrar num mesmo processo mental o 
surgimento das idéias e das proposições de um lado, e das 
expressões lingüísticas estudadas pelos autores acima, de outro.
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A reativação é o momento no qual se suscitam de novo os 
traços já ativados. A repetição, ou recorrência de expressões 
exemplifica a reativação no domínio da pragmática (Ramos 
1984; Koch 1990; 1992; Marcuschi 1992; Oliveira 1994; 
Fávero / Andrade / Aquino 1996). Mas é preciso lembrar que a 
repetição tem igualmente um papel no domínio da gramática 
(Perini 1980; Blanche-Benveniste 1985; 1990b; Braga 1990; 
Bessa Neto 1991; Castro 1994; Neves / Braga 1996; Castilho 
1997b). A paráfrase, ou recorrência do conteúdo, exemplifica a 
reativação no domínio da semântica (Hilgert 1989).

É provável que a memória e a recorrência de expressões 
lingüísticas se integrem num mesmo processo mental.

A desativação é o momento do abandono de traços que os 
falantes vinham ativando. As «despreferências conversacionais», 
as digressões e os parênteses correspondem à desativação no 
módulo da pragmática (Jubran 1993; 1996a; 1996b; Andrade 
1995; Koch / Silva 1996; Silva / Koch 1996). As hesitações, as 
pausas, as rupturas da adjacência sintática, as elipses, os anaco
lutos, os morfemas e sintagmas descontínuos resultam da 
desativação no domínio da gramática (Kato / Tarallo / Galves / 
Nascimento / Nunes / Rocha / Oliveira / Pagotto / Boff / 
Oliveira 1993; Tarallo 1993; Callou / Rocha / Oliveira / 
Oliveira / Costa / Orsini / Rodrigues 1996; Silva / Tarallo / 
Braga 1996; Moino 1996; Kato / Nascimento 1996a; 1996b; 
Rocha 1996). No módulo da semântica, a desativação é respon
sável pela perda dos semas (em inglês: bleaching), exemplifica
da, por exemplo, na transformação de um verbo pleno em verbo 
auxiliar.

A operação simultânea dos três momentos do componente 
computacional sobre o léxico engendram três processos lin
güísticos: a gramaticalização, a semanticização e a discursivi- 
zação.

Mais visíveis no oral do que no escrito, esses processos não 
vêm merecendo a mesma atenção nos quadros da pesquisa atual, 
em que a gramaticalização é sem dúvida o processo mais 
estudado.



Língua fa lada  e processos gram aticais 57

A gramaticalização é habitualmente encarada como um 
fenómeno diacrônico. Trata-se de transformações semânticas, 
sintáticas, morfológicas e fonológicas sofridas por uma palavra, 
de tal forma que ela deixa de ser uma forma libre, toma-se 
inicialmente uma forma menos livre, em seguida um morfema, 
para desaparecer enfim, no curso de uma transformação que 
atingiu o máximo de sua abstração estrutural. É o grau zero da 
gramaticalização, que anuncia a retomada do processo (Castilho 
1997a; 1997b).

Estudos recentes sobre a LF atenuaram o contraste diacro- 
nia / sincronía, demonstrando que os falantes dispõem de uma 
sorte de «memória diacrônica», comprovável através do exame 
dos dados. Mas isto é assunto para outra hora.

3 Anexos

3.1 Anexo I: Pesquisadores participantes do PGPF

—  Ángela Cecília S. Rodrigues (USP)
—  Antonio J. Sandm an (UFPR)
—  Ataliba T. de Castilho (USP-UNICAM P)
—  Carlos Franchi (USP-UNICAM P)
—  Célia M aria M oraes de Castilho (Doutoranda - UNICAM P)
—  Célia T. G. de Oliveira (UFRJ)
—  Charlotte Galves (UNICAM P)
—  C lélia Cândida A. Spinardi Jubran (UNESP-Assis)
—  Dercir Pedro de Oliveira (UFMS)
—  Dinah M. I. Callou (UFRJ)
—  Erotilde Goreti Pezatti (UNESP-São José do Rio Preto)
—  Esm eralda Vailati Negrão (USP)
—  Fernando Tarallo (UNICAM P)
—  Giselle M. de O liveira e Silva (UFRJ)
—  Hudinílson Urbano (USP)
—  Iara B. Costa (UFPRP)
—  leda M aria Alves (USP)
—  João Antonio de M oraes (UFRJ)
—  José Gaston Hilgert (UF-Passo Fundo)
—  Léa Gam arski (PUC-RJ)
—  Leda Bisol (PUC-RS)
—  Leonor Lopes Fávero (USP)
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Luiz Antonio M arcuschi (UFPe)
Luiz Carlos Cagliari (UNICAM P)
Luiz Carlos Travaglia (UF-Uberländia)
M argarida Basilio (UFRJ)
M aria B em adete M. Abaurre (UNICAM P)
M aria Cecília P. de Souza e Silva (PUC-SP)
M aria Guadalupe de Castro (Doutoranda —  PUC-SP)
M aria Helena M oura Neves (UNESP-Araraquara)
M aria Lúcia C. V. O. Andrade (USP)
M aria Luiza Braga (UFF)
M aura Alves de Freitas Rocha (UF-Uberlândia)
M ary A. Kato (UNICAM P)
M ercedes Sanfelice Risso (UNESP-Assis)
M ichael Dillinger (UFM G)
M ilton do Nascimento (PUC-M G)
Odette G. L. A. S. Cam pos (UNESP-Araraquara)
Paulo Galem beck (UNESP-Araraquara)
Roberto Gom es Cam acho (UNESP-Säo José do Rio Preto)
Rodolfo Ilari (UNICAM P)
Rosane de Andrade Berlinck (Doutoranda —  UNICAM P)
Sirio Possenti (UNICAM P)
Zilda G. O. Aquino (Doutoranda —  PUC-SP)
Yonne de Freitas Leite (UFRJ)

3.2 Anexo II: trabalhos concluídos

3.2.1 Fonética e fonologia

Leda Bisol: «Sândi vocálico externo» (vol. 2)
Luiz Carlos Cagliari: «Da importância da prosódia na descrição de fatos 
gram aticais» (vol. 2)
João Antôno de M oraes /  Yonne de Freitas Leite: «Ritmo e velocidade na 
estratégia do discurso» (vol. 2)
Leda Bisol: «A ditongação como sândi vocálico» (vol. 4)
M aria Bem adete M. Abaurre: «Nasalização vocálica no português do 
Brasil: o comportam ento da vogal baixa» (vol. 5)
João A. M oraes / Dinah Callou /  Yonne de Freitas Leite: «Caracterização 
acústica das vogais tónicas do português culto» (vol. 5)
Leda Bisol: «A sílaba no português brasileiro» (vol. 5)
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3.2.2 Morfologia derivacional e flexionai

—  M argarida Basilio: «Flutuação categorial de base adjetiva no português 
falado» (vol. 2)

—  leda M aria Alves: «Prefixos negativos no português falado» (vol. 2)
—  Odette G. L. A. S. Campos /  Angela C. S. Rodrigues: «Flexão nominal: 

indicação de pluralidade no sintagm a nominal» (vol. 2)
—  Iara B. Costa: «Processos m orfonológicos na m orfologia derivacional» (vol. 

2)
—  M argarida Basilio /  leda M aria Alves / Odette Cam pos / António J. 

Sandm ann / Angela Rodrigues /  Léa Gamarski: «Derivação, com posição e 
flexão no português falado: condições de produção» (vol. 3)

—  M argarida Basilio: «Form ação e uso da nom inalização deverbal sufixai no 
português falado» (vol. 4)

—  Léa Gamarski: «A estrutura argumentai dos adjetivos em  x-do» (vol. 4)
—  Odette G. L. A. S. Campos /  Ángela Rodrigues /  Paulo Galem beck: «A 

flexão m odo-tem poral no português culto do Brasil: form as de pretérito 
perfeito e imperfeito do indicativo» (vol. 4)

—  M argarida Basilio /  Helena Martins: «Verbos denom inais no português 
falado» (vol. 5)

—  Léa Gamarski: «Efeitos da m orfologia sobre a estrutura argumentai: 
adjetivos deverbais em -nte» (vol. 5)

—  Odette Cam pos / Ángela Rodrigues: «Flexão nominal: indicação de 
pluralidade no sintagm a nominal» (vol. 2)

3.2.3 Sintaxe das classes de palavras

—  Rodolfo Ilari /  Ataliba T. de Castilho / Célia M aria M orais de Castilho / 
Carlos Franchi / Marco António de Oliveira /  M argarethe Elias / M aria 
Helena M oura Neves /  Sírio Possenti: «Considerações sobre a posição dos 
advérbios» (vol. 1)

—  M aria Helena M oura Neves: «A questão da ordem  na gram ática tradicio
nal» (vol. 1)

—  Rodolfo Ilari: «Sobre os advérbios aspectuais» (vol. 2)
—  Rodolfo Ilari: «Sobre os advérbios focalizadores» (vol. 2)
—  Ataliba T. de Castilho / Célia M. M. de Castilho: «Advérbios m odalizado- 

res» (vol. 2)
—  M aria Helena M oura Neves: «Os advérbios circunstanciais de lugar e 

tempo» (vol. 2)
—  Marco António de Oliveira: «Algumas notas sobre a colocação dos 

advérbios qualitativos no português falado» (vol. 2)
—  Sírio Possenti: «Ordem  e interpretação de alguns advérbios do português» 

(vol. 2)



60 Ataliba T. de Castilho

—  Ataliba T. de Castilho: «Os mostrativos no português falado» (vol. 3)
—  M aria Helena M oura Neves: «Possessivos» (vol. 3)
—  Célia M. M. de Castilho: «Quantificadores indefinidos: observações para 

um a abordagem  sintática» (vol. 3)
—  Rodolfo Ilari / M aria Helena M. Neves: «Os pronom es pessoais do 

português falado: roteiro para a análise» (vol. 4)
—  M aria Helena M. Neves: «O substantivo comum» (vol. 4)
—  Roberto G. Cam acho /  Erotilde G. Pezatti: «As subcategorias nominais 

contável e não-contável» (vol. 4)
—  Esm eralda V. Negrão: «Adjetivos explicativos x restritivos» (vol. 4)
—  M aria Helena M. Neves: «As construções com verbo suporte» (vol. 4)
—  M aria Helena M. Neves: «A expressão da modalidade» (vol. 5)
—  Rodolfo Ilari: «A expressão de tempo» (vol. 5)
—  Ataliba T. de Castilho / Célia M. M. de Castilho: «A expressão de

aspecto» (vol. 5)
—  Carlos Franchi /  Esm eralda V. Negrão: «Construções existenciais» (vol. 5)
—  Roberto G. Camacho: «Estrutura argumentai e ponto de vista» (vol. 5)
—  Erotilde G. Pezzati: «Estrutura argumentai e fluxo da informação» (vol. 5)
—  Sírio Possenti: «Notas sobre os verbos dicendi» (vol. 5)

3.2.4 Sintaxe das relações gramaticais

—  Fernando Tarallo / Mary Kato / Célia Terezinha Oliveira / Dinah Callou / 
Dercir Oliveira /  M aria Luiza Braga / M aura Freitas Rocha /  Rosane 
Berlinck: «Rupturas na ordem da adjacência canónica no português falado» 
(vol. 1)

—  Fem ando Tarallo /  Mary Kato: «Preenchimentos em fronteiras de cons
tituintes» (vol. 2)

—  M ary Kato /  Milton do Nascimento: «Preenchedores aspectuais e fenómeno 
de flutuação dos quantificadores» (vol. 3)

—  Fem ando Tarallo: «Preenchimentos em fronteiras de constituintes II: uma 
questão de variação interna, externa, ou um caso de variação individual?» 
(vol. 3)

—  Dinah I. Callou /  João Moraes / Yonne de Freitas Leite / Mary Kato / 
C élia Terezinha O liveira / Elenice Costa / M ônica Orsini / Violeta 
Rodrigues: «Topicalização e deslocam ento à esquerda: sintaxe e prosódia» 
(vol. 3)

—  Dinah 1. Callou / M aura de Freitas Rocha /  Dercir O liveira /  Célia 
Terezinha O liveira /  Elenice C osta / M ônica Orsini / Violeta Rodrigues: 
«Preenchim entos em fronteiras de constituintes: orações subordinadas» (vol. 

4)
—  G iselle M. de O liveira e Silva / Fernando Tarallo /  M aria Luiza Braga: 

«Preenchim ento discursivo em fronteiras sintáticas» (vol. 4)



Língua fa lada  e processos gram aticais 61

Ruth L. Moino: «Preenchimento das fronteiras adjacentes ao verbo» (vol. 
4)
Mary Kato /  Milton do Nascimento: «Preenchedores aspectuais e o 
fenómeno da flutuação dos quantificadores» (vol. 4)
C harlotte Galves / M aria Bernadete M. Abaurre: «Os cliticos no português 
brasileiro: um a abordagem  sintático-fonológica» (vol. 4)
Yonne de Freitas Leite /  Dinah I. Callou / João M oraes /  M ary Kato / 
M ônica Orsini /  Violeta Rodrigues /  Elenice Costa: «Tópicos e adjuntos» 
(vol. 4)
M aura A. Freitas Rocha: «Adjuntos sem cabeça no português falado» (vol. 
4)
M ilton do Nascimento /  Mary Kato: «O estatuto dos nom inais pós-verbais 
dos verbos inacusativos» (vol. 5)
Mary Kato: «Uma tipología de sujeitos nulos e os dados do português 
falado» (vol. 5)
Mary Kato /  M ilton do Nascimento /  E. Nicolau / Rosanne de A. Berlinck / 
Helena Britto: «Padrões de predicação na gram ática do português falado» 
(vol. 5)
Michael Dillinger / Charlotte Galves /  Emilio Pagotto / Vicente Cerqueira: 
«Padrões de com plem entação na gramática do português falado» (vol. 5) 
Mary Kato /  Milton do Nascimento: «Adjuntos sintáticos e preenchedores 
discursivos: um a avaliação comparativa» (vol. 5)

3.2.5 Organização textual-interativa

Ingedore G. V. Koch /  Clélia Cândida Jubran / Hudinílson Urbano / Leonor 
Lopes Fávero /  Luiz António M arcuschi / M aria do Carm o Santos / 
M ercedes Sanfelice Risso: «Aspectos do processam ento do fluxo da 
inform ação no discurso oral dialogado» (vol. 1)
C lélia Cândida A. S. Jubran / Hudinílson Urbano /  Ingedore Grunfeld 
Vilaça Koch /  Leonor Lopes Fávero /  Luiz António M arcuschi /  Luiz 
Carlos Travaglia /  M aria Cecília Pérez de Sousa e Silva /  M aria do Carmo 
Santos /  M aria Lúcia Vitorio Andrade / M ercedes Sanfelice Risso /  Zilda 
G aspar de Aquino: «Organização tópica da conversação» (vol. 2)
M aria Cecília P. de Souza e Silva /  Ingedore G. V. Koch: «A dim ensão 
ilocutória» (vol. 3)
M ercedes S. Risso: «Agora ... o que eu acho é o seguinte» (vol. 3) 
Leonor Lopes Fávero / M aria Lúcia C. Vitório O. Andrade / Z ilda G. O. 
Aquino: «Perguntas e respostas na conversação» (vol. 3)
C lélia Cândida A. S. Jubran: «Inserção: um fenómeno de descontinuidade 
na organização tópica» (vol. 3)
José Gaston Hilgert: «Esboço de um a fundam entação teórica para o estudo 
das atividades de form ulação textual» (vol. 3)
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—  M aria Cecília P. de Souza e Silva / Ingedore G. V. Koch: «Atividades de 
com posição do texto falado: elocução formal» (vol. 4)

—  M ercedes S. Risso: «O articulador discursivo então» (vol. 4)
—  Clélia Cândida A. S. Jubran: «Parênteses: propriedades identificadores» 

(vol. 4)
—  Luiz Carlos Travaglia: «Tipologia textual e a coesão / coerência no texto 

oral» (vol. 4)
—  Leonor L. Fávero / M aria Lúcia C. V. O. Andrade / Z ilda G. O. Aquino: 

«Perguntas e respostas com o mecanism os de coesão e coerência no texto 
falado» (vol. 4)

—  M ercedes S. Risso /  Giselle M. de O. Silva / Hudinílson Urbano: «M arca
dores conversacionais: definição de traços padrão» (vol. 6)

—  M aria Cecília P. de Souza e Silva: «A interrupção» (vol. 5)
—  Luiz António M arcuschi: «O alongam ento da vogal na produção textual 

falada» (vol. 5)
—  José Gaston Hilgert: «As paráfrases paradigm áticas na construção do texto 

falado» (vol. 5)
—  Leonor L. Fávero / M aria Lúcia C. V. O. Andrade / Z ilda G. O. Aquino: 

«Procedim entos de composição no texto falado: a correção» (vol. 5)
—  Clélia Cândida A. S. Jubran: «Tipologia dos parênteses» (vol. 5)
—  Luiz C arlos Travaglia: «Progressão e elaboração de um ponto no desenvol

vimento do tópico discursivo» (vol. 5)

3.3 Anexo III: Plano atual da gramática

Prolegómenos: articulação teórica e metodológica 

Parte 1: A constm ção do texto falado

0  Introdução: a perspectiva textual-interativa
1 O rganização tópica

1.1 Tópico discursivo: conceito e propriedades
1.2 D esenvolvim ento do tópico
1.3 O par pergunta /  resposta na construção tópica

2 Estratégias de construção textual
2.1 Hesitação
2.2 Interrupção
2.3 Repetição
2.4 Parafraseamento
2.5 Correção
2.6 Inserção

3 M arcadores: m ecanism os de construção textual
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Parte II: A construção da sentença

0 Introdução: perspectiva teórica
1 A adjunção

1.1 Tópico e adjunto
1.2 Rupturas na ordem de adjacência
1.3 Preenchimentos nas fronteiras de atribuição de caso
1.4 Adjuntos sem cabeça
1.5 Preenchedores aspectuais e quantificadores

2 A predicação
2.1 Noções de predicação
2.2 O parâm etro do sujeito nulo, tipología de sujeitos nulos e inversões 

no português falado
2.3 Construções inacusativas com o construções locativas
2.4 Deslocam ento à esquerda, deslocam ento à direita e construções 

«impessoais»
3 A complementação

3.1 Noções de complementação
3.2 A natureza sintagm ática dos complementos
3.3 Interface sintaxe-fonologia: clíticos na gramática do português 

falado
3.4 Realização nula dos com plem entos

4 Construções-Q
4.1 Orações interrogativas-Q
4.2 Orações clivadas e pseudo-clivadas
4.3 Orações relativas

Parte III: A construção da palavra

0 Introdução: perspectiva teórica
1 A palavra: classes, processos e funções

1.1 Processos: a predicação, a dêixis e a foricidade, a conjunção
1.2 Funções: na organização sem ântica /  interativa /  textual

2 A construção m orfológica da palavra
2.1 M orfologia flexionai
2.1.1 A flexão em português: natureza e realização
2.1.2 Estrutura do vocábulo flexionado: m orfem as flexionais do nome 

e do verbo, auxiliaridade
2.1.3 A flexão como processo de expressão de relações (flexão e 

sintaxe) e de valores (flexão e sem ântica)
2.1.4 Flexão e sintaxe: concordância nom inal, concordância verbal
2.1.5 Valores das formas verbais flexionadas no vocábulo, na frase, no 

texto
2.1.6 Flexão e discurso



64 Ataliba T. de Castilho

2.2 M orfologia derivacional
2.2.0 Condições de produtividade e condições de produção
2.2.1 Condições de produção de processos lexicais específicos: form a

ções prefixadas, form ações compostas, gradação e pejorativos, 
conversão de adjetivos e m arcadores conversacionais

2.2.2 Condições de produtividade e produção de processos lexicais 
categorialm ente definidos: a nom inalização de verbos e de adjetivos, 
adjetivos deverbais e adjetivos denominais, verbos denom inais e 
verbos deadjetivais

3 A construção fonológica da palavra
3.0 Perspectivas teóricas
3.1 A sílaba
3.1.1 Caracterização da sílaba
3.1.2 M onotongação e ditongação
3.2 O acento lexical
3.3 Consonantism o
3.3.1 As consoantes que travam sílaba: S, R, L
3.3.2 A palatalização de T, D
3.4 Vocalismo
3.4.1 As vogais orais
3.4.2 A nasalização vocálica
3.4.3 Sândi vocálico: ditongação, elisão, degem inação
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D ante Lucchesi (Bahia / Rio de Janeiro)

A constituição histórica do português brasileiro  
como um  processo bipolarizador: 

tendências atuais de m udança 
nas norm as culta e popular

0 Introdução

Um colóquio sobre o português brasileiro substandard evoca, 
de imediato, a relação deste com o português standard e, 
conseqüentemente, o papel dessa relação na caracterização da 
realidade lingüística brasileira. Cabe, assim, inicialmente, um 
esclarecimento sobre o conceito de standard, que, em princí
pio, pode corresponder ao padrão, ou ao uso culto da língua.

Num texto de 1988, Lucchesi e Lobo propõem uma distin
ção entre o que denominam norma padrão e norma culta para 
uma melhor compreensão da situação lingüística do português 
no Brasil. Segundo os autores, a norma padrão corresponderia 
aos modelos contidos e prescritos pelas gramáticas normativas 
do português, enquanto que a norma culta recobriria os padrões 
de uso depreendidos na fala dos segmentos mais escolarizados 
da população brasileira. Tal distinção se justificaria em função 
das diferenças observadas entre os modelos que deveriam servir 
de base para o ensino da língua vernácula e os modelos que 
efetivamente predominam mesmo entre os segmentos que 
possuem formação universitária, enfatizando assim, a distinção 
proposta por Cunha (1985) entre uma norma ideal e uma norma 
objetiva. Tal distinção tem se mostrado de grande valia para o 
entendimento das tendências de mudança na norma culta, que 
passa a equivaler aqui ao conceito de português standard.

Tomarei, assim, em oposição ao português standard, o 
conceito de português substandard como o conjunto de padrões

Sybille Große / Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 73-99
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característicos da fala dos segmentos não escolarizados, perten
centes às camadas mais baixas da pirâmide social brasileira; 
sendo, portanto, equivalente ao conceito de norma popular ou 
vernácula. Em textos publicados em 1994 e 1996, afirmei que 
o perfeito entendimento da situação sócio-histórica da norma 
culta e da norma popular, e da interação entre as duas observa
da ao longo deste século, era de fundamental importância para 
a compreensão da realidade lingüística brasileira atual. Definia, 
desse modo, essa realidade lingüística não apenas como hetero
génea e variável, mas também como uma realidade plural; mais 
especificamente, como uma realidade polarizada.

A retomada do conceito de norma, de matiz estruturalista 
(Coseriu 1979 [1952]), dentro do enquadramento teórico da 
Sociolingüistica Laboviana (Weinreich / Labov / Herzog 1968; 
Labov 1966, 1972, 1974 e 1982), a que procedi nesses textos, 
se justifica, em função de se poder identificar tendências de 
mudança e sistemas de avaliação social distintos e discordantes 
dentro de uma mesma comunidade de fala. Assim, dentro do 
quadro mais amplo do português brasileiro, pude definir, de um 
lado, o pólo da norma culta, onde se pode observar uma 
determinada direção de mudança, para a qual concorrem os 
juízos de valor que os seus membros exibem sobre as formas de 
expressão concorrentes, que caracterizam as suas variáveis 
lingüísticas; e, do outro lado, o pólo da norma popular (ou, para 
usar a terminologia proposta por este Colóquio, do português 
substandard), onde se verificam significativos processos de 
mudança em curso, que, em muitos casos, exibem uma direção 
oposta à observada na norma culta. Esses processos de mudan
ça, por um lado, remetem para um cenário anterior de drásticas 
alterações que se perpetraram na gramática dos segmentos 
populares ao longo da formação lingüística do Brasil; e por 
outro, refletem uma crescente influência da vida institucional e 
da influência dos meios de comunicação de massa sobre esses 
segmentos.

A natureza dos processos de mudança observados no 
português substandard é crucial para a compreensão das
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profundas diferenças que se observam hoje entre o português do 
Brasil e o português de Portugal. Tais diferenças levaram o 
eminente lingüista brasileiro Femando Tarallo (1993a) a pro
pugnar pela existência de uma gramática brasileira, distinta da 
gramática do português europeu, e que teria os seus contornos 
definidos na virada do século XX.

1 A polémica sobre «as origens crioulas 
do português do Brasil»

No início da década de 80, o lingüista norte-americano Grego
ry Guy definiu as características do português brasileiro sub
standard como sendo resultantes de um processo prévio de 
crioulização, iniciado de forma mais significativa a partir do 
século XVII, ao qual se seguiria um processo posterior de 
descrioulização, em função do prolongado contato do portu
guês substandard com o português Standard. Guy (1981) 
fundamentou a sua hipótese em dados da formação socio
económica do Brasil e buscou confirmá-la, através da análise 
de duas variáveis morfossintáticas: a concordância de número 
no interior do Sintagma Nominal e a concordância sujeito- 
verbo. O quadro atual dessas variáveis se constituiria, segundo 
Guy, da seguinte maneira: após a perda das regras de concor
dância decorrentes do processo prévio de crioulização, estaria 
em curso um processo de (re)aquisição dessas regras a partir 
dos contextos em que elas fossem mais salientes, caracterizan
do assim um processo de descrioulização, pois o processo de 
mudança se daria em direção à língua alvo: o português stan
dard.

Contrário a esta posição, Fernando Tarallo (1993b) argu
mentou que o português do Brasil, ao invés de se estar aproxi
mando do português europeu, estaria se afastando dele. Tarallo 
baseou-se em suas análises das construções relativas e da 
retenção pronominal nas sentenças encaixadas e matrizes, 
destacando o fato de que, enquanto no português europeu, a 
retenção do pronome é muito baixa na posição de sujeito e
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muito alta na posição de objeto, a tendência no portugués do 
Brasil seria exatamente a inversa: um incremento do uso do 
pronome na posição de sujeito e um significativo decréscimo da 
retenção do pronome na posição de objeto. Desse modo, para 
Tarallo, a realidade lingüística brasileira caracteriza-se, não por 
uma aproximação, mas por um afastamento em relação à norma 
padrão. Aproximam-se da posição de Tarallo os lingüistas 
Anthony Naro e Marta Scherre (1993) que defendem que as 
mudanças que se observam no português brasileiro estariam 
prefiguradas ao longo dos séculos no sistema do português e 
argumentam, contrariamente à influência de processos prévios 
de crioulização, com a ausência de registros históricos da 
estabilização de algum crioulo em solo brasileiro.

A posição que defenderei aqui sobre esta questão pode ser 
depreendida das palavras de um dos maiores lingüistas brasilei
ros, Joaquim Mattoso Câmara Jr. (1976: 30-31). Apesar de 
afirmar que «as discrepâncias de língua padrão entre Brasil e 
Portugal não devam ser explicadas por um suposto substrato 
tupi ou por uma suposta profunda influência africana», admite 
que, em relação ao português substandard, «podem ter atuado 
substratos indígenas [...] e os falares africanos, na estrutura 
fonológica e gramatical».1 Portanto, defenderei, a partir do 
quadro bipolarizado com o qual caracterizei a realidade lin-

Esta posição é reforçada por quase todos os grandes estudiosos que se 
dedicaram  ao tema, com o se pode perceber na referência de Jacques 
Raim undo (1933: 75) «à língua dos escravos no Brasil, um a linguagem 
própria, mesclada do idioma natal e do português, a que se juntou a 
contribuição vocabular do indígena, e que determ inou as alterações ainda 
hoje notadas no foneticismo, no ritmo e na sintaxe de nossa fala popular»; 
ou no próprio G ladstone Chaves de Melo (1981), que admite a influência 
das línguas africanas «na morfologia, na sim plificação e redução das 
flexões de plural e das formas verbais na fala p o p u la r ;  ou m esm o em 
Serafim  da Silva Neto (1986), que afirma: «não somos daqueles que vêem 
influências linguísticas a todo preço e a todo risco, mas em  am bientes 
lingüísticos e sociais com o no Brasil dos séculos XVI, XVII e XVIII é 
preciso não perder de vista esta possibilidade, ao m enos para exam e, com o 
hipótese de trabalho».
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güística brasileira, que o contato do português com línguas 
indígenas e africanas, principalmente as últimas, desempenhou 
um papel decisivo na formação do português substandard e que, 
através da interação deste com o português standard, se pode, 
em parte, explicar as diferenças com o português europeu; 
discordando, nesse aspecto, do mestre Câmara Jr.

2 As duas vertentes da formação da língua no Brasil

O cenário que caracteriza o período da colonização do Brasil, 
que se estende de meados do século XVI ao início do século 
XIX, pode ser caracterizado sumariamente da seguinte manei
ra:

O Brasil foi, no decurso de mais de três séculos, um vasto país rural.
Suas cidades e vilas, quase todas costeiras, de pequena densidade 
dem ográfica e desprovidas de centros culturais importantes, nenhum a 
influência exerciam  nas longínquas e espacejadas povoações no 
interior (Cunha 1985: 17).

Desse modo, temos de um lado, os pequenos centros 
urbanos, onde se situavam os órgãos da administração colonial, 
sob forte influência cultural e lingüística da Metrópole. Essa 
elite colonial era naturalmente bastante zelosa dos valores 
europeus, buscando assimilar e preservar ao máximo (o que é 
previsível nessas situações) os modelos de cultura e de língua 
vindos d ’além mar. Desse quadro temos o significativo teste
munho de um cronista que, no século XVII, define o Brasil 
como «uma academia do bom falar» (Abreu / Garcia 1930: 
264). Esse caráter conservador e a influência dos padrões 
europeus sobre o antecedente histórico do português brasileiro 
standard perdurará até depois de proclamada a Independência, 
em 1822, pois, mesmo durante o século XIX, eram em sua 
maioria portugueses, os professores da língua vernácula nos 
colégios (Cunha 1970).

A outra vertente da formação da realidade lingüística 
brasileira fincou suas raízes no interior do país, para onde se
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dirigiu a maior parte da população colonial, formada por uma 
maioria crescente de mão-de-obra escrava de origem africana.2 
As condições de trabalho escravo nos engenhos de cana-de- 
açúcar, nas zonas de mineração e nas lavouras cafeeiras, suces
sivamente nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX desenvolveram 
situações típicas de pidginização e crioulização, já que o instru
mento verbal das relações de produção seria, em princípio, o 
código precário de intercurso entre capatazes e escravos. Essa 
situação de contato lingüístico abrupto e radical certamente 
produziu drásticas alterações na gramática da variedade lin
güística dos segmentos mais baixos da população brasileira, que 
constitui o antecedente histórico do português brasileiro sub
standard atual.3 E pode-se pensar também que tal situação não 
se alterou até a abolição da escravatura em 1888, seguida pela 
massiva imigração européia e asiática e do surto de industriali
zação no início do século XX.

Por outro lado, já em meados do século XIX, após a inde
pendência, conformam-se as primeiras manifestações de nacio
nalismo cultural e lingüístico. O movimento político, institucio
nal e cultural de constituição de uma nova nação independente 
se foi refletindo, lentamente e não sem resistência, no plano 
lingüístico, libertando o português brasileiro standard de seus 
padrões conservadores e europeizantes.4 Esse movimento se 
intensifica sobremaneira nas primeiras décadas deste século com 
a industrialização e o crescimento vertiginoso dos centros

2 A grande m ortalidade da população indígena, devido às doenças e à 
violência dos colonizadores europeus, associada à resistência cultural do 
índio ao trabalho forçado e à oposição da igreja à escravidão indígena 
levam  a crer que o papel desem penhado pelo elem ento nativo tenha sido 
m uito menos significativo do que o desem penhado pelos segm entos afro- 
brasileiros.

3 Para um a caracterização mais detalhada desses processos de transmissão 
lingüística irregular, que m arcaram  a formação das variedades substandard  
do português brasileiro, veja-se Baxter /  Lucchesi (1997).

4 Veja-se sobre isso, entre outros, Cunha (1970: 11-27).



A constituição histórica do português brasileiro 79

urbanos.5 A atmosfera cosmopolita, que então se cria, tem como 
conseqiiência natural a democratização dos padrões culturais e 
lingüísticos, da qual o Movimento Modernista de 1922 foi a 
mais significativa expressão. A vulgarização do sistema de 
ensino público e o fenómeno dos meios de comunicação de 
massa, ocorridos nas últimas décadas, acabaram por consolidar 
a tendência ao afrouxamento normativo no português standard, 
configurando-se, assim, a direção da mudança na norma culta, 
que tende a se afastar do padrão prescrito pelas gramáticas 
normativas; estas, sim, em alguns aspectos, em flagrante 
conflito com a realidade lingüística, preservando uma anacróni
ca fidelidade aos cânones de Coimbra.

Este século também assiste a significativas mudanças no 
panorama cultural e lingüístico das camadas mais baixas da 
população brasileira. De um lado, observa-se o massivo desloca
mento da população do campo para a cidade, invertendo-se 
totalmente a situação do período colonial. Já há algumas 
décadas, o Brasil é um país eminentemente urbano, cujas 
grandes metrópoles exercem uma profunda e extensa influência 
sobre as demais regiões. Essa influência cultural e lingüística 
passa pela enorme expansão da malha rodoviária, pelo vertigi
noso desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e 
pela massificação do ensino básico, em que pese toda a preca
riedade do sistema de educação pública. Assim, configura-se a 
tendência da mudança do português substandard em direção aos 
modelos da norma culta, que atingem e influenciam as camadas 
mais baixas da população através da televisão, do rádio, ou pelo 
contato direto, proporcionado pelas modernas condições de

Note-se que a população da cidade de São Paulo cresceu, em quase dez 
vezes, em apenas trinta anos, passando de 65 000 habitantes em 1890 a 
579 000, em  1920; e, em mais de duas vezes, nos vinte anos seguintes, 
atingindo a cifra de 1 308 000 habitantes, em 1940; taxa de crescimento 
que se m anteve nos vinte anos subseqtientes, já  que, em 1960, a população 
da cidade já  correspondia a 3 825 000 habitantes. E, fato impressionante, 
a população da cidade de São Paulo hoje é 200 vezes m aior do que era há 
cem  anos (veja-se Bum s, em: Guy 1981: 50).
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transporte, ou mesmo através do precário sistema de ensino. 
Nesse contexto, estão em vias de desaparecimento as marcas 
das drásticas alterações produzidas pelo extenso contato entre 
línguas ocorrido nos séculos anteriores, mesmo naqueles 
dialetos rurais mais afastados, em que o contato foi mais radical 
e a restruturação lingüística mais profunda.

Portanto, no decorrer deste século, enquanto, no português 
standard, assiste-se a uma tendência de mudança de afastamento 
do padrão normativo de matiz europeu, uma mudança que se 
pode definir como «para baixo»; no português substandard, 
verifica-se uma tendência de mudança «para cima», não em 
direção aos padrões normativos, mas em direção ao padrão 
culto. Se é clara a influência «de cima para baixo» sobre as 
camadas populares, pode-se postular também uma influência 
«de baixo para cima» sobre as camadas médias e alta. Para 
além da intensificação do contato dessas camadas com dialetos 
populares em função do êxodo rural, há um fato da história 
sócio-econômica e demográfica do país que parece ser, nesse 
aspecto, decisivo. Entre o final do século passado e o início 
deste século, chegaram ao Brasil mais de três milhões de 
imigrantes europeus e asiáticos. Esse indivíduos, em sua 
maioria, ingressam na base da pirâmide social brasileira, 
dirigindo-se para o trabalho braçal no campo. Contudo, em 
função de seu back-ground cultural, esses imigrantes ascendem 
rapidamente na estrutura social, levando para o seio da norma 
culta certas estruturas de matiz popular que haviam adquirido 
em seu contato inicial com o português. Pode-se perceber, 
assim, o caminho através do qual certas estruturas do substan
dard penetraram nas camadas médias e alta, implementando as 
mudanças «para baixo» que se observam no português standard.

3 As mudanças no português standard

O conjunto de estudos desenvolvidos diretamente por Tarallo, 
ou sob sua inspiração e orientação, refletiriam os processos de 
mudança nos padrões lingüísticos dos segmentos escolariza
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dos, dos falantes das classes médias e alta, desde o século 
XVIII até os dias atuais.6 Analisando mudanças no tempo real 
e baseando-se obviamente em documentos escritos (em muitos 
casos peças teatrais), esses estudos não podem ser tomados 
como base empírica para se verificar as tendências de mudança 
do substandard, para o qual se propõe um caráter descrioulizan- 
te. Ao contrário, ao retratarem as mudanças em curso nas 
camadas cultas, podem atestar as influências de baixo para cima 
a que me referi, e que se podem observar na comparação do 
quadro 1 com os quadros 2 e 3:

Quadro 1:
Retenção pronominal de acordo com a função sintética 

no português, no período de 1725 a 1981

FUNÇÃO 1725 1775 1825 1880 1981

Sujeito 23,3 % 26,6 % 16,4 % 32,7 % 79,4 %

Objeto
direto

89,2 % 96,2 % 83,7 % 60,2 % 18,2 %

SP’s 96,5 % 98,9 % 91,3 % 72,9 % 44,8 %

(Extraído de Tarallo 1993a: 84)

Quadro 2:
Ocorrência de sujeitos nulos no português, 

no período de 1845 a 1992

PERIODO SUJEITOS NULOS (%)

1845 80

1882 77

1918 75

Para uma visão de conjunto desses trabalhos, veja-se, especialm ente, 
Roberts / Kato (1993).
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PERÍODO SUJEITOS NULOS (%)

1937 54

1955 50

1975 33

1992 26

(Extraído de Duarte 1993: 112)

Quadro 3:
Ocorrência de objetos nulos da primeira metade 
do século XVIII a segunda metade do século XX

SÉCULO OBJETOS NULOS (%)

1* metade do século XVIII 14,2

1* metade do século XIX 41,6

2* metade do século XIX 23,2

1“ metade do século XX 69,5

2" metade do século XX 81,1

(Extraído de Cyrino 1993: 165)

Os quadros 2 e 3 precisam o período em que o ritmo das 
mudanças se acelera, de modo que as mudanças, de fato, se 
implementam a partir das primeiras décadas do século XX, 
coincidindo exatamente com o momento fulcral das transfor
mações sócio-históricas, acima descritas, e não na virada do 
século, como sugerido por Tarallo (1993a). Essa alteração na 
cronologia, para além da sua importância historiográfica, reforça 
a idéia do condicionamento social das mudanças que se ob
servam nos padrões de fala das camadas médias e alta e a 
possibilidade de influências de baixo para cima, seja através do 
aumento do contato com os segmentos populares, seja pela 
ascensão social dos imigrantes europeus e asiáticos.
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4 As mudanças no português substandard

E notório que raríssimos são os registros históricos da fala 
popular. Os escassos testemunhos supérstites podem apenas 
sinalizar certos processos de mudança, situando-os numa 
cronologia bastante incerta. Não se podem, portanto, realizar 
para a norma popular estudos de mudança em tempo real, 
como os feitos por Tarai lo e sua equipe no âmbito da norma 
culta. Entretanto, é possível a partir de dados sincrónicos 
entrever a direção da mudança no português substandard, no 
que se denominou estudo da mudança no tempo aparente. 
Nesse sentido, o estudo de Terezinha Nina (1980), realizado 
no Estado do Pará, é extremamente valioso. Nina analisou a 
concordância nominal e verbal numa amostra de falantes 
rurais analfabetos de dez municípios e chegou aos seguintes 
resultados, relativamente a distribuição das variantes pelas 
faixas etárias dos informantes, que são apresentados nos qua
dros 4 e 5:

Quadro 4:
Aplicação da regra de concordância nominal 

entre falantes rurais analfabetos do Estado do Pará, 
segundo a variável faixa etária

concordância
nominal

faixa
etária

aplicações pelo 
total de ocorr. percent.

concordância 53 a 65 anos 368/1.715 21,46 %

de 36 a 45 anos 375/1.341 27,96 %

número 20 a 29 anos 662/1.532 43,15 %

concordância 53 a 65 anos 531/752 70, 61 %

de 36 a 45 anos 626/835 74,57 %

género 20 a 29 anos 1.178/1315 89,17 %

(Extraído de Nina 1980: 118)
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Quadro 5:
Aplicação da regra de concordância verbal 

entre falantes rurais analfabetos do Estado do Pará, 
segundo a variável faixa etária

faixa aplicações pelo
etária total de ocorr. percent.

53 a 65 anos 437/1.293 33,79 %

36 a 45 anos 981/2.317 42,33 %

20 a 29 anos 1.715/2.805 61,14 %

(Extraído de Nina 1980: 138)

O padrão ascendente, com os falantes jovens exibindo os 
maiores níveis de aplicação da regra, apontam para uma 
mudança no sentido da implementação do uso da concordância 
no português substandard rural, no Estado do Pará, no norte do 
Brasil.

Um quadro similar é apresentado por Vieira (1995) em seu 
estudo sobre a concordância verbal na fala de comunidades de 
pescadores no norte do Estado do Rio de Janeiro, na região 
sudeste do país. Como se pode ver no quadro 6 abaixo, os 
falantes mais jovens são os que apresentam o menor índice de 
cancelamento da regra de concordância; o que indica mais uma 
vez uma mudança aquisicional:
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Quadro 6:
A não-aplicação da regra de concordância verbal 

na fala dos pescadores do norte 
do Estado do Rio de Janeiro, 

segundo a variável faixa etária

faixa etária n° de ocorr. 
/total

freqiiência peso relativo

18 a 35 anos 315/565 56 % 0,37

36 a 55 anos 463/781 59 % 0,48

56 anos em diante 628/906 69 % 0,60

(Extraído de Vieira 1995: 104)

Nesse sentido, confirma-se, para os segmentos populares, a 
tendência de mudança «para cima», que pode ser definida, nesse 
caso, como descrioulizante, no sentido mais amplo do termo; já 
que essas mudanças de natureza aquisicional tomam como 
modelo o português normal culto. Essa influência dos modelos 
do português standard sobre o português substandard pode ser 
inferida a partir de um outro estudo, realizado por Naro (1981), 
sobre a concordância verbal com falantes analfabetos; só que, 
neste caso, urbanos; mais especificamente, da cidade do Rio de 
Janeiro. Apesar de não chegar a um resultado conclusivo sobre 
a direção da mudança, o estudo consegue revelar a influência 
dos meios de comunicação de massa sobre os padrões de fala 
do substandard, através da perspicaz observação da variável 
orientação cultural, como se pode ver no quadro 7:
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Quadro 7:
Aplicação da regra de concordância verbal 

entre falantes urbanos analfabetos da cidade 
do Rio de Janeiro, segundo a variável orientação cultural

orientação
cultural

aplicações pelo 
total de ocorr. percentual peso relativo

vicária 1.148/1.795 64 % 0,69

experiencial 1.854/4.515 41 % 0,31

(Extraído de Naro 1981: 85)

Os informantes que acompanham as telenovelas, definidos 
como «de orientação vicária», e que, como bem observa o 
autor, demonstram interesse pelos modelos e pelo universo das 
camadas médias e alta, exibem os maiores índices de aplicação 
da regra de concordância, enquanto os que são mais refratários 
a essa influência, definidos como de «orientação experiencial», 
exibem os menores índices. Tem-se, assim, um claro indício da 
influência «de cima para baixo» que induz processos de 
mudanças «para cima» no português substandard.

5 Estruturas descrioulizantes no substandard

Se as evidências de mudança em direção ao standard apontam 
para a natureza descrioulizante do português popular do Bra
sil, é preciso avançar nessa direção e buscar, em pelo menos 
alguns dialetos dessa variedade lingüística, estruturas que 
apontem para um estágio anterior de drásticas simplificações e 
profundas alterações, que caracterizam processos de mudanças 
crioulizantes. Certas comunidades rurais afro-brasileiras que, 
ainda hoje, permanecem em uma situação de relativo isola
mento, e que, em muitos casos, são constituídas por descen
dentes dos membros de antigos quilombos ou por descenden
tes dos escravos de plantações ou minas que permaneceram 
nessas localidades, parecem constituir o campo de pesquisa
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ideal para a obtenção dessas estruturas. A comunidade de fala 
de Helvécia, situada no extremo sul do Estado da Bahia, 
enquadra-se nesse perfd. Constituída, em sua ampla maioria, por 
descendentes de escravos dos grupos lingüísticos kwa e bantu, 
trazidos para as plantações de café da antiga Colónia Leopoldi
na, instalada na região, a partir de 1818, a comunidade se 
manteve em relativo isolamento até o início da década de 70, 
devido à precariedade das suas vias de acesso.

Analisando uma amostra de fala, recolhida em 1994, na 
comunidade de Helvécia, observamos a variação da concordân
cia verbal com a primeira pessoa do singular, atestada no 
exemplo (1), e a variação da concordância de género no interior 
do SN, como exemplificado em (2):

( la )  eu  não cunhece  ninguém.
(1b) eu passou  cum m inha fia no faiado.

(pt. std.: ‘eu passei com a m inha filha no descam pado’)
(extraído de Lucchesi /  Baxter 1995: 4; 5)

(2a) Esses bebida assim manso  eu até que bebo, m as cachaça não.
(2b) Isso tudo era ainda no tempo do firm a  do Cunha

(extraído de Baxter /  Lucchesi /  Guim arães 1997: 31; 34).

A variação na concordância verbal atinge, na maioria dos 
dialetos populares, todas as pessoas, à exceção da primeira pes
soa do singular, reduzindo-se, nesse caso, o paradigma verbal a 
duas formas, que se opõem às quatro formas da norma culta, e 
às seis formas previstas pelo padrão normativo, como se pode 
ver, de uma maneira bem esquemática e geral, no quadro 8:
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Quadro 8:
O paradigma da flexão número pessoal do verbo 

de acordo com as variedades socio-culturais 
do português brasileiro

Norma Padrão Norma Culta Norma Popular Helvécia

eu trabalho eu trabalho eu trabalho eu trabalha / 
trabalho

tu trabalhas você trabalha tu / você trabalha tu trabalha

ele trabalha ele trabalha ele trabalha ele trabalha

nós trabalhamos nós trabalhamos / 
a gente trabalha

nós / a gente tra
balha

nós / a gente tra
balha

vós trabalhais vocês trabalham vocês trabalha vocês trabalha

eles trabalham eles trabalham eles trabalha / 
trabalham

eles trabalha / 
trabalham

O quadro de variação observado em Helvécia, relacionado 
com o dos demais dialetos populares, aponta, portanto, para um 
sistema anterior em que a deterioração do sistema flexional 
atinge o paradigma como um todo. Após essa drástica redução, 
se teria iniciado um processo de implementação da regra de 
concordância, a partir da primeira pessoa do singular. Situação 
semelhante foi observada por Emmerich (1984) no português 
pidginizado dos indígenas do Alto Xingu. Um outro paralelo 
interessante pode ser feito com os crioulos de base portuguesa, 
como os de Cabo Verde e São Tomé, igualmente desprovidos 
de qualquer flexão de número e pessoa no verbo. Tanto num 
caso como no outro, fortalece-se a hipótese do processo criouli- 
zante anterior.

Raciocínio análogo cabe para o quadro de variação na 
concordância de género, que também é rara entre os demais 
dialetos populares, e que aponta para uma gramática anterior, 
em que o sistema de concordância nominal foi profundamente 
afetado. Também nesse caso, encontra-se uma situação similar
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no português de contato do Alto Xingu;7 e, da mesma forma, 
cabe o paralelo com os crioulos portugueses, que também não 
possuem regras de concordância nominal, em suas variedades 
basi- e mesoletais.8

Tanto no caso da concordância verbal quanto no caso da 
concordância nominal, os estudos da mudança em tempo 
aparente apontam para o processo de implementação do uso da 
regra na comunidade de fala de Helvécia-Ba; como se pode 
observar nos resultados da variante faixa etária exibidos nos 
quadros 9 e 10:

Quadro 9:
A variação na concordância sujeito-verbo 

com a primeira pessoa do singular, 
no dialeto de Helvécia-Ba, segundo a variável faixa etária

faixa etária n° de ocorrências 
de aplic. da regra percentual peso relativo

mais de 60 anos 752/1154 65% 0,21

40 a 60 anos 787/920 86% 0,51

20 a 40 anos 1017/1060 96% 0,80

(Extraído de Lucchesi / Baxter 1995: 10)

Veja-se Lucchesi /  M acedo (1997).

No crioulo de Cabo Verde, algum as m arcas de género aparecem  de forma 
marginal, em  variedades acroletais, evidentem ente, devido ao processo de 
descrioulização (veja-se Baxter / Lucchesi /  Guim arães 1997: 6-7).
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Quadro 10:
A variação na concordância de género 

no interior do sintagma nominal, 
no dialeto de Helvécia-Ba, segundo a variável faixa etária

faixa etária n° de ocorrências 
de aplic. da regra percentual peso relativo

mais de 60 anos 891/1001 89% 0,23

40 a 60 anos 1070/1110 96% 0,56

20 a 40 anos 984/1001 98% 0,72

(Extraído de Baxter / Lucchesi / Guimarães 1997: 43)

Contudo, os fatos lingüísticos arrolados, até então, em favor 
da hipótese de uma crioulização prévia do português brasileiro 
substandard estão circunscritos aos processos de simplificação 
do sistema morfológico da flexão nominal e verbal. Argumen
tam os que advogam que o português substandard evoluiu pelo 
processo normal da deriva lingüística interna que a simplifica
ção morfológica está presente na história do português desde as 
suas origens mais remotas no indogermánico; com ênfase para 
a perda da flexão casual dos nomes, na passagem do latim ao 
romance. Os defensores da crioulização prévia não apresentaram 
ainda um exemplo de restruturação original da gramática, que 
caracterizam os processos mais típicos de crioulização como a 
serialização verbal e o desenvolvimento de sistemas de partícu
las independentes para a marcação das categorias verbais de 
tempo, modo e aspecto.

Não acredito que tenha havido na história do português a 
estabilização de um crioulo típico que pudesse dar ensejo, de 
forma relevante, a restruturações desse tipo. Penso, sim, que 
processos de crioulização leve, como o que ocorreu na Ilha de 
Reunión, na costa leste da África, devem ter marcado a história 
do português popular do Brasil, de modo que tais processos de 
restruturação independente teriam ocorrido de forma marginal. 
Entretanto, numa análise ainda em curso e tendo observado
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apenas uma amostra restrita, pude detectar, na comunidade de 
Helvécia-Ba, um caso de restruturação original da gramática. 
Isso é bastante significativo, pois os dados socio-históricos 
disponíveis permitem relacionar com segurança esse fato ao 
processo de transmissão lingüística irregular que caracteriza a 
formação desse dialeto.9

Trata-se da complementação dos verbos transitivos diretos 
e indiretos (referidos também como verbos que selecionam dois 
argumentos internos). No português, tem-se como estrutura 
normal a exemplificada em (3), em que ao verbo dar se segue, 
pela ordem, o objeto direto (OD) o livro e o objeto indireto (01) 
a Maria, que é regido pela preposição a ou pela preposição 
para :

(3) O João deu o livro à (para a) Maria.

Um modelo gramatical diferente é o encontrado, por exem
plo, no inglês, que, ao lado da construção análoga à do portu
guês, em que o objeto indireto, regido pela preposição to, segue 
o objeto direto —  como exemplificado em (4), admite a estru
tura, exemplificada em (5), em que o objeto indireto, sem a 
preposição, antecede o objeto direto, situando-se imediatamente 
à direita do verbo:

(4) John gave the book to Mary.
(5) John gave M ary  the book.

Essa dupla possibilidade de realização dos verbos transitivos 
diretos e indiretos, que não é atestada em nenhum estágio 
pretérito da evolução do português, é o padrão predominante na 
fala dos indivíduos idosos da comunidade afro-brasileira de 
Helvécia. Nos casos em que a ordem é V+OD+OI, a presença 
da preposição é categórica, como exemplificado em (6). Nos 
casos em que a ordem é V+OI+OD — como exemplificado em

Veja-se Baxter /  Lucchesi (1998).
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(7)10 — , a ausência da preposição é de 66 %, sendo que o input 
da regra de inserção da preposição nesse contexto é de apenas 
0,21, de acordo como o programa de análise de regras variáveis 
VARBRUL (com nível de significância de 0,028).

(6) Cum é que ocês num trouxe ninhua mulé pra m im t
V OD OI

(7a) Gente de tempo é assim, se eu dou o sinhor  marcriaçõ ...
V 01 OD 

(pt. std.: ‘gente antiga é assim , se eu faço malcriação para o senhor’) 
(7b) Com remédio, com prava purgante, dava esses os purgante.

V 01 OD
(pt. std.: ‘com  remédio, com prava o purgante e dava a esses [meninos] 
os purgantes)

(7c) Dá a essa muié  a bença, meu fio!
V OI OD
(pt. std.: ‘pede a essa senhora a benção, meu filho’)

Um paralelo notável pode ser feito com os crioulos portu
gueses em África. Tanto no crioulo da Guiné-Bissau (Kihm 
1994: 54), quanto no angolar, falado em São Tomé e Príncipe 
(Maurer 1995: 113), predominam as construções em que o OI 
precede o OD sem estar regido por qualquer preposição, como 
exemplificado em (8) e (9), respectivamente:

(8) M ininu m anda si mame uma carta 
m enino m andar sua mãe um a carta
‘o m enino m andou uma carta para sua m ãe’

(9) Ê ra Têtêuga ua kiba palaxu.
Ele dar Tartaruga um a parte palácio
‘ele deu à Tartaruga uma parte do seu palácio’

O mesmo padrão predomina também no papiamento (Kou- 
wemberg / Muysken 1995: 209), como exemplificado em (10):

10 Com o se pode observar, as ocorrências a. e b. exem plificam  a ausência da 
preposição, enquanto que a ocorrência c. m ostra a presença da preposição.



A constituição histórica do português brasileiro 93

(10) M aria a duna Wanchu un buki 
M aria pass dar João um livro 
‘M aria deu o livro ao João’

Já no sranan, a ordem básica é igualmente V+OI+OD sem 
preposição, como exemplificado em (11), sendo que «esses dois 
objetos [...] podem trocar de posição, com a condição de que o 
objeto indireto seja introduzido pela preposição na ‘para’» 
(Adamson / Smith 1995: 226-227), como exemplificado em 
( 12):

(11) I e skrif i sisa wan brifi.

(12) 1 e skrif wan brifi na i sisa
‘você está escrevendo um a carta para sua irm ã’

Temos, portanto, a atestação de um processo de restrutura
ção gramatical, com um significativo paralelo com crioulos de 
base portuguesa (total, ou parcial), em um dialeto popular 
brasileiro que seguramente passou por um processo de trans
missão lingüística irregular durante o século passado; processo 
este que em muito se assemelha às situações de contato lin
güístico que pontificaram nos quatro primeiros séculos da 
história do Brasil, principalmente nas vastas regiões do interior 
do país.

6 Conclusão

Do que foi dito até então pode-se concluir, em primeiro lugar, 
que, diferentemente do que afirma Tarallo (1993a), estudos de 
processos de mudanças que indicam um afastamento do portu
guês standard do padrão normativo de matiz europeu não 
constituem evidência contra a hipótese da crioulização prévia 
do português substandard, desde que esses processos sejam 
integrados na visão aqui proposta da realidade lingüística 
brasileira como polarizada, na qual a norma culta e a norma 
popular apresentam tendências específicas de mudança, que, 
em muitos casos, possuem sentidos tangencialmente conver-
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gentes; direcionando-se, assim, para uma espécie de ponto 
improprio.11 Desse modo, os processos de mudança que indicam 
esse afastamento do português brasileiro standard do padrão 
normativo podem, sim, refletir influências «de baixo para 
cima», resultantes da crescente interação dessa variedade lin
güística com os dialetos populares que se observa desde o início 
desse século.

No que tange ao português substandard, considero que os 
processos de transmissão lingüística irregular que marcaram a 
aquisição massiva do português pelas populações indígenas e de 
origem africana devem ser levados em linha de conta para a 
compreensão de sua configuração atual. Contudo, se, como 
argumenta Guy (1981 e 1989), os dados sócio-históricos 
corroboram a hipótese da crioulização prévia do português 
popular, há certos aspectos da história sócio-cultural do Brasil 
que fazem crer que não ocorreu a estabilização de uma língua 
crioula no país, como aconteceu, por exemplo, no Haiti. Dentre 
esses aspectos poderia destacar: a grande mortandade de aloglo- 
tas, durante um certo período da colonização; o possível uso de 
línguas africanas como línguas francas, a exemplo do iorubá na 
Bahia e do quimbundo em outras regiões, entre as populações 
da senzala (cf. Melo 1981); o fenómeno da mestiçagem; e os 
mecanismos de cooptação social dos mulatos e dos escravos 
ladinos, que fomentavam um melhor desempenho desses indiví
duos no manejo do português. Portanto, acho mais razoável 
supor a existência de processos de pidginização/crioulização de 
tipo leve, dentro da visão mais ampla de uma transmissão 
lingüística irregular; sendo mais apropriado falar, no âmbito da 
história do português brasileiro substandard, em termos de 
sistemas com características crioulizantes, ou de semi-crioulos, 
e não propriamente em pidgins e crioulos típicos.

11 O conceito de ponto impróprio  ou ponto  no infinito da reta é tomado de 
em préstim o ao instrumental teórico da Geom etria, e que designa o ponto, 
projetado no infinito, para representar o contato entre duas retas paralelas, 
situadas no espaço euclidiano.
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O quadro da pidginização/crioulização leve não se caracteri
za por uma restruturação profunda e independente da gramática, 
como ocorre nos processos mais característicos da crioulização, 
deve-se pensar antes em termos de uma redução drástica dos 
paradigmas gramaticais e uma conseqiiente maximização dos 
recursos disponíveis. Desse modo, seriam características desses 
processos as expostas no quadro 11:

Quadro 11

1. Redução dos processos sintáticos de concordância verbal e 
nominal, decorrente da drástica redução dos mecanismos de 
flexão verbal e nominal, que podem levar a eliminação 
gramatical de certos tempos verbais.

2. Redução da flexão de caso dos pronomes.
3. Redução/eliminação do movimento em construções interro

gativas.
4. Substituição dos processos de relativização com movimento 

por processos com um nexo tipo complementizador acom
panhado por uma cópia pronominal (com a possibilidade de 
apagamento desta).

5. Redução, ou eliminação, de mecanismos sintáticos de 
subordinação e da voz passiva.

6. Reforço do processo de negação, com construções de dupla 
negação.

7. Redução do uso do artigo definido, com o incremento de 
estruturas dêiticas para marcar definitude.

8. Redução do elenco e do uso de preposições.
9. O uso variável do verbo copulativo.

Em todos os casos, a eliminação seria menos provável, 
ocorrendo mais comumente um quadro de profunda variação no 
uso desses elementos e mecanismos gramaticais; sendo que 
processos de restruturação independente da gramática seriam 
raros e marginais. Desse modo, a atestação da manutenção de 
uma estrutura original, como a atestada aqui na gramática de
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um dialeto popular brasileiro (no caso, a estrutura de comple- 
mentação dos verbos transitivos diretos e indiretos, no dialeto 
de Helvécia-Ba), fortalece ainda mais a posição teórica de que 
a simples evolução lingüística interna não é suficiente para 
explicar a configuração atual do portugués substandard.
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Stella M aris Bortoni-R icardo (Brasilia)

A análise do português brasileiro 
em três continua: 

o continuum ru ral-u rbano , 
o continuum de oralidade-letram ento e 
o continuum de m onitoração estilística

Os estudos dialetológicos realizados no Brasil nas primeiras 
décadas deste século identificavam na ecologia lingüística 
nacional diversas variedades, consideradas distintas entre si, a 
que atribuíam denominação de «português culto», «português 
popular», «português dialetal», etc. Essas classificações pade
ciam de dois problemas principais: não se reconheciam as 
características comuns às diversas variedades, e misturavam-se 
critérios analíticos, não se fazendo distinção entre variedades 
regionais, socioletais ou até mesmo funcionais. Ademais não 
se levavam em conta as características distintas das modalida
des oral e escrita e dos géneros discursivos. Até mesmo Sera
fim da Silva Neto (1977/1950), que foi muito além de seu 
tempo na compreensão dos elementos formadores do portu
guês brasileiro (PB), apresentou uma descrição da diversidade 
neste PB em que coloca no mesmo nível classificatório «lin
guagem inculta», «gírias», etc. Em 1983, Bortoni-Ricardo 
(1985), valendo-se dos avanços teóricos da sociolingüística, 
propõe uma distinção entre a heterogeneidade relacionada a 
fatores estruturais (dicotomia rural/urbano; região geográfica; 
redes de relações sociais, etc.) e fatores funcionais (grau de 
formalidade, registros, etc.). Concebe a ecologia do português 
brasileiro como um continuum de urbanização, que se estende 
desde as variedades rurais geograficamente isoladas, conheci
das genericamente como «dialeto caipira» (Amaral 1920) até a 
variedade urbana culta, que, no processo histórico, passou por

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 101-118
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uma estrita padronização, em Portugal e, posteriormente, no 
Brasil, podendo-se situar um falante em qualquer posição ao 
longo do continuum. Postula, ainda, ao longo do continuum 
rural-urbano, a existência de dois tipos de regras variáveis: 
regras que definem uma estratificação ‘descontínua’ e que 
caracterizam as variedades regionais e sociais mais isoladas, 
recebendo maior grau de estigmatização na sociedade urbana 
hegemónica, e regras graduais, que definem uma estratificação 
contínua e estão presentes no repertório de praticamente todos 
os brasileiros, dependendo apenas do grau de formalidade que 
conferem a sua fala.

No presente trabalho, esta proposta analítica é ampliada com 
a adoção de um modelo de três continua: o rural-urbano, o de 
oralidade-letramento e o de monitoração estilística. Para se 
compreender como estes três continua compõem um instrumen
tal que permite apreender de forma mais precisa a complexa 
situação sociolingiiística do PB, analisamos episódios recolhidos 
em diversas regiões e em eventos variados de fala na comunida
de brasileira.

A par do continuum de urbanização, outro parâmetro que a 
nossa pesquisa recente demonstrou ser produtivo na descrição 
do PB é um continuum de letramento, cujos pólos são consti
tuídos, respectivamente, por atividades de oralidade e atividades 
de letramento (Bortoni-Ricardo 1996; Bortoni-Ricardo / Aben- 
Athar / Aguiar / Carvalho / Corrêa / Freire / Dettoni / Freitas 
1994).

No projeto «Currículo Bidialetal de Língua Portuguesa para 
o Io Grau», ambientado em escolas rurais e escolas urbanas de 
periferia, pudemos demonstrar que o continuum de letramento 
corre paralelo à estandardização da língua. Nos diversos domí
nios sociais, inclusive na sala de aula, as atividades próprias da 
oralidade são conduzidas em variedades informais da língua, 
enquanto para as atividades de letramento os falantes reservam 
um linguajar mais cuidado.

Aos dois parâmetros já mencionados para a análise do uso 
da língua —  os continua de urbanização e de letramento,
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queremos acrescentar um terceiro, referente à monitoração 
estilística. A monitoração é, essencialmente, um processo que 
demanda maior atenção e planejamento. Bell (1984) argumenta 
convincentemente que atribuir a variação estilística intraindivi- 
dual somente ao fator atenção conferida à fala, posição que tem 
predominado na tradição sociolingiiística desde sua adoção por 
Labov, em seu estudo pioneiro em Nova Iorque, em 1966, é 
simplificar muito a questão. Para Allan Bell, a escolha de estilo 
é essencialmente uma acomodação do falante às características 
de seu(s) interlocutor(es). A este processo Bell denomina 
«audience design». Neste trabalho, aceitamos a argumentação de 
Bell sobre a influência do interlocutor sobre a escolha estilística 
do falante. Acreditamos, porém, que esta tese não é incompatí
vel com a tese laboviana referente à atenção. As duas posições 
são complementares: Um(a) falante, diante de interlocutor 
desconhecido, de maior poder na hierarquia social ou a quem 
ele/a precisa ou deseja impressionar, sente-se na obrigação de 
usar um estilo mais cuidado. Para obter este efeito, necessita 
prestar mais atenção à forma de sua produção verbal. Pode-se 
resumir este processo, argumentando que o interlocutor é um 
dos fatores —  talvez o mais importante —  que determina o 
grau de pressão comunicativa que incide sobre o falante. A esta 
altura, é oportuno recorrermos ao modelo de Cummins (1987) 
para a aferição de proficiência bilingüe. Ele ressalta dois 
construtos: o apoio contextuai e o grau de complexidade 
cognitiva exigido na exposição de um tema. Bortoni-Ricardo 
(1991) acrescenta um terceiro: familiaridade do falante com a 
tarefa comunicativa realizada.

Para operacionalizar o continuum de monitoração estilística, 
estamos levando em conta o grau de atenção e de planejamento 
conferidos pelo falante à sua interação. O grau de atenção e de 
planejamento, por sua vez, vai decorrer de vários fatores, entre 
os quais enfatizamos:

a) a acomodação do falante ao seu interlocutor;
b) o apoio contextuai na produção dos enunciados;
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c) a complexidade cognitiva envolvida na produção lingüística;
d) a familiaridade do falante com a tarefa comunicativa que 

está sendo desenvolvida.

Na produção do estilo monitorado o/a falante presta mais 
atenção à sua fala. Este estilo geralmente caracteriza-se pela 
maior complexidade cognitiva do tema abordado. Se o/a falante 
tiver um maior grau de apoio contextuai, bem como maior 
familiaridade com a tarefa comunicativa, poderá desempenhar-se 
no estilo monitorado com menor pressão comunicativa. A 
pressão comunicativa aumenta quando o apoio contextuai é 
menor e a temática mais complexa.

Nos dois primeiros episódios que trascrevemos aqui, os 
informantes têm antecedentes rurais, embora já estivessem radi
cados na periferia de Brasília há alguns anos quando as en
trevistas foram feitas. Em ambos os casos, a rede de relações 
sociais dos informantes é predominantemente formada por 
companheiros de antecedentes igualmente rurais. O estilo é 
semi-monitorado porque se trata de entrevistas sociolingüísticas 
em que os informantes estão interagindo com um desconhecido. 
A temática não apresenta complexidade cognitiva. E há razoável 
apoio contextuai.

Episódio n° 1
Evento: Entrevista sociolingiiística com um carpinteiro de 54 anos de 
antecedentes rurais, proveniente de Minas Gerais e radicado na periferia de 
Brasília.
Estilo: sem i-m onitorado 
Evento de oralidade

De uns tempo pra cá, ninguém qué roça mais. Num certo ponto eu dô 
razão, eu m esmo fui um desses que saí da roça por causa disso, né? Que eu 
não tinha terreno de meu, morava dependente de oto, de fazendero. 
Fazenderos não dão cuié de chá mesmo, né? Tem  que plantá, planta. Tem 
que parti à meia, ota hora à terça, né? (Bortoni-Ricardo 1985: 99).
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Episódio n° 2
Evento: Entrevista sociolingiiística com um a dona de casa de 59 anos de 
antecedentes rurais, proveniente de M inas Gerais e radicada na periferia de 
Brasília.
Estilo: sem i-m onitorado 
Evento de oral idade

O qu'eu tô com prendenu de poco tempo pra cá é negoçu de reporti. Qu'eu 
cum panho nutiça, reporti de rádio e televisão, que agora qu'eu tô aprende- 
nu, nunca tinha usado nem televisão, que a gente m orava na roça, e m esmo 
aqui né, mesmo aqui, é de pocos tempo pra cá que os m enino deu conta de 
com prá um rádio (Bortoni-Ricardo 1985: 225).

Examinando os dois excertos, verificamos que no repertório 
de ambos os informantes ocorrem traços descontínuos, próprios 
da variedade rural, como, por exemplo, a vocalização da lateral 
palatal /lh/ (cuié), ou a redução do ditongo crescente átono final 
(nutiça). Se os comparamos, porém, fica evidente que o infor
mante do sexo masculino está situado no continuum rural- 
urbano mais próximo do pólo urbano que a informante do sexo 
feminino. Ambos têm a mesma faixa etária, são nascidos e 
criados em zona rural na mesma região de Minas Gerais. O 
carpinteiro havia migrado para a periferia de Brasília aos 
30 anos de idade e, por ocasião da pesquisa, já  residia em área 
urbana há 24 anos. A dona de casa veio para o Distrito Federal 
com 37 anos e já vivia em área urbana há 22 anos quando foi 
entrevistada. A história social de ambos é, pois, muito seme
lhante. A diferença em suas posições no continuum rural-urbano 
se explica em função das características de suas redes de 
relações sociais. No caso do carpinteiro, sua rede é mais 
heterogénea e aberta. Já a dona de casa, assim como a maioria 
das mulheres casadas daquela comunidade, mantém-se muito 
isolada em redes fechadas, restritas aos familiares a à vizinhan
ça.

Os três episódios seguintes foram gravados em um bairro 
proletário de Teresina, capital do Piauí, estado do Nordeste 
brasileiro que apresenta a menor renda per capita do país. Nos 
dois primeiros episódios, temos trechos de uma reunião da
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associação de moradores do bairro. Os antecedentes dos inter
agentes são ‘rurbanos’. Denomino ‘rurbanas’, valendo-me de 
terminologia da antropologia social, comunidades urbanas de 
periferia, onde predomina forte influência rural na cultura e na 
língua. O estilo é monitorado nos eventos em que o/a falante 
primário/a se dirige a todo o grupo ou quando um membro do 
grupo se dirige, em voz alta, ao coordenador da reunião. O 
estilo é não-monitorado quando os membros do grupo fazem 
comentários paralelos, em voz baixa e entre si.

Episódio n° 3
Evento: Reunião em associação de moradores em um bairro proletário 
Antecedentes dos interagentes: ‘rurbanos’
Estilo: m onitorado nas preleções e não-monitorado nos comentários 
paralelos
Evento de oralidade

Presidente: Bem gente, tratano da distribuição das fossa, primero que quero 
avisar que nóis recebem os só cinqiienta fossa, mais vamo recebé mais. 
Antão, nóis tamo propono dois critero pa distribuição: o primero é que só 
vai recebé aquelas pessoa que tá mermo precisando de u ’a fossa e segundo 
é a orde de inscrição nessa lista que nóis fizemo. O que que vocês acha? 
Associado: (Dirigindo-se ao Presidente) Eu só num acho justo  porque eu só 
sube da lista há poquin' os dia.
Associada: (Dirigindo-se a uma amiga) Eu num disse muié qu'eu ia sobrá? 
(Lim a 1996: 112-113).

Episódio n° 4
Evento: Reunião em associação de moradores em um bairro proletário 
A ntecedentes dos interagentes: ‘rurbanos’
Estilo: m onitorado nas preleções e não-monitorado nos comentários 
paralelos
Evento de oralidade

Presidente: Pra vocês té toda informação é preciso participá das reunião ... 
E muito bom  a gente só recramá.
Vice-Presidente: Mi'a gente, sabe por que isso acontece, é porque vocês do 
Parque Alvorada num sabe se mexê. Só vem aqui na reunião condo ouve 
falá que tem argu’a coisa pa ser doada. Assim num dá. Vocês só sabe 
criticá nóis, mais na hora de ir atrás dos binifiçu, ninguém  apareceu. ... 
Eu nunca vi gente tão incom odada cuma o povo daqui ... só qué vem a 
nóis.
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Associado I (dirigindo-se ao Vice-Presidente): No meu entendim ento a 
diretoria é pa fazê isso m esmo ... O negoçu é qu'esses home nem lembra 
de nóis, só na inleição ...
Associado 2 (dirigindo-se ao Vice-Presidente): E, só lem bum  de nóis na 
hora do voto.
Presidente: As coisa num se arranja façu assim  não. Ou a gente se une, 
trabaia e luta jun to  ... (Lima 1996: 113-114).

Tanto na linguagem dos líderes da comunidade —  presiden
te e vice-presidente —  como na dos demais membros da 
associação, observam-se traços descontínuos (critero; negoçu; 
binifiçu; façu, etc.), próprios dos falares que se posicionam no 
pólo rural do continuum. Observam-se também traços regionais, 
como a vocalização da nasal palatal /nh/ (mi'a; poquinos). O 
estilo monitorado é marcado por diversas pistas: voz alta, 
postura, léxico próprio de discursos, etc. Os falantes, que se 
posicionam no continuum rural-urbano, próximos ao pólo rural, 
não dispõem de recursos comunicativos usados na viabilização 
de estilos monitorados na variedade urbana letrada. Tais recur
sos estão presentes, todavia, na linguagem de um outro membro 
dessa comunidade, cujos antecedentes são urbanos, como vemos 
no episódio a seguir.

Episodio n° 5
Evento: Leilão em um palco m ontado no adro da igreja de um bairro 
proletário em Teresina, Piauí.
Antecedente do falante: urbano 
Estilo: monitorado 
Evento de oralidade

Leiloeiro: Atenção, atenção, meus amigos! Iniciam os agora o grande leilão 
de São Francisco, da noitada dos casais e esperam os contar com a parti
cipação de todos. / . . . /  Meus amigos, vejam que beleza! Um pudim! Tá 
um a maravilha! Quem dá mais? Cinco reais? Sete? Sete!? Opa, sete e 
meio. / . . . /  Agora um frango assado! Parece mais um peru, olhem  o 
tamanho!! Que maravilha! Com eçando com  dez mil cruzeiros reais ... 
onze! Doze mil! ... Treze / . . . /  catorze mil ... Quem  dá mais? Haja quem 
dê m ais? Tô batendo e vou bater!! Eu grito uma! Duas! Duas e meia! E ... 
três! E o nome do freguês (Lim a 1996: 92-93).
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Não ocorre neste texto qualquer traço descontínuo. Somente 
um traço gradual, que é aférese da sílaba inicial do verbo 
«estar».

No episódio n° 6, temos a mudança de estilo monitorado, 
para o estilo não-monitorado no repertório de um falante de 
antecedente urbano e de alto nível de escolarização. A mudança 
de estilo dá-se em função da mudança de enquadre (frame). O 
presidente de um colegiado académico está conduzindo uma 
reunião com seus pares. No decorrer de uma exposição, para 
obter melhor eficácia discursiva, vale-se da narrativa de uma 
fábula. Ao fazê-lo, altera seu estilo. Observam-se em seu estilo 
não-monitorado algumas regras variáveis de caráter gradual.1

Episódio n° 6
Evento: Reunião de colegiado em uma faculdade da Universidade de 
Brasília.
Antecedente do falante: urbano 
Estilo: m onitorado 
Evento de oralidade

Professor: / . . . / o  risco muito grave é de se ferir frontalm ente o princípio de 
Arquim edes (+++) dois corpos (+) ou dois titulares ou duas pessoas não 
podem  ocupar ah:: (+) ao m esmo tem po (+) o m esmo lugar no espaço (+) 
ou o mesmo cargo na administração pública (+) ENTÃO (+) na verdade 
(+) lógico (+) ninguém  tem o dom da da da ubiqüidade (+) não é? e 
conseqiientemente (+) em term os de aposentados isto não se aplica de 
FORMA NENHUM A (+) mas é com o a história do m acaco / (+) até (+) o 
m acaco tava correndo porque até provar-se que ele não era elefante (+) ele 
tava liquidado (+) tavam  degolando tudo quanto era elefante na selva (+++) 
ele começou a correr (+) então agarraram o m acaco (+) M acaco (+) por 
que que cê tá correnu? (+) rapaz (+) é que tão degolando tudo quanto é 
elefante (+) ((narrativa enunciada em ritmo acelerado)) ((risos sobrepostos 
à fala)) não (+) é verdade (+) m as (+) mas (+) (+) você não é elefante!

Os sím bolos usados na transcrição foram copiados do original e têm a 
seguinte significação: / . . . /  = trecho não transcrito; (+) = pausa; :: = 
alongam ento do segmento; maiúsculas = ênfase. O símbolo indicador de 
pausa (+) foi usado tam bém  na transcrição do episódio n° 8 e exem plos 
seguintes.
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Você é m acaco (+) ah:: (+) então prove isso (+) ((risos)) cê tá louco! /.. ./»  
(O liveira 1997: 49).

Nos dois episódios finais, vamos comparar a linguagem de 
dois pré-adolescentes. O primeiro é um menino de rua. Embora 
viva fisicamente na cidade, não está inserido na cultura urbana. 
Sua rede de relações sociais é constituída de outros meninos de 
rua, de marginais e policiais. Eventualmente tem contato com 
assistentes sociais. No continuum rural-urbano, localiza-se 
próximo do pólo rural e sua linguagem apresenta variáveis 
descontínuas e graduais. E analfabeto.

Episódio n° 7
Evento: entrevista sociolingtiística com  m enino de rua de Goiânia, capital 
de Goiás, centro-oeste do Brasil.
Antecedentes da pesquisadora: urbano 
A ntecedentes do menino: ‘rurbano’
Estilo: sem i-m onitorado 
Evento de oralidade

Pesquisadora: Você quer contar com o os policiais m ataram  o Adauto? 
M enino: Nóis tava dorm ino lá na casa, às treis hora da manhã, aí os PM 
chegaro, deu um tiro na porta, pegô na perna do XX aí em seguida ez 
arrebento a porta, aí deu oto tiro, pegô na cabeça do Adauto, ez viro que 
tinha acertado o Adauto. Falaro: «vamo saí fora que certô o m enino aqui» 
... saiu tudo correno os policiais, aí desci de cim a do armário, corri na 
porta pa vê se eu via o núm ero da viatura doze ma num consegui, voltei lá 
o Adauto já  tava quaise parano o coração dele, fiz m assage nele, consegui 
dexá ele viveno mais um poco, foi eu ... foi eu e o XX buscá socorro pra 
ele.
Pesquisadora: E onde vocês foram?
M enino: Nóis forno nu'a casa, lá em frente, aí o hom e deu sistença pra 
nóis.
Pesquisadora: E? Levou o m enino pro hospital?
Menino: Levou os dois.
Pesquisadora: Ah, e aí?
Menino: Aí eu fui dormi lá no horto, aí no oto dia que eu vim aqui na 
Catedral e contei pos povo aqui, aí fui no hospital c’a tia, aí vi o Adauto lá 
no CTI» (Carvalho 1991: 211).
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O último episodio foi selecionado de dados recolhidos em 
uma entrevista sociolingiiística em uma escola, com uma aluna 
de onze anos, que chamaremos de Elaine (E).

A entrevista está discutida detalhadamente em Freitas 
(1996). A entrevistadora participa do evento como representante 
da instituição escola e a aluna como usuária da instituição (veja
se Drew / Heritage 1992). A menina pertence a uma família de 
classe social desfavorecida, filha de mão iletrada. Freqüenta 
uma escola pública, localizada em uma área nobre do Distrito 
Federal, que atende a uma clientela de classe social mista. O pai 
é pedreiro e zelador do lote no qual moram. Sua mãe é dona de 
casa. A aluna tem dois irmãos, um menino de oito anos e uma 
menina de seis que estudam na mesma escola de Elaine (E). 
Moram em um barraco muito pobre, nos fundos de um lote 
onde está sendo construída uma casa. Sua mãe não trabalha 
fora, embora de vez em quando preste algum tipo de serviço na 
vizinhança, para ganhar um dinheiro extra e ajudar no sustento 
da família. (E) é muito inteligente e bastante desinibida. Gosta 
muito de cantar, dançar e assistir televisão. Pretende ser cantora 
quando crescer. Na vizinhança ele não tem amigos. Seus 
relacionamentos de amizade são todos na escola com o grupo 
de colegas. Divide seu tempo entre as atividades escolares, um 
pouco de lazer em casa com a família e pequenos afazeres 
domésticos. Seus pais são extremamente conservadores e sua 
educação é muito rígida. Ela não tem permissão para sair de 
casa, senão em companhia dos pais ou de um parente mais 
velho, como por exemplo uma tia. A família não está ligada a 
nenhuma religião, portanto não frequenta nenhuma igreja e não 
faz parte de nenhuma comunidade religiosa. Entretanto, a 
menina acredita em Deus e o vê «como alguém que possui 
muitas qualidades».

Episódio n° 8
Evento: Entrevista sociolingiiística com menina de onze anos residente em
Brasília.
Estilo: sem i-m onitorado
Evento de letramento
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Antecedentes da menina: pais proletários com antecedentes rurbanos; a 
menina já  está ajustada à cultura urbana, com  a qual tem contato basica
mente na escola.

(49) E: É a cadeia alim entar + né? O ciclo da vida puque cada um a vai 
com endo um animal ou um vegetal pra se alimentá.
(5) A: Isso aqui é a vida na água + fala assim  + da fotossíntese + né como 
é que eles respira + como é que as plantas fabrica seu próprio alim ento + 
fabricam  [corrigindo] o oxigénio para os peixes respirarem. Aqui a cadeia 
alimentar.
(56) A: (passando a folha do livro) Isso aqui nó vamu aprendê. Isso aqui 
também. Sim + esse aqui foi como a + o hom em  e a água + né? Com o o 
hom em  + começou + né + a utilizá a água e como ele tá precisando + 
com o ele precisa da água. Esse aqui é água vezes progresso, (continua 
passando as folhas). Agora esse + as plantas + o sol + né + que já  é 
capítulo onze. Aqui é as cam adas de um terreno + que o solo com  a argila 
+ a areia + húm us + cam ada de argila. Esse aqui fala sobre o surgim ento 
e a evolução do solo. No capítulo treze tem o home que + que ele m odifica 
o solo + que ele coloca + assim  + coisas + que ele m odifica o solo. Que 
ele provoca erosões às vezes. Os m inerais e o hom em  + né + que fa + fala 
sobre rochas ... (Freitas 1996: b).

No caso em foco, pode-se classificar os pais de Elaine como 
falantes de uma variedade ‘rurbana’, já que são provenientes de 
zona rural e após a migração mantiveram seus traços culturais 
originais, conforme se pôde constatar nas entrevistas feitas com 
eles. Os filhos do casal são falantes da variedade urbana. No 
caso de Elaine, observe-se que sua rede primária de relações é 
formada por dois grupos: a familial — constituída pelos pais, 
irmãos e parentes próximos —  na qual todos os adultos têm 
background rural — e a rede de pares — formada pelos colegas 
da escola, todos membros de uma cultura urbana, provenientes 
alguns de um estamento de classe média e outros de classe 
baixa, já que a clientela da escola é socialmente heterogénea.

Não obstante ter sido sociabilizada em família iletrada, 
Elaine detém recursos lingüísticos e sócio-pragmáticos próprios 
dos estilos monitorados do PB, o que demonstrou em diferentes 
situações de fala.

Entre os sociolingüistas variacionistas há alguns que susten
tam a tese de que os traços lingüísticos básicos não são trans-
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mitidos de um grupo para outro simplesmente pela exposição a 
outras variedades, na escola ou por meio da mídia. Labov / 
Harris (1986) argumentam nesta linha, afirmando que o sistema 
lingüístico básico não é adquirido na escola, mas sim dos 
amigos e competidores nos grupos de pares. Se consideramos 
que o sistema lingüístico básico é o vernáculo do indivíduo, seu 
primeiro dialeto, podemos dar razão aos citados autores. Ocorre 
que a função da escola, no processo de aquisição da linguagem, 
não é ensinar o vernáculo, pois este os alunos já trazem consigo 
ao iniciar sua escolarização, pois o adquirem na sua rede 
primária de relações, constituída da família e vizinhos. A função 
da escola é justamente desenvolver outras variedades que se 
sobreporão ao vernáculo básico. Em ambientes bilingües ou 
multilíngües, as variedades adquiridas na escola poderão ser 
outras línguas. Em ambientes monolíngües, as variedades 
adquiridas serão estilos mais formais da língua, a que nos 
referiremos como estilos monitorados. A nomenclatura —  de 
estilos monitorados —  tem a dupla vantagem de não ter uma 
dimensão valorativa e, conseqüentemente, uma carga depreciati
va do vernáculo, bem como de enfatizar o fato de que estes 
estilos sobrepostos ao vernáculo são produtos de processos 
mentais que exigem mais atenção e planejamento.2

Classificamos o episódio como um evento de letramento, 
porque a informante estava folheando seu caderno à medida que 
falava.

As regras variáveis encontradas no corpus são de natureza 
gradual. Chama a atenção a estratégia de auto-reparo em (50)

Krashen (1981) introduziu na área de aquisição de língua segunda o 
‘m odelo do m onitor' com  o objetivo de fazer distinção entre a aprendiza
gem, em que há atenção para a forma e a aquisição, em que esta atenção 
não está presente. O m odelo tem sofrido m uitas críticas e aperfeiçoam ento. 
Não obstante, a idéia de m onitoram ento pode ser produtiva na com preensão 
do processo de formação do repertório lingüístico de um falante, onde 
convivem  estilos/variedades/línguas mais coloquiais com  estilos / varieda
des / línguas mais formais. O conceito de discurso planejado foi introduzi
do por Ochs (1979).
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em que ela própria fornece a forma verbal prevista na realização 
dos estilos monitorados.

Outra característica que vale a pena ressaltar é a combinação 
de estratégias de oralidade, próprias de seu vernáculo, como, 
por exemplo, o uso de marcadores e de palavras genéricas, com 
estratégias de letramento, como a precisão lexical. Observem-se 
os exemplos seguintes fornecidos por Freitas (1996).

(76) A —  Bom +
(77) E —  Pode com eçá a falá
(78) A —  Na + na coisa de português nós aprendemos m uita coisa. A 
gente aprendeu + é coisa de xis + esse + com o escrever as palavras + né? 
Assim  + escrevê direito + com as palavras esse + zê + dá assim  + né + pra 
vê + como escreve direito + porque às vezes o esse tem som de zê + o xis 
+ tem às vezes som de zê + né? A gen + assim + acentuá as palavras + 
né? Com pletá as ... + e também na professora deu umas regras pra gente 
+ assim que + na primeira regra é que só acentuá todos os m onossílabos 
tónicos term inados em a e o seguidos ou não de esse. Isso aí teve na prova. 
E só acentuá todas as palavras oxítonas term inadas e m a  + e + o + em + 
ens + seguidas ou não de esse.
(79) E —  Certo
(4) A —  A gente tá + aprendenu a form a polinôm ica + as expressões 
num éricas com + eu me esqueci o nome + é + (xxx) essas coisas assim  + 
quadrado  + (xxx) sei lá + eu me esqueci o nome. M odificá o núm ero x + 
resolvé problem as com  o número x + é + expressões + espressões num éri
cas assim  mais difíceis + né  + com quadrado + são dois + né + m as só que 
o quadrado em cima.

Quando a pressão comunicativa aumenta, principalmente em 
função da complexidade do tema e da insistência da entrevista- 
dora, a aluna usa estratégias de esquiva que estão ilustradas em 
(91 )/(94); (97)/(98); (123)/(126).

(91) E —  Que são os cognatos?
(92) A —  São assim  + ah! num sei explicá!
(93) E —  Ah! sabe + claro que sabe! Cê tá explicanu tudo tão direitinho 
+ nossa! E com o está!
(94) A —  Como também escrevê assim  + poesias ... Só que eu num sei 
escrevê poesias.
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(97) São palavras derivadas?
(98) A —  É. Tam ém  substantivo + nós aprendem os + com um  + próprio + 
sim ples ou deri + simples ô com posto ++ coletivo ++ ... Também aprende
mos + assim  + a distinguir palavras. Tamém + tem  + a gente tamém fe iz  
uma  +  (xxx) já  aprendemos o uso da vírgula + ...

(123) E —  Ah! com o é que se faz um esquema?
(124) A —  Assim + é + não + a professora passô + né? os esquemas 
assim.
(125) E —  Hum
126) A —  Artigo  + que fa la  definidos e indefinido. Substantivo  + que é  
próprio + comum. A í  ela passô no quadro. Flexão do substantivo + 
adjetivo que indica qualidade  + adjetivo pátrio que indica nacionalidade  
+ locução adjetiva + flexões do adjetivo e graus do adjetivo, (xxx)
(127) E —  Ah! que coisa boa! É + de todas essas coisas que você tem 
aprendido esse ano + qual a disciplina que mais tem despertado interesse 
em você?

Examinando a competência sócio-pragmática de Elaine 
observou-se o seu domínio da tarefa comunicativa proposta, as 
suas escolhas lexicais e um alto índice de concordância nominal 
e verbal encontrados no seu linguajar. Sua competência intera- 
cional fica evidenciada pelo modo como se utiliza dos turnos, a 
maneira como reage às mudanças de enquadramento e a rapidez 
com a qual se realinha às novas situações.

O resultado da análise mostra que o evento adquiriu caracte
rísticas de interação de sala de aula, com turnos organizados 
com a estrutura de pergunta/resposta/avaliação (Sinclair / 
Coulthard 1975). A aluna demonstra grande competência 
comunicativa e sócio-pragmática e muita familiaridade com os 
conteúdos abordados. Adota um estilo de fala expositivo, 
monitorado. E importante ressaltar que ela usa o seu estilo mais 
cuidado na modalidade falada em um contexto de interação face 
a face, ao qual o seu comportamento linguístico está quase 
perfeitamente ajustado. Ressaltem-se, ainda, os recursos comuni
cativos (Bortoni-Ricardo 1991) que a adolescente usa, que são 
tanto estratégias próprias do letramento, como, por exemplo, a 
precisão lexical para o enunciado de conteúdos complexos, 
como estratégias próprias da oralidade, o emprego de nomes
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genéricos, de dêiticos e marcadores conversacionais. Pode-se 
concluir, portanto, que esta falante já sobrepôs ao seu vernáculo 
estilos monitorados para cuja implementação são necessários 
recursos lingüísticos e sócio-pragmáticos específicos. Conside
rando seu background sociolingüístico, suas redes primárias de 
interação e os padrões de sua sociabilização, há que se admitir 
que a escola, tanto na sua função de transmissora de informa
ções sistemáticas quanto na sua função de sociabilização 
secundária, vem cumprindo o seu papel com esta aluna e seus 
colegas em geral. De fato, Freitas (1996) demonstrou em 
detalhes como o processo interativo na sala de aula é exitoso e 
como a professora é competente para lidar com o ensino de 
crianças provenientes de famílias iletradas. Estes fatos nos 
levam a refletir na importância que a escola tem na formação 
das nossas crianças, principalmente as que provêm dos segmen
tos mais pobres da sociedade e na conseqüente responsabilidade 
de todos os atores envolvidos no processo educacional, entre os 
quais apontamos para o papel que sabemos limitado, mas nem 
por isso menos relevante, que cabe à Sociolingüística Aplicada 
à Educação, nessa tarefa.

Conclusões

Procurei mostrar neste trabalho a utilidade de se combinar em 
um aparato teórico-metodológico três continua: de urbaniza
ção; de letramento e de monitoração estilística, para se obter 
uma descrição mais acurada da ecologia lingüística do portu
guês do Brasil.

O continuum de urbanização é muito relevante porque as 
categorias rural e urbana são indispensáveis para se conhecer a 
realidade do Brasil, país que até meados do presente século 
tinha uma economia essencialmente rural. Há que se considerar, 
porém, que nesse continuum a propriedade mais funcional é o 
grau de isolamento da comunidade, que pode ser de natureza 
geográfica (física) ou social. Ferrari (1994) demonstrou que na 
região do Grande Rio, no Morro dos Caboclos, zona rural do
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município do Rio de Janeiro, podem ser encontrados traços que 
definem uma estratificação descontínua e que caracterizam os 
falares típicos do interior mais remoto do Brasil. Além disso, 
como vimos, a localização do falante ao longo do continuum 
depende mais de sua rede de relações sociais que de sua própria 
história social. As características das redes, por sua vez, variam 
em função do sexo, da faixa etária e do acesso do indivíduo ao 
sistema de produção.

O continuum de oralidade/letramento tem interface tanto 
com o de urbanização quanto com o de monitoração estilística. 
Proponho que seja adotado, embora isto possa representar 
alguma sobreposição de critérios, porque a inserção do falante 
em uma cultura predominantemente oral ou predominantemente 
letrada tem consequências decisivas para sua apropriação de 
recursos comunicativos próprios das modalidades oral e escrita 
e dos géneros discursivos. Vimos, no repertório da adolescente 
de Brasília, que seu contato com o letramento escolar propiciou- 
lhe o domínio de variantes de prestígio das regras variáveis, de 
estratégias pragmáticas e retóricas e de precisão lexical.

Como já observou Labov (1972), não existe falante de estilo 
único. Mas a implementação de estilos monitorados no repertó
rio de uma pessoa vai depender dos recursos que lhe viabilizam 
as diversas tarefas comunicativas relacionadas com os papéis 
sociais que ela assume em seu grupo social. Daí as diferenças 
que vimos entre o estilo monitorado de líderes comunitários de 
antecedentes ‘rurbanos’ em Teresina e o de um professor 
universitário.

Diferenças mais flagrantes ainda se observam no repertório 
dos dois pré-adolescentes cujas entrevistas transcrevemos: o 
menino de rua e a menina de família proletária ‘rurbana’, que 
freqüenta com regularidade a escola.

Os eventos que apresentei aqui trazem uma grande quantida
de de exemplos de regras variáveis de natureza descontínua e de 
natureza gradual. Abstive-me de discuti-las detalhadamente em 
benefício do espaço e porque, na sua maioria, foram objeto de 
descrição sociolingüística neste colóquio. Meu objetivo precipuo



A análise do português brasileiro em três continua 117

não era o de descrever traços do PB, mas ilustrar sua distribui
ção na comunidade de fala, de uma perspectiva macro-social, 
em função das características dos falantes e da dinâmica inter- 
acional das situações de fala.
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Lutz Franzke (Berlin)

Aproximações pragm áticas 
ao discurso do substandard

O dito e o implicado

Os estudos relacionados a variedades informais do portugués 
brasileiro têm ganhado bastante relevo durante os últimos 
anos. Depois de reconhecer o substandard como fonte digna 
de ser estudada, o interesse primordial centrava-se no léxico, 
seguiam-se os trabalhos sintácticos, que hoje em dia ainda 
continuam dominando, e finalmente houve ricos estudos nos 
âmbitos da análise de discurso e da teoria textual, não esque
cendo as teorias pragmáticas. Os esforços desempenhados 
mormente por parte de lingüistas brasileiros levam-nos a 
aplicar e aprofundar algumas hipóteses pragmáticas em re
gistos distensos do português do Brasil. Como material de 
base para as nossas reflexões serviram em primeiro lugar os 
corpora de Rodrigues (1974) e Careno (1997) assim como 
seqüéncias textuais gravadas e transcritas por nós no Brasil. 
Lamentamos neste contexto não termos tido acesso a mais 
fontes autênticas da linguagem falada do substandard porque o 
nosso material, na maior parte, é representado por textos 
dissertivos / informativos, reduzindo-se, conseqüentemente, a 
gama variada de mecanismos de actos ¡locutórios.

É largamente aceite a distinção fundada por Grice e desen
volvida por Searle e outras destacadas figuras dentro e fora da 
lingüística que existem diferentes tipos de actos ilocutórios, 
entre outros, os assertivos, em que o locutor marca a sua 
posição em relação à verdade da proposição expressa no 
enunciado, os directivos, em que o locutor sinaliza ao alocutário 
que pratique uma determinada acção, reconhecendo este o

Sybille Große / Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM, 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 119-137
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conteúdo proposicional do enunciado, ou os expressivos, em que 
o locutor exprime a sua atitude ou o seu estado psicológico 
referente à proposição expressa.1 A categorização dos diferentes 
actos ilocutórios parece óbvia seguindo as respectivas defini
ções. A vida comunicativa, porém, muitas vezes é tão complexa 
que o mesmo enunciado nos seus parâmetros contextuais 
concretos pode ter características mais flexíveis, abrangendo 
diferentes programas ilocutórios. Um enunciado, por exemplo, 
num diálogo entre vizinhos numa aldeia pobre como:

(1) Ainda hoje, compro um Gol. [carro da Volkswagen]

pode implicar ao mesmo tempo uma asserção, um acto comissi- 
vo e uma mensagem expressiva, quer dizer manifesta o orgulho 
do futuro dono do carro provocando o efeito perlocutório de 
inveja por parte do vizinho.

Transparência e opacidade da mensagem

Os processos e efeitos pragmáticos, em regra geral, requisitam 
na produção bem como na recepção mais do que a mera 
competência lexical e gramatical. Sinalizando (ou ocultando) 
os objectivos pretendidos, as quatro máximas de Grice servem 
de base para as implicaturas do falante, quer dizer, para trans
mitir muito mais do que ele expressa na superfície textual. 
Neste aspecto, seguimos Stevenson (1993: 133) que as máxi
mas «[...] enable the speaker to make conversational implica- 
tures, that is to implicate something over and above the ex
plicit proposition being expressed.» Urna frase bastante co
mum na fala como

(2) Você tem aí uma cachaça boa.

1 Veja Faria /  Ribeiro / Duarte / Gouveia (1993: 392) e M ateus /  Brito / 
Duarte / Faria (1994: 125).
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parece ser um simples enunciado assertivo que, no entanto, em 
determinadas circumstâncias comunicativas implica a intenção 
de pedir um trago da bebida assumindo um valor directivo.

Por outro lado, é indiscutível que o mesmo tipo ilocutário 
pode ser materializado por diferentes enunciados que tipicamen
te oferecem matizes variados no que diz respeito à sua força 
ilocutória, a graus de intimidade, a escalões de cortesia, a 
valores epistémicos ou deônticos, etc.

Koike (1992: 67), nesta linha de argumentação, propõe uma 
hierarquização de formas directivas conforme o esquema 
seguinte:

(3) m enos cortês

Ordem  (order) 
Asserção (assertion ) 
Sugestão (suggestion ) 
Pedido (request) 
Evitação (hint)

Me dá X.
Eu quero X.
Por que você não dá X. 
Você pode dar X?
Tem  m uito X aqui, não é?

mais cortes

Os respectivos recursos lingüísticos não são sinonímicos. O 
seu emprego é regido pelo tema do discurso,2 pelas circunstân
cias em que a comunicação é desenvolvida e pelos factores 
socioculturais vigentes na comunidade lingüística.3 Num esque
ma mais desenvolvido de tipo onomasiológico com um tertium 
comparationis pouco nítido, Koike (1992: 80) expõe um re
servatório de directivas conforme critérios de cortesia e respeito 
entre dois presumíveis pólos opostos:

«A crucial assum ption behind the pragmatic program m e is that the 
assignm ent o f  every utterance to a particular speech-act type is part o f what 
is com m unicated and plays a necessary role in com prehension.» (Sperber / 
W ilson 1995: 244).

«Os aspectos da relação social que se mostram  mais cruciais no que 
respeita ao conteúdo incluem  a delicadeza, os graus de form alidade  e os 
estatutus relativos entre os participantes.» (Pedro 1996: 456).
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(4a) Faz / Faça isso. (4h) Eu sugiro que você faça
isso.

(4b) Você tem  que fazer isso. (4i) Você não devia fazer isso?
(4c) Você precisa fazer isso. (4j) Você poderia fazer isso?
(4d) Você não tem que fazer isso? (4k) Gostaria que você fizesse

isso.
(4e) Eu devo pedir que você faça isso. (41) Você se importaria de fazer

isso?
(4f) Por que você não faz isso? (4m) Que tal você fazer isso?
(4g) Você pode fazer isso. (4n) Eu agradeceria se você

fizesse isso.

Os enunciados referidos baseiam-se em critérios bastante
heterogéneos. Além das hierarquias sociais e dos prestígios 
inerentes, podemos constatar diferentes registos diafásicos, uma 
série de processos de modalizações ou atenuações da força 
directiva e uma desfocalização do elemento deôntico como 
comparando a variante (4g) (indirecta, necessidade implícita, 
registo não-marcado) e a variante (4k) (semi-directa, necessida
de explícita, registo formal).

Navegando além da palavra

Os referidos enunciados são aplicáveis dentro dos moldes 
estruturados de coligação entre meios textuais e para-lingiiísti- 
cos. Frequentemente, os meios para-lingiiísticos desempenham 
o papel decisivo na desambiguação dos pressupostos do enun
ciado. Estamos convencidos de que mormente no substandard, 
os elementos prosódicos têm mais peso que os recursos tex
tuais como o léxico e a sintaxe. O reconhecimento da articula
ção de diferentes elementos comunicativos não é um raciocí
nio novo, no entanto, tem sido focalizado em recentes estudos 
virados para a pragmática. Gostaríamos de citar:

(5) A m odalização m ovim enta diferentes recursos lingiiísticos: (1) a 
prosódia, como nos alongam entos vocálicos e na m udança de tessitura, 
em  «trabalhei m ui::to, mas m uito MESmo»: (2) os m odos verbais; (3) 
os verbos auxiliares como dever, poder, querer e os verbos que consti
tuem orações parentéticas e m atrizes com o achar, crer, acreditar [ .. .] ;
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(4) adjetivos, sós ou em expressões como «é possível», «é claro», «é 
desejável»; (5) advérbios como possivelmente, exatamente, obviam ente  
etc.; (6) sintagm as proposicionados em função adverbial, com o «na 
verdade», «em realidade», «por certo» etc. (Castilho /  Castilho 1993: 
217-218).

Comparando o emprego de recursos pragmáticos para- 
sinonímicas como por exemplo de expressões deônticas do tipo
(а) Faz isso!, (b) você precisa fazê isso. e (c) E preciso que 
você fa z  (faça) isso., estes podem marcar nuanças de direitura, 
diferentes graus ilocutórios e/ou diferenças estatuárias dos 
interlocutores. Podemos ilustrar o entrelaçamento dos meios 
disponíveis para relevar o teor de verdade do facto expresso 
com a resposta à pergunta se a informante já viu um saci ou um 
negrinho d ’água:

(б) Um m ininu vim vendu correnu dessi porlinhu assim bem pretu BATEU 
ali na porta i intrô pa dentru i u cachorru vortô pa trais ... essi nós 
VIM U DE VERDADE. (Careno, fita 23, lado B, pág. 2).

Estabelecendo a referência com objectos presentes na 
situação comunicativa (porta, cachorro), a falante assegura e 
sublinha a probabilidade do incidente.

(7) [ .. .]  os elem entos prosódicos não são sim ples enfeites fonéticos da 
linguagem  oral, m as uma das maneiras que a linguagem  tem de carrear 
significados. Sua função precipua está no nível do texto, do discurso. Aí 
a prosódia atua como elem ento sinalizador de com o o interlocutor deve 
interpretar ponderadamente o que o falante diz, além  de servir para 
conetar e relacionar elem entos distantes do texto, o que não se poderia 
fazer com  o sim ples uso de conjunções e de elem entos dêiticos e 
anafóricos lexicalizados (Cagliari 1993: 50-51).

Enquanto Cagliari dá enfoque a factores (con)textuais, nós 
nos centraremos no aspecto do discurso em que os referidos 
elementos sinalizam as intenções pretendidas pelo falante.

(8) A m odalização da enunciação pode ser marcada diretam ente, no interior 
de um enunciado, pelo em prego de determ inados itens lexicais ou 
construções morfossintáticos, ou ser inferida indiretam ente a partir do
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contraste entre o enunciado e a situação e/ou o contexto (Pinto 1994: 
82).

Pinto não indica expressamente os recursos prosódicos, 
abrange-os, no entanto, no sofisticado campo das inferências ou 
implicaturas.

(9) As palavras são usadas para com unicar proposições e podem tam bém  
veicular atitudes, mas, muito frequentem ente, as atitudes são expressas 
pela entoação, pelos gestos, por expressões faciais e outros m eios não- 
verbais. O significado é transmitido não apenas através da linguagem  
verbal mas tam bém  através do contacto físico, da proxim idade, da 
postura do corpo, das expressões faciais, do m ovim ento dos olhos e 
mesmo da aparência. Im portantes são ainda os aspectos de produção da 
fala: a velocidade a que uma pessoa fala, se fala alto ou suavemente, a 
qualidade e o tom da sua voz (Pedro 1996: 450-451).

(10) Os processos de orientação com unicativa ou interactiva podem ter as 
mais diversas formas, desde um acto verbal («speech act» no sentido de 
Searle 1969) inteiro ou mesmo uma sequência de actos verbais até 
determ inadas estruturas sintácticas ou suprasegm entais (M eyer-Herm ann 
1993: 25).

(11) Intonation is as important a com ponent in speech acts as their syntactic, 
lexical, and pragmatic elements. Several structurally and lexically 
identical structures could be heard as an order, a request, an entreaty, or 
other forms through variation in intonation [ .. .]  (Koike 1992: 42).

(12) The acoustical elem ents o f com m unication perform im portant functions 
in social interaction in that they facilitate listeners’ efforts to interpret 
the semantic content of utterances (Street 1996: 121).

(13) In a variety o f ways, non-verbal speech contributes to the coherence, 
understanding and coordination o f com m unicative exchanges (Street 
1996: 129).

Nas citações supramencionadas, queremos ressaltar o peso 
dos meios suprassegmentais /  intonatórios e extra-lingüísticos. 
A respeito da definição de Koike, achamos que a entoação é um 
elemento portador propício da pragmática, ou seja, os valores
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pragmáticos freqüentemente se manifestam por via (exclusiva 
em certos casos) da entoação.

Pobreza pragmática do substandard?

Com respeito a Searle, Stevenson (1993: 134) conclui que 
«[...] on many occasions people use indirect rather than direct 
speech acts, that is, the intended meaning differs from the 
literal meaning of the sentence.» No substandard, pelo contrá
rio, pensamos haver geralmente uma preferência por actos de 
fala directos —  pressuposto que os interlocutores façam parte 
da mesma micro-comunidade lingüística, seja na roça, seja na 
favela, seja na rua. Comparando actos de fala directos de um 
casal dentro de um carro em andamento como Acende as 
luzes e um acto indirecto com uma mensagem parecida como 
Já não vejo a gente na rua devemos levar em conta vários 
factores que regem a escolha do enunciado concreto. A pri
meira variante seria excluída por parte de um subordinado 
face ao seu superior. O marido de uma motorista, porém, 
pode escolher entre as duas variantes, podendo ter o segundo 
enunciado um efeito perlocutório de ofensa embora seja 
menos directa que a primeira.

Sabemos de uma série de estudos que os registos informais 
apresentam uma gama de particularidades que tangem em larga 
escala a frequência de meios explícitos da pragmática.

No seio das características de textos orais, Castilho (1989b: 
250) focou entre outras para a sintaxe «um maior uso das 
imperativas». No seu estudo sobre os recursos pragmáticos da 
cortesia no português brasileiro, Koike (1992: 53) verifica para 
os registos menos formais uma freqüéncia de 77 % de tokens do 
indicativo presente e 8 % do conjuntivo presente. Em situações 
comunicativas parecidas do registo formal, contou 62 % de 
formas do indicativo presente, 8 % do conjuntivo presente, 8 % 
do condicional, 8 % do conjuntivo imperfeito e 8 % do futuro 
imperfeito na realização epistémica de será que.
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Igualmente em actos ilocutórios expressivos, os falantes do 
substandard preferem tempos primários não-modalizadores.

(14) Sei qui a djenti tem m edu qui eli (saci —  LF) a tent’a djenti (Careno,
fita 23, lado B, pág. 2).

(15) MO: Esse tatu aí me deu até vontade de comer.
A: é um a pena que num tem né? (Careno 1997: 16 [fita 15, lado B]).

Com a redução do paradigma modal no português brasileiro 
e a queda acentuada das formas do conjuntivo e do condicional 
pode haver pelo menos duas hipóteses. Ou se perdem matizes 
ilocutórios ou as funções pragmáticas são assumidas por outros 
meios sejam lingüísticos ou para-/näo-lingüisticos. Nos textos 
do substandard, pensamos ter encontrado indícios para ambas 
hipóteses.

Primeiro, quando a vida é muito dura, a fala do afectado 
carece de rodeios lingüísticos. Nisso, pensamos em locutores 
que vivem na miséria, e igualmente, em pessoas que estão 
sofrendo cargas psíquicas fortes em casos de morrer um amigo 
ou familiar, de haver um acidente ou assalto.

Segundo, os matizes ilocutórios são assumidos, em larga 
escala, por recursos não-verbais. Por exemplo, para aumentar a 
força directiva dum enunciado, podemos marcar prosódicamente 
o elemento lexical central ou o enunciado por completo:

(16a) TRAZ  o café.
(16b) Traz o cató .
(16c) TRAZ o cató .

Repetições integrais ou parciais podem desempenhar uma 
intenção semelhante:

(17) Nivaldu ... N ivaldu ... trais um cafezim  p r’elis ... trais aqui (Careno, 
fita 15. lado B, pág. 1).

No campo morfológico, os sufixos aumentativos e diminuiti- 
vos representam um meio propício para diferenciar valores
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assertivos, directivos e expressivos. Marcadores graduais como 
certos advérbios ou adjetivos redundantes sublinham a intenção 
ilocutória.

(18) O primeiro cham ava José Benito. Bem  m oren inho  que nem o pai 
(Rodrigues 1974: 200).

(19) (receita de tatu)
Mais só qui eli feitu cu a case’ i tudu fica mais gostosinho  (Careno, fita 
15, lado B, pág. 13).

(20) M inha sogra é: bem BRAN::ca memu . BRAN.Cã memu assim  (Careno, 
fita 15, lado B, pág. 2).

(19) Di primeru eu fazia M UI::tu ... sem pre doei ansim  eu gostava m uito  di 
fazê q u ’eu tenh 'um a loucura  (Careno, fita 15, lado B, pág. 16).

(20) Ela fez o trabalho e trouxe o meninão, um m eninõo gordo  (Rodrigues 
1974: 200).

Além dos elementos indicados, pode haver outros recursos 
lingüísticos para atenuar actos directivos como o emprego de 
diminuitivos4 e o desvio dando explicações.5

No ámbito das atitudes proposicionais, muito se têm discuti
do os enunciados epistémicos, nos quais o falante pode (e não 
deve) marcar por exemplo as suas atitudes cognitivas para com 
a certeza, a probabilidade ou a plausibilidade de uma proposi
ção. Desta forma, o locutor sabe existir o saci, acha existir o 
saci, acha que pode existir o saci ou está convencido de existir 
o saci. Nas variedades do substandard, o leque de recursos 
textuais para marcar as finas diferenças epistémicas (muitas 
vezes ideolectais) parece ser reduzido. Os interlocutores são 
directos na vida e na fala. Sem rodeios e desvios, dizem o que 
sabem e o não ocultam o que não sabem. O falante na vida

«Dim inutives can serve to lessen the force o f a request by belittling the 
object o f the request» (Koike 1992: 56).

«Explanations seem to be im portant for the less-explicit directives. 
Explanations soften the force o f the directive [ ...]»  (Koike 1992: 55).
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quotidiana não usa os meios gramaticais disponíveis da lingua
gem formal. A um enunciado formal como:

(21) Eu creio que esse fenómeno teria ocorrido  antes dos anos trinta.

para atenuar a afirmação e/ou a certeza em relação ao núcleo 
proposicional corresponderia uma variante informal como:

(22) A: Quando é que foi?
B: Num  sei bem. Pode sê nos anos vinte.

Os graus de certeza e incerteza no diálogo podem ser 
assumidos igualmente por outros elementos, por exemplo os 
marcadores de hesitação:

(23) A: ela quer ir? D: uhn:: si ela quê ... uhn: mais eu num sei (Careno, 
fita 23, lado A, pág. 13).

Revendo o nosso corpus reduzido, constatamos que os 
locutores, na maioria dos enunciados preferem ou uma asserção 
afirmativa incondicionada ou em menor escala asserções 
negativas em que os respectivos valores pragmáticos devido à 
queda dos suportes modais se baseiam na partícula negativa.

(24) Num  sei ... u qui qui é bão (Careno, fita 23, lado B, pág. 4).

(25) Num  sei pa on/ qui lado fo i  q u ’eli trabaiô (Careno, fita 23, lado B, pág. 
5).

No âmbito das asserções condicionadas, a complexidade de 
proposições condicionais e o seu subseqiiente sistema de tipos 
oracionais, o substandard aproveita-se em larga escala do 
contexto verbal e comunicativo reduzindo o paradigma gramati
cal. Nos registos formais, o falante marca pelos morfemas 
gramaticais além da pessoa uma componente modal (real versus 
hipotético versus irreal) e uma componente temporal marcando 
a deixis (acção concluída versus acção virtual). O substandard, 
na gramática, freqiientemente desfocaliza ou simplesmente não
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marca a probabilidade factual e / ou a dêixis temporal. Alguns 
falantes parecem empregar um tipo de enunciado que serve para 
diferentes funções, omitindo no verbo a probabilidade real no 
exemplo (26) e marcas irreais no exemplo (27).

(26) (a informante conta de um sapo em cim a da cama)
L: A Marlene pegou um punhado de sal e largou na casca dele, o bicho 
sai louco pro terreiro.
D: Com sal ele sai?
L: Claro. Se ponhar  sal com limão ele morre na hora. Estira a pele. 
Tam bém  se m ijar pra cim a se for no olho da gente fica cego (Rodrigues 
1974: 206).

(27) A regra não veio mais. Não, senhora. Se eu fa la r  pra senhora que a 
regra meu veio, então eu minto pra senhora (Rodrigues 1974: 201).

Como já tentámos expor, o substandard prefere enunciados 
directos, isto é, os falantes tendem a exprimir as proposições 
mais relevantes e de forma mais apropriada conforme os 
parâmetros comunicativos actuais e normalmente minimizando 
os esforços lingüísticos.

(28) The speaker tries to express the proposition which is the most relevant 
one possible to the hearer. [ ...]  The principle o f relevance operates in 
conjunction with a principle o f m inimal effort that asserts that the 
people make as little effort as possible that is consistent with m aintai
ning relevance (Stevenson 1993: 137-138).

Em muitos casos, a escassez do contexto verbal condiciona 
o papel decisivo do contexto não-verbal. Na ausência dos 
elementos identificadores da situação de enunciação em que 
certos textos são produzidos, a interpretação referencial será 
difícil e incompleta (veja Campos / Xavier 1991: 377). Lendo 
textos transcritos de diálogos informais, ignoramos em regra 
geral os pormenores comunicativos —  a presença física que 
garante a percepção dos gestos portadores de informação, 
diferenças sócio-culturais decidindo qual item lexical ou funcio
nal é posto etc. — , o que dificulta ou até impossibilita a leitura 
integral e adequada dos trechos.
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Para os interlocutores naturais, a comunicação é reduzida 
ainda mais aos itens absolutamente necessários o que assistimos 
em diálogos autênticos entre pescadores em Manaus que não se 
preocupavam com a presença de um estrangeiro. Os falantes 
aspiram, não obstante, as suas metas comunicativas e alcançam- 
nas sem dificuldades, mesmo que não haja sempre um entendi
mento perfeito. Em Stevenson, podemos ver a observação geral 
que

(29) [ .. .]  the participants try to minim ize their joint effort. They do not aim
for perfect understanding of each utterance, only understanding that is 
sufficent for the purposes o f the discourse (Stevenson 1993: 145).

Nisso, os interlocutores partem do seu horizonte particular 
(experiências passadas e actuais), muitas vezes não consideran
do presumíveis diferenças nas jazidas cognitivas do alocutário. 
Este fenómeno, acompanhado pelo número reduzido dos meios 
verbais e a coordenação preposicional pouco manifesta ou vaga6 
na superfície, pode dificultar claramente a compreensão mútua.

O papel primordial na percepção difícil de discursos do 
substandard, sobretudo, em diálogos dirigidos do tipo de 
Rodrigues (1974) e Careno (1997) jogará a desarmonia dos 
conhecimentos mútuos entre as / os informantes e as documen- 
tadoras. Em larga escala, os falantes estudados não levam em 
conta que o linguista dispõe (ou sofre) de um horizonte cogni
tivo bem diferente. Este fenómeno real contrasta claramente 
com o ideal comunicativo formulado em seguinte:

(30) W hen people enter in activity, they presuppose they share a certain 
comm on ground, certain mutual knowledge, m utual beliefs, and mutual 
assum ptions (Clark /  Bly 1995: 398).

«W hen there is a great comm onality in background, assum ptions and 
interests, few words are needed, and what words that are used may not be 
very explicit» (W ardaugh 1993: 180).
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Depois de superar as barreiras psicológicas iniciais de 
entrevistas gravadas, os informantes falam como se fosse numa 
conversa viva dentro da aldeia junto com os vizinhos e familia
res — gente que compartilha as mesmas experiências sociais.

Neste processo comunicativo, as estruturas paratácticas e as 
¡numeradas justaposições não apóiam essencialmente a comu
nicação. Antes, pelo contrário, o emprego reduzido de conecto- 
res na superfície textual dá pouco relevo ao condicionamento 
previsto das proposições. Tentamos exemplificar a tese seguinte:

(31) Generally, both form and intent find support too in the physical and 
social context o f the utterance. Lack o f clarity in the relationship among 
form, intent and context leads to ambiguity and possible m isun
derstanding (W ardaugh 1993: 178).

com uma simples seqiiência proferida por um menino de rua:

(32) Tem família que perde casa por causa do dinheiro .. hn .. nã tem 
dinheiro pra pagâ alugau .. que vai embora, (reportagem  televisiva 
«M arco zero», 1997, entrevista com  Xuxa, 12 anos, São Paulo).

A partir da articulação de vestígios proposicionais na 
superfície textual, os leitores / ouvintes chequeiam intuitivamen
te as probabilidades de diferentes entrelaçamentos seguindo as 
suas experiências comunicativas obtidas em discursos semelhan
tes e armazenadas em amostras simplificadas generalizáveis. 
Desta forma, o alocutário esforça-se por deduzir a estrutura 
subjacente o que significa no exemplo concreto que casa é 
entendida como casa da família , por causa do dinheiro junto 
com o semema actualizado de perder significa no saber global 
dos interlocutores por falta de dinheiro. Que vai embora num 
primeiro acesso, parece absurdo, porque o conectivo que 
poderia portar a referência para com dinheiro sendo o primeiro 
sintagma antecedente condicionável. No enunciado concreto, 
isso contradiria a máxima de qualidade7 — por conseqiiência

7 «flouting a m axim» (Clark /  Biy 1995: 378).
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não é o dinheiro que se vai embora senão a família, havendo 
um nexo causal entre a falta de dinheiro e a mudança de casa.

Conclusões

No nosso entender, o substandard brasileiro satisfaz ple
namente as exigências pragmáticas conforme as necessidades 
específicas das situações comunicativas reais. Ele não é mais 
pobre do que outras variedades lingüísticas, não sendo rele
vante o critério de uma multiplicidade formal. Mesmo que 
haja uma redução do paradigma verbal modalizador, o estilo 
comunicativo mais directo dispõe facilmente de outros recur
sos não-verbais para marcar os seus desejos, a sua certeza, as 
suas dúvidas, a alegria e a tristeza. O factor decisivo, como 
em quaisquer âmbitos diassistemáticos, é que os interlocutores 
atinjam as suas metas pragmáticas. Estas necessidades são 
plenamente atendidas —  com rigor e sem rodeios verbais.
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Anthony J . Naro (Rio de Janeiro)

O uso da concordância verbal 
no portugués substandard do Brasil: 

atualidade e origens

O portugués do Brasil se distingue da variante européia por 
muitos traços em todos os níveis lingüísticos, desde a fonética 
até à semântica. As características típicas da língua realmente 
usada no Brasil, tanto na modalidade falada como na modali
dade escrita, têm sido objeto de estudo do grupo atualmente 
conhecido como o PEUL («Projeto de Estudo sobre o Uso da 
Língua»), e anteriormente como o Projeto Censo («Censo da 
Variação Lingüística no Estado do Rio de Janeiro»), desde 
meados da década dos anos 70.

A maioria das pesquisas do PEUL versam justamente sobre 
o tema deste congresso: Substandard e mudança no português 
do Brasil. Embora os interesses do grupo não se limitem apenas 
à língua não-padrão, tem sido uma preocupação marcante sua o 
interesse pela relação entre a mudança lingüística, no plano 
diacrônico, e a variação no uso da língua não-padrão, no plano 
sincrónico.

O acervo de resultados alcançados em mais de vinte anos de 
pesquisa sobre as estruturas variáveis do português brasileiro é 
extremamente grande, e não pode ser resumido numa breve 
comunicação. Só no ano de 1997, os membros do PEUL 
publicaram quatro livros, para não falar dos numerosos traba
lhos em revistas internacionais e comunicações em congressos 
internacionais.

Hoje pretendo falar apenas de um fenómeno específico que 
tem me interessado durante muitos anos: a concordância variá-

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 139-151
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vel entre o verbo e o sujeito na terceira pessoa do plural.1 A ob
servação básica, que constitui o fio condutor de toda a análise 
lingüística no plano sincrónico, é o fato de que algumas formas 
verbais tendem a rejeitar a concordância formal com o sujeito 
com mais veemência, e mais freqüentemente, do que outras. As
sim, é muito freqüente a ausência de marca formal de plural do 
verbo em exemplos como (1), e esta ausência passa normalmen
te despercebida para a grande maioria dos falantes/ouvintes bra
sileiros nestes casos. Entretanto, nada impede que este tipo de 
concordância seja efetivamente realizada, como se mostra no 
exemplo (2).

(1) Eles conhece  [sg.] Roma (M O R 45M C 51/2470).

(2) Vocês conhecem [pi.]? (N A D 36FG 57/1119).

Em (1) falta a marca formal de plural no verbo, que já 
aparece em (2). Esta marca consiste apenas na nasalização da 
vogal alta final inacentuada, grafada como /-m/.2 Tal nasalização 
se toma quase imperceptível na prática devido à falta de 
acentuação e ao fato da vogal em jogo ser pouco sonora devido 
à sua localização alta e anterior.

Em contraste com os exemplos acima referidos, onde 
predomina a ausência da marca formal de concordância, esta 
marca tende a ser usada com mais freqüéncia, quando a diferen
ça fónica entre as formas singular e plural é mais saliente, quer 
dizer, mais perceptível ou, ainda, mais facilmente notada. 
Vejam-se os exemplos (3) e (4):

1 A primeira publicação sobre o assunto foi Naro /  Lem le (1976). A expo
sição com pleta dos resultados finais desta pesquisa, que estudou apenas a 
fala de analfabetos, se encontra em Naro (1981). Subseqiientemente, Maria 
M arta Pereira Scherre estudou o m esmo fenómeno no corpus PEUL (64 
falantes), que inclui falantes de diversos níveis sociais. Os resultados 
podem  ser encontrados em Scherre / Naro (1997).

2 Existe tam bém  a possibilidade da realização de um  ditongo não-acentuado.
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(3) Agora, os vizinho daqui é  [sg.] ótim o (EDP13M P62/0758).

(4) M esmo aqueles que são [pl.] sinceros (ED B 07M P41/0334).

Neste caso, a forma plural são é completamente diferente do 
singular é . As duas formas, ambas monossilábicas e plenamente 
acentuadas, não têm nenhum segmento fónico em comum.

As observações básicas acima expostas levaram à postulação 
de uma escala detalhada, com seis graus, ou níveis, de saliência 
da realização fónica da diferença entre as formas singular e 
plural. A atuação desta escala detalhada tem sido verificada 
estatisticamente tanto na amostra original de falantes analfabetos 
da cidade do Rio de Janeiro, como em outras amostras de 
falantes de níveis mais altos de escolarização, tanto no Rio 
como em outras regiões brasileiras. Entretanto, a dimensão mais 
forte da escala a resume em apenas dois níveis: as desinências 
em que a oposição entre singular e plural se encontra em sílabas 
não acentuadas são menos usadas do que as acentuadas. Veja-se 
a Tabela 1:

Tabela 1:
Uso de marcas formais de plural 

no verbo com sujeitos da terceira pessoa do plural 
em falantes analfabetos do Rio de Janeiro, 

de acordo com a acentuação da realização da oposição 
singular/plural no verbo (Naro 1981)

categoria freqiiência peso relativo

não-acentuado 972/3568=27,2 % 0,22

acentuado 2030/2742=74,0 % 0,78

As estatísticas da Tabela 1 nos informam que, na amostra 
sob estudo, quando os segmentos que realizam a diferença 
fónica entre singular e plural se encontram numa sílaba não- 
acentuada, a freqiiência relativa de uso da marca de plural é de
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aproximadamente 25 %. Já em sílabas acentuadas, este uso 
triplica, atingindo a casa dos 75 %. Os pesos relativos, que 
constituem uma forma mais fidedigna de medir tendências de 
uso, refletem estas mesmas proporções (Cedergren / Sankoff 
1974, Pintzuk 1988, Sankoff 1988a, Sankoff 1988b).

Na amostra de analfabetos, a média geral de uso das marcas 
de plural é de aproximadamente 48 %. Naturalmente, outras 
amostras, consistindo de falantes de outros níveis de escolarida
de, exibiriam médias diferentes. Por exemplo, na amostra 
Censo, consistindo de falantes escolarizados (Scherre / Naro 
1997), a média geral é de 73 %. Entretanto, as desinências 
plurais acentuadas, com 85 % de uso, continuam sendo mais 
freqüentes do que as desinências não-acentuadas, com apenas 
62 % de uso. O princípio é o mesmo, embora os falantes 
escolarizados cheguem a um patamar mais alto de uso de 
concordância.

Um segundo fator de forte atuação na concordância verbal 
é a posição do sujeito em relação ao verbo: o uso de marcas de 
plural cai dramaticamente quando o sujeito se encontra posposto 
ao verbo. E quando anteposto, usa-se mais a marca de plural 
quando o sujeito está próximo ao verbo. Estes efeitos se 
demonstram na Tabela 2:
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Tabela 2:
Uso de marcas formais de plural 

no verbo com sujeitos da terceira pessoa do plural 
em falantes analfabetos do Rio de Janeiro, 

de acordo com a posição do sujeito 
em relação ao verbo (Naro 1981)

categoria freqüéncia peso
relativo

sujeito anteposto próximo 1802/3680=49,0 % 0,71

sujeito anteposto distante 84/254=33,1 % 0,41

sujeito posposto 59/252=23,4 % 0,24

sujeito oculto 1057/2124=49,8 % 0,65

Os resultados da Tabela 2 confirmam que o peso relativo 
mais alto, de 0,71, se associa aos verbos com o sujeito ante
posto próximo, aqui definido como admitindo até cinco sílabas 
de material fónico entre o sujeito e o verbo. O peso mais baixo 
cabe aos sujeitos pospostos.

Exatamente como no caso do fator saliência fónica, falantes 
com mais escolarização apresentam freqiiências absolutas mais 
altas, mas com a mesma escala de freqiiências relativas e com 
os mesmos pesos relativos.

O uso variável de formas verbais sem marca formal de 
concordância com sujeitos na terceira pessoa do plural constitui, 
sem dúvida, um caso de substandard, ou língua não-padrão, 
como preferimos dizer. Mas trata-se de mudança lingüística no 
português brasileiro?

A dúvida se desdobra em duas. Primeiro, trata-se de 
mudança lingüística, no caso, de um sistema categórico de 
concordância em direção a um sistema sem concordância? Ou 
trata-se de simples variação estável, sem constituir atualmente 
uma mudança em curso? A favor deste último ponto de vista,
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temos muitos casos confirmados de variação durante séculos, 
sem qualquer mudança unidirecional, a exemplo da realização 
dental ou velar do segmento final do morfema /-ing/, marca do 
gerúndio em inglês.

Em segundo lugar, a variação (e, eventualmente, a mudança) 
no uso da concordância é um traço exclusivo do português 
brasileiro, sem raizes no português europeu? Ou a situação atual 
no Brasil será simplesmente o reflexo de padrões de uso impor
tados do velho mundo?

Quanto à questão da mudança, tenho sustentado durante 
muito tempo (Naro 1981, Naro / Scherre 1993) que a situação 
atual da concordância sujeito/verbo no Brasil reflete uma deriva 
multissecular, herdada do latim popular e do próprio indogermá
nico, em direção a um sistema mais analítico, praticamente sem 
marcas formais de plural. Entretanto, é fácil identificar na 
população brasileira indivíduos oriundos de contextos familiares 
humildes, onde o uso da concordância é muito baixo, mas cujo 
próprio uso da variante com marca é extremamente alto. Por 
exemplo, temos muitos casos de famílias em que os pais quase 
dispensam o uso da concordância, enquanto os filhos chegam 
acima do nível de 90 % no uso desta mesma regra. E óbvio que 
as pessoas com alto índice de marca representam uma inversão 
da velha deriva analítica (Naro / Scherre 1991). Entretanto, 
neste momento não é possível prever qual será o resultado a 
longo prazo deste embate entre a deriva secular e a inversão 
atual.

Em relação às primeiras origens do sistema mais analítico, 
parece claro que a antiga deriva acima mencionada deve ser 
levada em conta. Portanto, não poderíamos falar em «mudança 
lingüística no português brasileiro» propriamente dito. Quando 
muito, seria «mudança lingüística no português» ou talvez 
melhor «mudança lingüística no indogermánico». O que dizer 
então da percepção popular da falta de concordância como um 
fenómeno tipicamente brasileiro, associada por alguns estudio
sos às vezes até com a população brasileira de origem africana?
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Recentemente, eu e a minha colega de pesquisa do PEUL, 
a professora Maria Marta Pereira Scherre, empreendemos uma 
breve pesquisa nos arquivos sonoros do Centro de Lingüística 
da Universidade de Lisboa. Contra as expectativas de nossos 
colegas portugueses, pudemos verificar a existência de algumas 
ocorrências de falta de concordância sujeito/verbo nos registros 
gravados da variante européia disponíveis naquele Centro. Os 
trechos das fitas em questão foram ouvidos por lingüistas 
portugueses, que, ao dirigirem a sua atenção especificamente 
para o fenómeno, também notaram a falta de concordância.

Na literatura dialetológica há algumas alusões ao uso 
variável da concordância em Portugal. Alves (1993) (pesquisa 
da década de 60), por exemplo, cita formas do tipo em (5) e (6) 
como típicas do dialeto de Ericeira (ao norte de Lisboa, perto de 
Mafra e Sintra):

(5) as quenguerelas só presta  [sg.] para pescar.

(6) [ ...]  as duas pedras que tá [sg.] no mêio do lanço.

Podemos concluir, por tanto, que o uso não-categórico da 
concordância verbal não é um fenómeno exclusivamente 
brasileiro.

No tocante a fases mais antigas da língua portuguesa, 
fizemos um levantamento do uso da concordância em textos 
medievais portugueses. Nesta época encontram-se exemplos do 
tipo:

(7) mas dava  [sg.] lhe gram  torva as portas çarradas (VFJC, pág. 244, 
CXXXIX).

(8) a todos aqueles que se fazem [pl.] afora da carreira do pecado e to m a  
[sg.] a dereita carreira (D em anda , XXI, 160, pág. 223).

(9) Entom os parentes ouve [sg.] conselho e confessaron [pl.] (D iálogos, 
1.24.23).

(10) mas os vivos em vida perdurável nom te louvará [sg.] sempre (Boosco, 
pág. 32, par. 93 [8,b]).
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Os filólogos modernos gostam de ‘corrigir’ tais exemplos, 
mudando o verbo para a forma plural, mas a sua realidade nos 
textos não pode ser contestada.

Com o propósito de comparar o uso brasileiro moderno com 
o uso portugués medieval, submetemos os dados europeus ao 
mesmo tratamento estatístico utilizado com os dados brasileiros. 
Antes de expor os detalhes numéricos, entretanto, convém 
mencionar um fato que dispensa a quantificação: a falta de 
concordância na língua moderna brasileira falada é muito mais 
freqiiente do que nos textos arcaicos portugueses. No Brasil, 
dependendo de fatores como nível de escolaridade, idade, e 
sexo do falante, podemos ter até perto de ausência total de 
marcas de concordância, enquanto nos textos medievais esta 
ausência se manifesta em menos de 1 % das ocorrências de 
verbos com sujeitos de terceira pessoa do plural. Esta diferença, 
embora grande, é perfeitamente natural, dadas as circunstâncias. 
Afinal, mesmo no Brasil o uso da concordância é quase categó
rico na escrita de pessoas com razoável nível cultural.

Os dois fatores mais importantes que influem no uso das 
marcas verbais de plural no Brasil são saliência fónica da 
oposição singular/plural (Tabela 1) e posição do sujeito com 
respeito ao verbo (Tabela 2). Ambos estes fatores se mostram 
estatisticamente relevantes para o português medieval.

Para a saliência, temos os resultados mostrados na Tabela 3. 
Nesta tabela apresentamos, na primeira coluna, o número 
absoluto de cláusulas encontradas nos textos sem a marca 
formal de plural no verbo, e, na segunda coluna, o peso relativo 
a favor da presença da marca. Diferentemente da Tabela 1, não 
incluímos resultados sob a forma de freqiiências relativas, 
porque todas as freqiiências de marca, nos textos, ficariam tão 
perto de 100 % que não seria possível discernir o efeito de cada 
categoria.3

As frequências são, de fato, desconhecidas, porque trabalham os apenas com 
um a am ostra das ocorrências de verbos com a m arca de plural realizada 
nos textos. Sobre esta técnica de pesquisa, veja-se Sankoff (1988b).



O uso da concordância verbal no portugués substandard do Brasil 147

Tabela 3:
Uso de marcas formais de plural no verbo 
com sujeitos da terceira pessoa do plural 

em textos medievais portugueses, 
de acordo com a acentuação da realização 

da oposição singular/plural no verbo 
(Naro & Scherre 1997)

categoria número peso relativo

não-acentuado 87 0,34

acentuado 23 0,68

Como se pode ver na Tabela 3, nos textos medievais 
portugueses, exatamente como atualmente na língua falada do 
Brasil, as formas verbais com mais alto nível de saliência fónica 
apresentam mais marcas de concordância com sujeitos plurais 
de terceira pessoa. A diferença entre a língua escrita arcaica de 
Portugal e a língua falada moderna do Brasil está apenas no 
nível geral de uso da concordância. Os efeitos dos fatores que 
influenciam o uso da regra de acordo com as categorias de 
saliência são quase idênticos em ambos os casos.

Quanto ao fator de posição do sujeito com respeito ao 
verbo, pudemos fazer uma análise um pouco mais detalhada 
para a língua escrita, que costuma admitir mais elementos 
intervenientes entre o sujeito e o verbo. Assim, distinguimos 
três, em vez de apenas duas, distâncias entre o sujeito anteposto 
e o verbo: zero a três sílabas, quatro a dez sílabas, e mais de 
dez sílabas. Os resultados para os textos medievais estão na 
Tabela 4:
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Tabela 4:
Uso de marcas formais de plural no verbo 
com sujeitos da terceira pessoa do plural 

em textos medievais portugueses, 
de acordo com a posição do sujeito em relação ao verbo 

(Naro / Scherre 1997)

categoria número peso
relativo

sujeito anteposto 0-3 síl. 19 0,65

sujeito anteposto 4-10 síl. 26 0,32

sujeito anteposto > 10 síl. 9 0,16

sujeito posposto 24 0,20

sujeito oculto 32 0,56

Comparando os resultados da Tabela 4 com os da Tabela 2, 
nota-se que, de novo, o fator que mais influi para favorecer o 
uso da marca formal de plural no verbo é a proximidade do 
sujeito. À medida que o sujeito plural anteposto vai se distan
ciando do verbo, vão diminuindo as chances de o verbo adquirir 
uma marca formal de plural. O sujeito posposto exibe índice 
baixíssimo de marca, tal como no caso da língua falada 
moderna.

Podemos agora responder à indagação feita acima a respeito 
do tema deste colóquio: Substandard e mudança lingüística no 
português do Brasil. Quanto ao item substandard, o fenómeno 
de uso variável da concordância entre sujeito e verbo na terceira 
pessoa do plural constitui, claramente, um traço da língua 
portuguesa não-padrão. Entretanto, tal uso não é privilégio 
exclusivo dos falantes brasileiros da atualidade, sendo encon
trado também em Portugal, na época moderna e em tempos 
passados, com as mesmas características estruturais dos dois
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lados do Atlántico. A grande diferença está no nível geral da 
variação, muito mais alto no Brasil do que em Portugal.

O quadro geral, então, é de preservação dos fatores condi
cionantes da variação, com elevação no decorrer do tempo, no 
Brasil, da média geral do uso da variante sem marca formal de 
plural no verbo. A situação é mais ou menos a inversa daquela 
que a nossa saudosa colega Giselle Machline de Oliveira e Silva 
(1982) encontrou para o desenvolvimento histórico do uso do 
artigo frente a possesivos: do século XV ao século XX, o uso 
do artigo em este contexto foi se tomando cada vez mais 
freqiiente em Portugal, evoluindo a partir de 10 % até chegar a 
95 % na época moderna. Durante este processo diacrônico, os 
condicionamentos não mudaram em Portugal, sendo sempre os 
mesmos válidos até hoje no Brasil. Entretanto, no Brasil a 
média geral de uso do artigo neste contexto permaneceu pratica
mente estável, no mesmo nível, sendo hoje menos usado no 
Brasil do que em Portugal.

Concluímos, então, quanto ao item mudança lingüística, 
que, ao longo prazo, o processo diacrônico de desenvolvimento 
do uso da concordância verbal no Brasil constitui uma mudança 
lingüística típica, com elevação da média geral no Brasil e 
manutenção dos fatores estruturais que regem a variação. Hoje 
em dia, é verdade, existe um contra-fluxo no Brasil, que está 
levando a uma certa retração em alguns setores da comunidade 
de fala, com o resultado de uma sensível elevação do uso da 
concordância por parte de alguns falantes, como dissemos 
acima, mas até o momento parece que o quadro geral da deriva 
em direção a um sistema sem concordância não foi invertido.

Resumimos as nossas considerações quanto à história do uso 
variável da concordância verbal: substandard, sem dúvida; 
mudança lingüística, sim e do tipo normal; no português do 
Brasil, sim, mas somente em quantidade e não em qualidade.
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M aria  M arta  P ereira  Scherre (Rio de Janeiro)

V ariação da concordância nom inal 
no português do Brasil: 

influência das variáveis posição, 
classe gram atical e m arcas precedentes

1 Introdução1

O principal objetivo deste trabalho é evidenciar que a variação 
da concordância nominal no português do Brasil não pode ser 
adequadamente entendida por meio da idéia generalizada e 
simplista de que a marca ou variante explícita de plural tende 
a ocorrer apenas no primeiro determinante do sintagma nomi
nal (SN). Vou argumentar com riqueza de detalhes que uma 
real compreensão do que se passa no português do Brasil tem 
de levar em conta um jogo complexo que se estabelece entre 
a posição do elemento no SN e a sua classe gramatical, por 
um lado, e a posição do elemento no SN e as marcas a ele 
precedentes, por outro. Estas variáveis têm sido amplamente 
discutidas por todos os estudiosos que se voltaram para o 
estudo da concordância de número no português falado do

Foi com m uita honra que aceitei o convite de Sybille Große e Klaus 
Zim m erm ann para participar no Coloquio Internacional «Substandard  e 
m udança lingüística no português brasileiro», organizado pelo Instituto 
Ibero-A m ericano de Berlim, de 13 a 16 de outubro de 1997. O tem a deste 
evento tem relação estreita com o trabalho de pesquisa sobre a concordan
cia de núm ero no português do Brasil que venho desenvolvendo desde 
1976. A partir de 1980, esta pesquisa continuou sendo desenvolvida no seio 
do «Program a de Estudos Sobre o Uso da Língua» (PEUL) e há oito anos 
Anthony Julius Naro e eu estam os trabalhando juntos, o que tam bém  muito 
me honra. Neste evento, que gerou este texto, Anthony Naro focalizou a 
concordância verbal e eu focalizei a concordância nominal.

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 153-188



154 M aria M arta Pereira Scherre

Brasil, cujas estruturas ora exibem marcas ou variantes explíci
tas de plural, ora exibem variantes zero de plural. Tendo em 
vista que a concordância variável tem sido considerada como 
específica do português não-padrão, intimamente relacionada ao 
nivel educacional dos falantes brasileiros, vou focalizar também 
o efeito das variáveis em jogo em função dos anos de escola
rização dos falantes da amostra analisada. Inevitavelmente, vou 
tangenciar a hipótese de o português do Brasil ser uma varieda
de pós-crioula, levada às suas últimas conseqiiências pelo 
lingüista americano Gregory Guy (1981a; 1989).

2 Fonte dos dados analisados e pressupostos teóricos 
e metodológicos da análise

Os dados analisados foram extraídos do banco de dados do 
Corpus Censo do PEUL («Programa de Estudos Sobre o Uso 
da Língua»), grupo de pesquisa sediado no Departamento de 
Lingüística e Filologia da Faculdade de Letras da Universida
de Federal do Rio de Janeiro. Este banco de dados é constituí
do por 64 gravações de 60 minutos cada, com 64 falantes 
subdivididos em função dos anos de escolarização (1 a 4; 5 a 
8; 9 a 11), da faixa etária (7/14 anos; 15/26; 26/49 e acima de 
49), e do sexo (feminino e masculino) (veja-se Silva / Scherre 
1996). A análise dos dados foi feita com base nos princípios 
teóricos da teoria da variação (Weinreich / Herzog / Labov 
1968; Labov 1975; Cedergren / Sankoff 1974; Sankoff 
1988a). Para o tratamento quantitativo dos dados, foi usado 
um conjunto de programas computacionais apropriados (San
koff 1988b; Rousseau / Sankoff 1978; Pintzuk 1988), o paco
te varbrul, que fornece, como produto final, pesos relativos 
associados aos diversos fatores das variáveis independentes 
(ou grupos de fatores). Os pesos relativos atribuídos indicam 
o efeito que cada um dos fatores tem sobre as variantes do 
fenómeno lingüístico analisado (a variável dependente). Como 
se pode ver pelos exemplos 1-12, na amostra analisada, ocor
rem SNs plurais com todas as variantes explícitas de plural
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(exemplos 1-4), com variantes explícitas e variantes zero 
(exemplos 5-8) e só com variante zero (9-12). Esta última 
possibilidade se dá em estruturas com numerais ou com núcleo 
semântico plural no SN mais alto.

SNs com variantes explícitas e plural (S):

(1) oS  alunoS
(2) novaS escolaS
(3) uina.V pcssoa.S ricaS
(4) oS  meuS velhoS amigoS

SNs com variantes explícitas (S) e variantes zero (0 ) de 
plural:

(5) aS  pessoa0
(6) essaS estradaS n ova0
(7) esseS  trinta d ia 0
(8) aS po rta0  aberta0

SNs com variantes zero de plural (0):

(9) cinco m en ino0
(10) dois risco 0  v e rde0
(11) um a porção de carro 0
(12) uma porção de c o isa0  in teressante0

Duas foram as formas de análise dos dados: uma, atomísti
ca, que considera cada elemento do SN como um dado de análi
se; outra, não-atomística, que considera o SN inteiro como dado 
de análise. Para a análise atomística, o programa usado foi o de 
análise de duas variantes (análise binária). Em análises binárias, 
o valor de referência intermediária dos pesos relativos é 0,5 e o 
programa, além de projetá-los, também efetua a seleção das 
variáveis em função de sua relevância estatística. Neste trabalho, 
na análise binária, os pesos relativos dizem respeito à presença 
de variante explícita (os pesos da variante zero são o comple
mento para 1). Para a análise não atomística, usou-se tanto o
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programa de análise binária quanto o de análise eneária. Neste 
segundo caso, usou-se o programa que projeta os pesos relativos 
para três variantes, tendo-se em vista que há um outro programa 
eneário que projeta pesos relativos para quatro ou cinco varian
tes. Na análise de três variantes, o peso relativo de referência é
0.333, e não se obtém ainda a seleção das variáveis independen
tes em jogo.

3 Visão da pesquisa dialetológica 
e da pesquisa variacionista 

até 1987 a respeito do efeito da classe gramatical
e da posição do elemento no SN

A pesquisa dialetológica sobre o português não-padrão regis
tra, direta ou indiretamente, que a variante explícita de plural 
tende «a se restringir ao primeiro determinante da frase» 
(Melo 1946: 63) ou, mais especificamente, ao determinante ou 
ao adjetivo anteposto ao núcleo na primeira posição do SN 
(Nascentes 1953: 81-84; Marroquim 1945: 111-112; Amaral 
1920: 29), deixando, segundo eles, de existir nos substantivos 
e nos determinativos e adjetivos pospostos ao núcleo (Amaral 
1920: 29, 52; Nascentes 1953: 84).2 Por sua vez, a pesquisa 
variacionista brasileira3 de base laboviana, iniciada em 1974, 
afirma, até 1987, que a variante explícita de plural tende a 
ocorrer no primeiro elemento do SN, independentemente de 
sua classe gramatical, como indicam os resultados da Tabela
1, reproduzidos, a título de ilustração, a partir dos dados 
Corpus Censo. Subjacente a ambos os tipos de pesquisa está o

2 Veja-se, também, V asconcellos (31987) e Head (1994).

3 A prim eira pesquisa realizada sob esta ótica foi a de Lemle / Naro (1977) 
sobre a concordância verbal, de quem herdam os m uitas idéias. Especifica
m ente sobre a concordância nominal, destacam os, até 1987, os seguintes 
trabalhos: Braga /  Scherre (1976), Braga (1977), Scherre (1978), Ponte 
(1979), C arvalho Nina (1980) e Guy (1981a).
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princípio da economia lingüística, no sentido de que a 
informação previsível tende a ser menos codificada (Haiman 
1983).

Tabela 1:
Uso da variante explícita de plural em função 

da posição linear do elemento do SN — análise até 1987

Fatores Freqtiência Peso relativo

Primeira posição 5060/5190 = 98 % 0,91

segunda posição 3645/6803 = 54 % 0,19

terceira posição 516/1004 = 51 % 0,14

Quarta, quinta ou sexta 
posição

38/104 = 37 % 0,18

Total 9259/13101 = 71 %

Embora sedutores e aparentemente inquestionáveis, os resul
tados da Tabela 1 encobrem regularidades lingüísticas importan
tes, como demonstro cabalmente no item 6 deste texto.

4 Sobre o efeito das variáveis classe gramatical e posição 
em pesquisas sobre o espanhol de Panamá 

(Cedergren 1973) e de Puerto Rico (Poplack 1980)

A pesquisa variacionista sobre o espanhol americano, repre
sentada aqui por Cedergren (1973: 46) — sobre o espanhol do 
Panamá — e por Poplack (1980: 60) —  sobre o espanhol de 
Puerto Rico — analisa a concordância nominal, verificando, 
entre outros aspectos, o efeito da variável classe gramatical. 
Segundo ambas as autoras, os determinantes favorecem a 
variante explícita de plural e os substantivos e os adjetivos 
desfavorecem-na. Mas, enquanto Cedergren afirma que os 
adjetivos têm mais chances de reterem a variante explícita do 
que os substantivos, Poplack coloca que são os substantivos e
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que têm mais chance de reterem-na do que os adjetivos, embora 
a diferença entre as duas categorias seja pequena.

5 Sobre o paralelo proposto por Guy (1981b) 
entre o efeito da classe gramatical 

e da posição do elemento no SN

De posse dos resultados das pesquisas variacionistas sobre o 
espanhol americano e sobre o português do Brasil, Guy (1981b: 
89-90) considera que os efeitos da classe gramatical e da posi
ção do elemento no SN «são virtualmente idênticos, exceto para 
a primeira posição». Com base nos resultados da tabela intitula
da «efeito paralelo da posição no SN», reproduzida neste texto, 
Guy estabelece uma correlação direta entre o efeito do determi
nante (0,74) ou da primeira posição (0,93); do substantivo 
(0,43) ou da segunda posição (0,43); e do adjetivo (0,31) ou da 
terceira posição (0,34), afirmando que «a pequena discrepância 
[entre determinante e primeira posição; M. Sch.] é devida à fre
quência de ocorrência do determinante lo (de los) nos dados de 
Poplack».4

É provável que a diferença entre primeira posição e determ inante seja 
devida ao fato de que Poplack tem em sua análise tam bém  a variável 
m arcas precedentes em função da posição, e certam ente há sobreposição 
com  a variável classe. O peso associado ao determ inante no português do 
Brasil de 0,70 (Tabela 4), na análise que tam bém  considera efeito de 
posição e m arcas precedentes, é sem elhante ao efeito do determ inante na 
análise de Poplack (0,74).
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Efeito paralelo da posição do SN sobre a marca de plural 
(probabilidade de presença de marca de plural)

Classe gramatical do elemento do sintagma nominal

Espanhol de 
Puerto Rico 

(Poplack 1977)

Determinante Substantivo Adjetivo

0,74 0,43 0,31

Posição do elemento no sintagma nominal

Português do 
Brasil (Guy 

1989)

Primeira Segunda Terceira

0,93 0,43 0,34

O cruzamento dos dados em função da classe gramatical e 
da posição do elemento no SN (Tabela 2) permite discutir com 
propriedade a proposta de Guy (1981b). A distribuição cruzada 
evidencia que uma análise que compara diretamente classe gra
matical e posição, antes de mais nada, encobre aspectos distri- 
bucionais relevantes:

1. Nas demais posições — a terceira de Guy — , diretamente 
correlacionada aos adjetivos, curiosamente encontram-se até 
mais substantivos (625/1108 = 56 %) do que adjetivos 
(348/1108 = 32 %). Além disso, nestas posições, encontram- 
se também 12 % (135/1108) de determinantes (113 casos 
quantificador todo, 17 casos de possessivo e casos de outros 
determinantes).5

A denom inação terceira  posição foi substituída por demais posições , por, 
em  verdade, englobar todos os elem entos que se encontram  nas posições 
lineares 3, 4, 5 e 6 do SN. Linearm ente podemos ter até quinta ou sexta 
posição. Eis a distribuição detalhada dos dados em função da posição linear 
e não linear:
—  prim eira posição (as boas ações): 5060/5190 = 97 %
—  segunda posição (as boas ações): 3645/6803 = 54 %
—  terceira posição linear (coisas até ligadas): 30/50 = 60 %
—  terceira posição não linear (as boas ações): 486/ 954 = 51 %
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2. Do total de ocorrências de adjetivos (573 casos), o percen
tual de ocorrência de adjetivos na segunda posição —  dire- 
tamente relacionada ao substantivo por Guy —  não é, por 
sua vez, nada desprezível: 30 % dos casos (173/573 = 
30 %).

Tabela 2:
Distribuição dos dados da concordancia nominal 
em função do cruzamento de classe gramatical 

e posição do elemento do SN

Primeira
posição

Segunda
posição

Demais
posições

Total

Determinante 4949 253 135 5337

Substantivo 189 6377 625 7191

Adjetivo 52 173 348 573

Total 5190 6803 1108 13101

A confusão ou identificação que se faz entre posição e clas
se gramatical é, certamente, decorrente da sobreposição nítida 
entre, por um lado, determinante na primeira posição 
(4949/5337 = 93 %) e primeira posição com determinante 
(4949/5190 = 95 %); e, por outro, entre substantivo na segunda 
posição (6377/7191 = 89 %) e segunda posição com substantivo 
(6377/6803 = 94 %), o que, todavia, não autoriza o pesquisador 
a ignorar regularidades estruturais de uma língua em função de 
menor recorrência de dados. Em verdade, para algumas corren-

—  quarta posição linear (as conta quase toda)-. 16/59 = 21 %
—  quarta posição não linear (os meus quatro f ilh o s ): 17/33 = 52 %
—  quinta/sexta posição linear (os bairro ainda mais calmo): 5/12 = 42 % 

(aquelas pessoas assim  bem esquisitinha)
Nas últim as posições chega-se a observar uma elevação da variante 
explícita de plural, fato que tem a ver com a variável m arcas precedentes, 
que será vista no item 6.2 deste texto.



Variação da concordância nominal no português do Brasil 161

tes linguísticas, nem importa a ocorrência do dado, mas, sim, a 
sua possibilidade de ocorrência. Portanto, os números devem 
apenas auxiliar o adequado entendimento da estrutura lingüísti
ca; eles não podem nos cegar e nos impedir de perceber regula
ridades lingüísticas fundamentais.

Visto que classe gramatical e posição não se equivalem, em
bora apresentem distribuição parcialmente sobreposta, decidi 
testar se estas duas variáveis têm efeito independente sobre a 
concordância. Para tanto, introduzi as duas variáveis em uma 
mesma etapa de análise dos dados do Corpus Censo. Contraria
mente ao paralelo proposto por Guy (1981b), resultados estatis
ticamente significativos (Tabelas 3 e 4) foram atribuídos às duas 
variáveis. Com seus respectivos efeitos, primeira posição (0,82) 
e determinante (0,70) favorecem variantes explícitas. Segunda 
posição (0,28) e demais posições (0,19) desfavorecem variantes 
explícitas, ou seja, favorecem variantes zero. O substantivo 
(núcleo)6 também desfavorece variantes explícitas (0,35), com 
um peso ligeiramente menor do que o do adjetivo (0,43).

Tabela 3:
Uso da variante explícita de plural 

em função da posição que o elemento ocupa no SN

Fatores Freqiiência Peso relativo

Primeira posição 5060/5190 = 98 % 0,82

Segunda posição 3645/6803 = 54 % 0,28

Demais posições 554/1108 = 50 % 0,19

Total 9259/13101 = 71 %

Os núcleos são predom inantem ente substantivos, embora ocorram  tam bém  
pronom es pessoais e categorias substantivadas.
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Tabela 4:
Uso da variante explícita de plural 

em função da classe gramatical dos elementos do SN

Fatores Freqiiência Peso relativo

Determinante 5093/5337 = 95 % 0,70

Substantivo (núcleo) 3838/7191 = 53 % 0,35

Adjetivo 328/537 = 57 % 0,43

Total 9259/13101 = 71 %

Nesta alternativa de análise, as duas variáveis são considera
das estatisticamente significativas, sendo a posição a mais im
portante delas. De um conjunto de oito variáveis analisadas (na 
ordem de seleção: posição, saliência fónica, anos de escolariza
ção, marcas precedentes, sexo, classe gramatical, contexto se
guinte e faixa etária), posição foi selecionada em primeiro lugar 
e classe gramatical em sexto. Portanto, neste tipo de análise, 
não se trata de substituir uma variável por outra, tendo em vista 
que ambos os aspectos —  posição no SN e sua classe gramati
cal —  têm efeito sobre a concordância nominal, e é isto que 
guia a linha mestra de minha argumentação.
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6 Análise de Scherre (1988)7

6.1 Cruzamento de posição e classe gramatical: 
posição linear e posição relativa

Embora mais adequada do que o paralelo proposto por Guy 
(1981b), a análise que considera posição do elemento no SN e 
classe gramatical como restrições independentes (Tabelas 3 e 
4) ainda não reflete toda a regularidade dos fatos. Analisando 
cuidadosamente os dados do Corpus Censo (Tabela 5), con
cluí que os determinantes e os adjetivos à esquerda do núcleo, 
independentemente de ocorrerem na primeira ou na segunda 
posição, favorecem mais variantes explícitas de plural (0,88;
0.86; 0,88; 0,67); mas, se estiverem à direita do núcleo, favo
recem mais variantes zero de plural (0,79; 0,91; 0,68; 0,85).8 
O núcleo, por sua vez, se na primeira posição —  posição mais 
à esquerda na estrutura —  favorece mais variantes explícitas 
(0,64); na segunda e nas demais posições, o núcleo favorece 
variantes zero (0,80; 0,76). Exemplos desta nova forma de 
analisar os dados podem ser vistos a seguir.

1. Elementos não-nucleares à esquerda do núcleo na primeira 
posição (artigos, demonstrativos, possessivos, identificado
res, quantificadores, indefinidos e adjetivos):

Refiz toda a análise quantitativa agrupando os dados de todos os falantes 
(adultos/não-adultos) e reorganizei a apresentação dos resultados, com  base 
na m esma argumentação que apresentei em  1988. Os resultados aqui 
apresentados foram obtidos por uma versão mais atualizada do pacote  
varbrul, a versão 1988/1992 (Pintzuk 1988). Portanto, os resultados em 
term os de núm eros absolutos podem  apresentar diferenças em  relação à 
análise de 1988, mas as relações permanecem  as m esm as (veja-se Sankoff 
1988b).

Relem bro que os pesos relativos da variante zero são o com plem ento dos 
pesos relativos 0,21; 0,09; 0,32; 0,15 da variante explícita. Este raciocínio 
valerá sempre que eu me referir ao favorecim ento da variante zero. 
Convido o leitor a fazer o cálculo comigo.
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as boas ações /  aquelas cruzinha toda /  suas tias / meus filhos todos / 
determ inadas pessoas / alguns meses / todos eles /  novas escolas

2. Elementos não-nucleares à esquerda do núcleo na segunda 
posição (artigos, demonstrativos, possessivos, identificado
res, indefinidos, ordinais e adjetivos):

todos os anos / todos esses homens / os meus ainda mais velhos am i
gos / os próprios vagabundos / tantas outras famílias / nos prim eiros 
dia / as boas ações

3. Elementos não-nucleares à direita do núcleo na segunda po
sição (quantificadores, identificadores, possessivos, possessi
vos e adjetivos):

eles todo  / eles mesmo /  colegas minha  /  coisas lindas

4. Elementos não-nucleares à direita do núcleo nas demais po
sições (adjetivos, possessivos, quantificadores, identificado
res e indefinidos):

umas casinha bonitinha  / as m ulheres ainda m uito mais antiga  / uns co
lega meu /  aquelas cruzinha toda / as conta quase toda / uns negócio 
qualquer /  uns vinhos tais /  as partidas todas iguais

5. Núcleo na primeira posição (substantivos, pronomes pes
soais):

coisas lindas /  eles todos /  representante  diretos

6. Núcleo na segunda posição (substantivos, pronomes pessoais 
e outras classes gramaticais no lugar do núcleo):

um as casinha  bonitinha /  suas tias / todos eles /  trabalha uma, as outras 
fica
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7. Núcleo nas demais posições (substantivos e outras classes 
gramaticais no lugar do núcleo que ocorrem nas terceira, 
quarta, quinta e sexta posições do SN):

as boas ações /  os meus quatro filhos /  os meus ainda mais velhos am i
gos / os m elhores possíveis

Tabela 5:
Uso da variante explícita de plural nos elementos do SN 

em função da posição e da relação com o núcleo

Fatores Frequência Peso relativo

Determinantes à esquer
da do núcleo na primeira 
posição

4831/4949 = 98 % 0,88

Determinantes à esquer
da do núcleo na segunda 
posição

223/235 = 95 % 0,86

Adjetivo à esquerda do 
núcleo na primeira posi
ção

51/52 = 98 % 0,88

Adjetivo à esquerda do 
núcleo na segunda posi
ção

40/44 = 91 % 0,67

Núcleo na primeira 
posição (mais à esquer
da)

178/189 = 94 % 0,64

Núcleo na segunda posi
ção

3279/6377 = 51 % 0,20

Núcleo nas demais posi
ções

381/625 = 61 % 0,24

Determinantes à direita 
do núcleo na segunda 
posição

9/19 = 47 % 0,21

Determinantes à direita 
do núcleo nas demais 
posições

30/133 = 23 % 0,09
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Fatores Frequência Peso relativo

Adjetivo à direita do 
núcleo na segunda posi
ção

95/130 = 73 % 0,32

Adjetivo à direita do 
núcleo nas demais posi
ções

142/348 = 41 % 0,15

Total 9259/13101 = 71 %

A nova generalização9 que se estabelece pode ser melhor 
observada nos resultados da tabela 6 e na figura 1, em que apre
sento resultados para todos os falantes do Corpus Censo e para 
estes mesmos falantes subagrupados por anos de escolarização. 
Os subgrupos de falantes dos Corpus Censo, embora distintos 
em função dos anos de escolarização, apresentam comportamen
to absolutamente regular no que diz respeito ao efeito da variá
vel em questão. É evidente que os falantes divergem quanto à 
percentagem global de uso de variantes explícitas de plural, 
mas, indiscutivelmente, não divergem quanto ao efeito da variá
vel aqui focalizada: elemento nominal à esquerda do núcleo fa
vorece variante explícita de plural; elemento nominal à direita 
do núcleo favorece variante zero de plural; núcleo mais à es
querda na estrutura favorece variante explícita e núcleo mais à 
direita favorece mais variante zero. Em síntese, a posição mais 
à esquerda favorece mais variante explícita de plural e a posição 
mais à direita favorece mais variante zero de plural. As diferen
ças no comportamento dos falantes são, portanto, quantitativas 
e não qualitativas: o sistema lingüístico é o mesmo.

9 Esta é a grande generalização que se pode estabelecer até o presente 
m om ento da análise. Todavia, não descarto um a análise ainda mais 
detalhada em que se observam  diferenças sutis entre as diversas classes 
gram aticais não nucleares à esquerda do núcleo, por um lado; e as à direita, 
por outro lado. Além da feitura desta micro-análise, com os respectivos 
testes de relevância estatística das diferenças, pretendo ver tam bém  a 
relação entre a configuração sintagm ática das estruturas nom inais e 
aspectos prosódicos da estrutura do português do Brasil, buscando entender 
um  pouco mais da interface entre a sintaxe e a fonologia.
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Três variáveis sociais foram também controladas nesta pes
quisa, indicando que o uso da variante explícita de plural é mais 
provável nos dados dos falantes com mais anos de escolarização 
(0,66), do sexo feminino (0,58) e da faixa etária de 26/49 anos 
(0,55), como se observa nos seguintes resultados:

Anos de escolarização Sexo Faixa etária

1-4 anos 0,35 Masc. 0,41 7-14 anos 0,44

5-8 anos 0,53 Fem. 0,58 15-25 anos 0,50

9-11 anos 0,66 26-49 anos 0,55

50-71 anos 0,48

Estamos diante de um sistema complexo de variação em que 
têm papel fundamental variáveis de natureza lingüística e de na
tureza não-Iinguística.10 Resta saber se o jogo que se estabelece 
entre as variáveis aqui analisadas pode ser explicado, conforme 
sugere Guy (1989: 233), à luz de influências de línguas africa
nas do grupo «Kwa do oeste da África, especialmente ibo e yo- 
ruba, e [...] línguas bantu de Angola e na bacia do Congo» que, 
segundo Guy (1989: 233), «colocam marcas de plural no início 
do SN».

As amostras de fala analisadas por Guy são de falantes anal
fabetos e os falantes do Corpus Censo têm de um a onze anos 
de escolarização. Estaria aí a diferença? Não creio. Pelas diver
sas análises que Anthony Naro e eu temos feito ao longo dos 
últimos anos, há generalizações interessantes no efeito das res
trições para a concordância verbal e para a concordância nomi
nal, para dados da fala e da escrita; em especial, a influência da 
posição à esquerda. No trabalho sobre a concordância verbal,

A influência das variáveis sociais é mais com plexa do que a que aqui se 
apresenta, o que é bastante natural, dada a diversidade da com unidade 
brasileira. Discussões mais detalhadas a respeito dos aspectos sociais 
podem  ser encontradas em  Naro (1981), Naro /  Scherre (1993), Scherre / 
Naro (1995).
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Anthony Naro apresentou resultados envolvendo a posição do 
sujeito em relação ao verbo. Entre diversos aspectos, ele mos
trou muito apropriadamente, para os dados da amostra Mobral 
de 1981 (os mesmos dados que foram analisados por Guy 
[1981a]) e para dados de textos medievais, que o sujeito à es
querda do verbo favorece a variante explícita de plural e o su
jeito à direita do verbo favorece a variante zero de plural. Estes 
resultados são também encontrados nos dados do Corpus Censo 
(Scherre / Naro 1997). Trata-se de um princípio mais geral que 
também gerencia alguns aspectos da concordância verbal no 
português escrito moderno (Scherre / Naro 1995). Então, fica 
definitivamente descartada a possibilidade de explicar a influên
cia da variável posição na perspectiva de influência de gramáti
ca de línguas africanas, a menos que as gramáticas das línguas 
africanas aludidas tenham configuração estrutural semelhante.

Tabela 6:
Uso da variante explícita de plural nos elementos do SN 

em função da posição e da relação com o núcleo 
‘todos os falantes e subgrupos de falantes 

por anos de escolarização’

Fatores Todos os falantes Falantes de 1-4 anos 
de escolarização

A esquerda do núcleo na 
prim eira posição

Freq.
Peso relativo

4882/5002 =  98 % 
0,88

1821/1870 = 97 % 
0,89

A esquerda do núcleo na 
segunda posição

Freq.
Peso relativo

263/278 = 95 % 
0,85

73/80 = 91 % 
0,82

N úcleo na 1“ posição 
(m ais a esquerda)

Freq.
Peso relativo

178/189 = 94 % 
0,64

34/38 =  89 % 
0,62

N úcleo na 2* posição Freq.
Peso relativo

3279/6377 = 51 % 
0,20

895/2406 = 37 % 
0,19

N úcleo nas dem ais posi
ções

Freq.
Peso relativo

381/625 = 61 % 
0,24

98/220 = 45 % 
0,23

A direita do núcleo na 
segunda posição

Freq.
Peso relativo

104/149 = 70 % 
0,30

15/29 =  52 % 
0,28
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Fatores Todos os falantes Falantes de 1-4 anos 
de escolarização

A direita do núcleo nas 
dem ais posições

Freq.
Peso relativo

172/481 = 36 % 
0,14

30/158 = 19 % 
0,12

Total de dados 9259/13101 = 71 % 2966/4801 = 62 %

Fatores Falantes de 5-8 
anos de escolariza

ção

Falantes de 9-11 
anos de escolariza

ção

A esquerda do núcleo na 
prim eira posição

Freq.
Peso relativo

1776/1820 = 98 % 
0,87

1285/1312 = 98 % 
0,83

À esquerda do núcleo na 
segunda posição

Freq.
Peso relativo

90/96 = 94 % 
0,86

100/102 = 98 % 
0,90

N úcleo na 1* posição 
(mais a esquerda)

Freq.
Peso relativo

65/70 = 93 % 
0,63

76/78 = 97 % 
0,75

N úcleo na 2* posição Freq.
Peso relativo

1277/2404 = 53 % 
0,21

1092/1552 = 70 % 
0,23

Núcleo nas dem ais posi
ções

Freq.
Peso relativo

142/221 = 64 % 
0,23

140/183 = 77 % 
0,28

A direita do núcleo na 
segunda posição

Freq.
Peso relativo

40/57 = 70 % 
0,36

47/61 =  77 % 
0,23

A direita do núcleo nas 
dem ais posições

Freq.
Peso relativo

60/178 = 34 % 
0,15

82/145 = 57 % 
0,13

Total de dados 3451/4846 = 71 % 2822/3433 = 82 %
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Figura 1:
Uso da variante explícita de plural nos elementos do SN 

em função da variável posição e relação com o núcleo 
(todos os falantes e subgrupos de falantes 

por anos de escolarização)

X
T o d o s

F a la n te s  d e  1 a  4  a n o s  d e  e s c o la r iz a ç ã o  

5  a  8  a n o s  d e  e s c o la r iz a ç ã o  

9  a  11 a n o s  d e  e s c o la r iz a ç ã o

Da esquerda à direita:

E N Ia P =  à esquerda do núcleo na prim eira posição
E N 2a P = à esquerda do núcleo na segunda posição
N Ia P = núcleo na prim eira posição
N 2a P = núcleo na segunda posição
N dem ais P = núcleo nas demais posições 
D N 2a P = à direita do núcleo na segunda posição 
D N demais P = à direita do núcleo nas demais posições

6.2 Discutindo a relação entre marcas precedentes 
e posição linear: análise baseada 
na proposta de Poplack (1980) 
para o espanhol de Puerto Rico

A complexidade da influência da variável posição não se es
gota na sua relação com a variável classe gramatical. Ela se 
relaciona a outra variável, denominada marcas precedentes,
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nos moldes da proposta de Poplack para o espanhol de Puerto 
Rico. As primeiras análises da variável marcas precedentes 
(Braga e Scherre 1976; Guy e Braga 1976) — extremamente 
simplificadas —  levaram Poplack (1980: 64) a afirmar que o 
efeito encontrado para o espanhol de que marcas conduzem a 
marcas e zeros conduzem a zeros é o oposto ao «que foi 
encontrado por Guy e Braga para o português brasileiro, uma 
língua que marca pluralidade no SN e no SV da mesma forma 
que o espanhol».

À luz da análise de Poplack (1980), as marcas precedentes 
foram observadas em termos da posição do elemento na cadeia 
e, feitas as devidas adaptações, em termos de alguns outros as
pectos, tais como numeral da primeira posição terminado ou não 
em -s e núcleo semântico mais alto que se esperaria implicar 
variante explícita de plural nos elementos do SN encaixado 
(exemplos no Quadro 1).
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Quadro 1:
Exemplos de marcas precedentes em função da posição

Sim bologia: S = m arca exp líc ita  de plural; 0  = zero plural; M = m odificador; N = 
num eral.

T ipo  e posição  da m arcas Posição  
do e le

m ento  sob 
análise

E xem plos (m arcas p reced en 
tes em  cursivo  e e lem ento  
sob análise  em  m aiúscu lo)

1. Z ero  fo rm al na Ia posição 2 do m eu s pais

2. N um eral não term inado em 2 Cinco ANOS
-.s' na I a posição

3. N um eral term inado em  -s na 2 Três CAPÍTULOS
I a posição

4. M arca form al de plural na Ia 2 Uns TROÇO /  As MAIORES
posição privações

5. D uas ou m ais m arcas fo r
m ais precedentes:

SS- 3 Av maiores PRIVAÇÕES
As pessoas TODAS iguais

SSS- 4 As pessoas todas IGUAIS
Os meus filhos TODOS

6. M istura  de m arcas com  m ar
ca  precedente:

0S- 3 do meus TIOS
SM- 3 Pessoa muito h u m ild e s
NS- 3 Nove núcleos FORMADOS
SN- 3 Às dez HORAS
SSN- 4 Os meus quatro FILHOS
SSM- 4 Aquelas lojas bem BARATI

NHAS
SSMM- 5 Aquelas pessoas assim bem

ESQUISITINHA

SSSM- 6 As crianças todas da rua
ABANDONADAS
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Tipo e posição da marcas Posição 
do ele

mento sob 
análise

Exemplos (marcas preceden
tes em cursivo e elemento 
sob análise em maiúsculo)

7. Zero precedente a partir da 
P  posição:

S0- 3 Umas borracha GRANDE
N0- 3 Dois risco VERDE
S 0 0 - 4 As' perna toda MARCADA
SS0- 4 Os piores nome FEIO
S0M- 4 Ax coisa muito UNIFORMES
S0MM- 5 Dos bairro ainda mais 

CALMO

8. Núcleo semântico mais alto 
formalmente marcado ou se
guido de elemento marcado

2 e 3 Milhões de COISAS 

Um grupo de crianças 
ABANDONADAS

9. Núcleo semântico mais alto 
formalmente não marcado 
ou seguido de elemento não 
marcado

2 e 3 Uma porção de CARRO 

Uma porção de coisa IN
TERESSANTE

Os exemplos do Quadro 1 ilustram os nove fatores desta va
riável:

1. zero formal na primeira posição;
2. numeral não terminado em -í  na primeira posição;
3. numeral terminado em -s na primeira posição;
4. marca formal de plural na primeira posição;
5. duas ou mais marcas formais precedentes;
6. mistura de marcas com marca precedente;
7. zero precedente a partir da primeira posição;
8. núcleo semântico mais alto formalmente marcado ou segui

do de marca;
9. núcleo semântico mais alto formalmente não-marcado ou se

guido de elemento nominal não marcado.

Os resultados que se apresentam na Tabela 7 e na Figura 2, 
para todos os falantes da amostra, novamente subdivididos em
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função dos anos de escolarização, são absolutamente similares. 
Invariavelmente, todos os fatores indicam a mesma tendência.11

Embora com diferenças, os resultados assim obtidos são 
bastante similares aos de Poplack (1980) no sentido de que duas 
ou mais marcas precedentes da mesma natureza —  fator 5 — 
(0,68) favorecem mais marcas no segmento subsequente do que 
apenas uma marca precedente —  fator 4 (0,49) —  ou do que 
mistura de marcas com marca precedente —  fator 6 (0,48). E 
mais contundente ainda é o fato de que a presença de zero(s) 
imediatamente precedente(s) a partir da primeira posição — fa
tor 7 —  desfavorece significativamente marcas subseqiientes 
(0,07). Em outras palavras, este(s) zero(s) precedente(s) es- 
tá(/estão) levando a outro(s) zero(s) (0,93). Portanto, é possível 
afirmar que, no português do Brasil, seqiiências do tipo marca- 
marca-marca (SSS) e marca-zero-zero (S 0 0 /N 0 0 )  são perfeita 
e igualmente naturais, por mais assustador que possa parecer a 
alguns. Todavia, seqiiências do tipo marca-zero-marca (S0S) 
são extremamente raras e, certamente, rejeitadas por qualquer 
falante nativo. A regularidade da tendência de «marcas levarem 
a marcas e de zeros levarem a zeros» se evidencia também nos 
resultados dos fatores 8 e 9, que dizem respeito a marcas em es
truturas com núcleo semântico mais alto. Assim, núcleo semân
tico mais alto formalmente marcado ou seguido de elemento 
marcado favorece marca subseqüente (0,63); núcleo semântico 
mais alto formalmente não marcado ou seguido de elemento não 
marcado desfavorece marca subseqüente (0,31).

Na análise dos fatores deste grupo, levantou-se a hipótese de 
que o numeral precedente terminado em Is/ (dois, duas, três, 
seis, dez) pudesse influenciar mais marcas subseqüentes do que 
um numeral não terminado em Is/ (cinco, quatro, sete, nove), 
sugerindo-se que o traço semântico plural inerente do numeral, 
associado ao Is/ (idêntico foneticamente ao [s] de plural), pudes
se influenciar de forma mais nítida a presença de marcas subse-

11 Os pesos relativos especificados nesta parte do texto dizem  respeito à etapa 
de análise que envolve os dados de todos os falantes.
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qiientes. Separando os numerais terminados em /s/ dos numerais 
não terminados em /s/, em SNs de dois constituintes, observou- 
se todavia que o efeito dos numerais não terminados em /s/ 
(0,61) e dos terminados em /s/ (0,57) exibe diferença insignifi
cante (0,04). Em linhas gerais, o que se pode observar é que os 
numerais da primeira posição do SN favorecem mais marcas 
subseqüentes do que os itens terminados em [S] morfêmico. Es
tes resultados não têm correlato com os de Poplack para o espa
nhol de Puerto Rico.

Igualmente sem correlato é o efeito de zero na primeira po
sição, favorecendo sistematicamente marca na segunda posição 
do SN. Segundo Poplack (1980), resultados para o espanhol de 
Puerto Rico indicam que um ou mais zeros precedentes, sem 
nenhuma marca precedente dentro do sintagma, favorecem ainda 
mais zeros nos elementos subseqüentes. Neste aspecto, o portu
guês do Brasil é diferente. Esta possibilidade só existe para ca
sos do tipo genérico («menina bonita não chora») ou que se re
ferem partes do corpo («escovar o dente»), que merecem estudo 
diferenciado. Entre os dados sem marca na primeira posição, 
num total de 124, a grande de maioria exibe uma configuração 
bastante específica: artigo + possessivo + substantivo («eu aqui 
não sou mãe do meus filhos» /  e «o meus filhos tão no inicio de 
vida»), cuja análise detalhada ainda está sendo feita.12

Guy (1981a) e Scherre (1988) discutem  estes casos. A inda não estou 
plenam ente convencida das hipóteses levantadas. Estes e outros casos 
envolvendo zero plural merecem destaque e estudo especial, para que se 
discuta a hipótese de Labov (1994) a respeito dos zeros perdidos em 
português.
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Tabela 7:
Marcas explícitas de plural nos elementos do SN 

em função da variável marcas precedentes e posição linear 
(todos os falantes e subgrupos de falantes 

por anos de escolarização)

Fatores Posição 
do ele

mento sob 
análise

Todos os falantes Falantes de 1-4 
anos de escolariza

ção

1. Numeral não terminado em 
-.v na 1“ posição

2 522/898 = 58 % 
0,61

145/331 = 44 % 
0,62

2. Num eral terminado em  -s 
na 1* posição

2 509/886 = 57 % 
0,57

150/340 = 44 % 
0,55

3. M arca formal de plural na 
1* posição

2 2531/4768 = 53 % 
0,49

666/1744 = 38 % 
0,51

4. Duas ou mais marcas for
mais precedentes

3 e 4 294/418 = 70 % 
0,68

68/116 =  59 % 
0,70

5. M istura de marcas com 
marca precedente

3 e 4 235/442 = 53 % 
0,48

55/160 = 34 % 
0,38

6. Zero precedente a partir da 
1* posição

3, 4 e 5 14/225 = 6 % 
0,07

4/98 = 4 % 
0,09

7. N úcleo sem ântico mais alto 
formalmente marcado ou se
guido de elemento marcado

2 e 3 12/19 = 63 % 
0,63

2/7 = 29 % 
0,38

8. N úcleo semântico mais alto 
formalmente não marcado ou 
seguido de elem ento não mar
cado

2 e 3 83/256 = 32 % 
0,31

22/98 = 22 % 
0,33
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Fatores Posição 
do ele

mento sob 
análise

Falantes de 5-8 anos 
de escolarização

Falantes de 9-11 
anos de escolariza

ção

1. Numera] não terminado em 
-v na 1* posição

2 208/353 = 59 % 
0,59

166/211 = 79 % 
0,67

2. Numeral terminado em  -s 
na 1* posição

2 225/361 = 62 % 
0,61

134/185 = 72 % 
0,53

3. M arca formal de plural na 
1* posição

2 938/1742 = 54 % 
0,48

913/1268 = 12  % 
0,48

4. Duas ou mais m arcas for
mais precedentes

3 e 4 96/135 = 71 % 
0,73

129/166 = 78 % 
0,58

5. M istura de marcas com 
marca precedente

3 e 4 97/165 = 59 % 
0,56

83/117 = 71 % 
0,52

6. Zero precedente a partir da 
1* posição

3, 4 e  5 5/91 = 5 % 
0,06

5/36 = 14 % 
0,07

7. N úcleo semântico mais alto 
formalmente marcado ou se
guido de elem ento marcado

2 e 3 3/4 = 1 5 %  
0,82

7/8 = 11 % 
0,85

8. N úcleo semântico mais alto 
form alm ente não marcado ou 
seguido de elemento não mar
cado

2 e 3 36/105 = 34 % 
0,30

25/53 = 47 % 
0,26
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Figura 2:
Uso da variante explícita de plural nos elementos do SN 

em função da variável marcas precedentes e posição linear 
(todos os falantes e subgrupos de falantes 

por anos de escolarização)

1 —

0,9 —

0,8 —

0,7 —

0,6 —

0,5 —

0,4 —

0,3 —

0,2  —

0,1 —

0 —

I  Todos Ü ] 1 a 4 anos de escolarização

¡\^  5 a 8 anos de escolarização | |  9 a 11 anos de escolarização

Explicação dos núm eros 1, 2, 3 e seguintes: veja-se tabela 7.

6.3 Abordagem não-atomística dos dados: 
ilustrando com a variável configuração sintagmática

O leitor teve até aqui uma visão de parte da análise atomística 
levada a cabo. Tendo em vista o conhecimento que já se tem
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de diversas outras variáveis por meio de inúmeras pesquisas13 a 
respeito do português do Brasil, considero já bastante explorada 
a análise numa visão atomística. A minha proposta de continui
dade da análise é a de uma visão não-atomística, a que conside
ra o SN todo como uma unidade de análise. Já efetuei esta aná
lise para os 950 SNs de mais de dois constituintes sob uma 
perspectiva binária (Scherre 1988; Scherre 1994), e estou levan
do a cabo a análise dos SNs de dois constituintes. Um subcon
junto dos 950 dados de mais de dois constituintes permite uma 
análise ternária, tendo em vista que apresentam três possibilida
des de marcação:

1. concordância total: todas as variantes explícitas:

as pessoas todas iguais /  os meus filhos todos /  todos os dias /  tantas 
outras famílias /  quatro hom ens armados;

2. concordância parcial: variante explícita e variante zero a 
partir da primeira posição:

os piores nome feio /  os lábios vermelho /  os outros aluno /  três cavalos 
lindo;

3. não-concordância: só variante zero a partir da primeira posi
ção:

as m esma vaga /  umas borracha grande /  essas carne congelada /  três 
colega m eu.14

A análise assim feita evidenciou que a configuração sintag
mática do SN (Tabela 8) é uma restrição importante no entendi
mento da distribuição dos dados e da variação na concordância, 
entrando em jogo a natureza do elemento da primeira posição

Veja-se, por exem plo, Dias (1993); Pereira (1993); Pereira /  Scherre
(1995); Fernandes (1996); Carvalho (1997a); Alm eida (1997).

14 Outras estruturas do tipo «os dois anos»  /  «uns dois anos»; «do meus
pais» /  «do meus pai»  tam bém  foram analisadas, m as não puderam  fazer 
parte de um a análise ternária.
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—  se ou não artigo definido ou quantificador todo —  e o ele
mento da última posição —  se ou não substantivo.

Estruturas do tipo [+artigo definido ou quantificador + ... + 
substantivo ou categorias substantivadas] (as boas ações / todos 
os dias / os melhores possíveis) favorecem concordância total 
(0,663) e desfavorecem drasticamente a não-concordância 
(0,037), com uma diferença acentuada entre os pesos relativos 
dos dois fatores (0,627). Embora com menor polarização, a con
figuração oposta a esta [não-artigo definido + .... + não-subs- 
tantivo] (umas goiabas bonitas / uma boracha grande / essas 
carne congelada / minhas irmãs todas / minhas garota toda / 
uns amigos meus / dois irmão meu) favorece mais não-concor
dância (0,532) e, relativamente, desfavorece a concordância total 
(0,258).

Tabela 8:
Sobre a configuração sintagmática do SN em estruturas 

com mais de dois elementos 
com marca semântica ou formal 

de plural na primeira posição

Tipos de configuração Concordância
total

Concordância
parcial

N ão-concordância

art. def. +  .. .  + substantivo
todo + .. .  + substantivo
art. def. +  categorias substantivadas
(todos os dias /  os meus filhos / as boas
ações /  os outros aluno / os melhores
possíveis)

182/241 = 76 %  
0,663

52/182 = 22 %  
0,300

3/241 = 3 % 
0,037

não-art. def. +  .. .  +  não-substantivo 
(umas goiabas bonitas /  umas borracha 
grande /  essa carne congelada /  minhas 
irmãs todas /  minhas garota toda /  uns 
amigos meus /  dois irmão meu)

53/191 = 21 % 
0,258

34/191 = 18 % 
0,210

104/191 = 54  % 
0,532

não-artigo defin ido  + .. .  +  substantivo 
(umas segundas lojas / tantas outras fa 
mílias /  essas grande fábrica)

12/21 =  57 % 
0,444

6/21 =  29 % 
0,380

3/21 = 14 % 
0,176
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T ipos de configuração Concordância
total

Concordância
parcial

N ão-concordância

art. def. +  . . .  +  não-substantivo 
(as pessoas todas iguais /  as pessoas ri
cas /  os lábios vermelho /  as danças to
das / as coisa toda /  as conta quase to
da)

63/136 = 46  % 
0,313

27/136 = 20 % 
0,266

4 6 /1 3 6 =  34  % 
0,421

Num eral + .. .  +  não-substantivo 
(dois crioulos fortes  /  três cavalos lindo 
/  dois risco verde /  três colega meu / 
duas banana prata)

4/38 = 1 1 %  
0,047

9/38 = 24 % 
0,176

25/38 = 66 % 
0,777

Total 314/627 = 50 % 128/627 =  20  % 185/627 = 30 %

As outras configurações, que cruzam as forças opostas, evi
denciam também efeitos significativos. A configuração [não-ar- 
tigo definido + ... + substantivo] (umas segundas lojas / tantas 
outras famílias / essas grande fábrica) favorece mais concor
dância total (0,444) do que não-concordância (0,176); a configu
ração [artigo definido + ... + não-substantivo] (as pessoas todas 
iguais / as pessoas ricas / os lábios vermelho / as danças todas 
/ as coisa toda / as conta quase toda) evidencia movimento 
contrário com a menor polarização: favorece mais não-concor
dância (0,421) do que de concordância total (0,313).

Da comparação entre estas quatro configurações, conclui-se
que

1. a conjugação (quantificador) /  artigo definido ... e substanti
vo, e mesmo só a presença de substantivo na última posi
ção, são forças extremamente poderosas no favorecimento 
de concordância total (0,663/0,444) e no desfavorecimento 
de não-concordância (0,037/0,176);

2. a existência de um não-substantivo na última posição é for
ça também poderosa no sentido de favorecer não-concordân
cia (0,532/0,421) sem exercer comportamento tão radical no 
sentido de desfavorecer concordância total (0,258/0,313).

A quinta configuração desta análise [numeral + substantivo 
+ adjetivo / possessivo] (dois crioulos fortes / risco verde / três 
colega meu), no pólo oposto ao efeito da primeira configuração,
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indubitavelmente favorece não-concordância (0,777) e desfavo
rece concordância total (0,047), com a diferença mais acentuada 
entre seus fatores (0,730).

Com relação à concordância parcial, temos, de forma geral, 
oposições bem menos polarizadas. Pode-se entrever um contí
nuo de influências intermediárias: as estruturas que terminam 
em não-substantivo desfavorecem a concordância parcial (0,266; 
0,210; 0,176), com aumento paulatino do desfavorecimento; e 
as estruturas que terminam em substantivo, relativamente, favo- 
recem-na (0,380; 0,300).

Esta é uma outra forma de ver a análise das variáveis posi
ção, classe gramatical e marcas precedentes, perfeitamente con
sistente como se pode ver pelos resultados obtidos. O radical 
desfavorecimento da não-concordância (0,037) pela configura
ção [não-artigo definido + ... + substantivo] reflete o fato de 
elementos não-nucleares à esquerda do núcleo serem quase sem
pre marcados. Mais marcas nas estruturas que terminam em 
substantivo e menos marcas nas estruturas que terminam em ad
jetivo refletem o fato de «marcas levarem a mais marcas e zeros 
levarem a zeros», nos termos de Poplack (1980), tendo em vista 
que os elementos anteriores ao adjetivo são sempre substantivos, 
e estes podem vir sem marcas; caso venham marcados, podem 
provocar mais marcas nos adjetivos subseqüentes, o que se re
flete no fato das estruturas que terminam em adjetivo não repu
diarem necessariamente estruturas com concordância total ou 
com concordância parcial. Menos marcas em estruturas que ter
minam em adjetivo refletem também o fato de elementos não- 
nucleares à direita favorecerem variantes zero. A novidade que 
se observa nesta análise é, ao lado da evidência clara de confi
gurações sintáticas, a introdução de uma vertente semântico-dis- 
cursiva no entendimento do fenómeno variável analisado.15

15 Hipóteses explicativas para todas as variáveis estudadas podem ser vistas 
em Scherre (1988; 1994; no prelo).
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7 Conclusão

A análise da influência da posição, da classe gramatical e das 
marcas precedentes, numa perspectiva atomística, e da confi
guração sintagmática, numa perspectiva não-atomística, per
mitiu demonstrar que a variação da concordância de número 
no português do Brasil, ao lado de restrições sociais, apresenta 
restrições de natureza estrutural, inerentes à configuração do 
sistema lingüístico. Permitiu demonstrar também que as restri
ções lingüísticas apresentam o mesmo padrão para falantes de 
diferentes anos de escolarização. Assim, mais uma vez, por 
mais axiomático que isto possa parecer, verifica-se que qualquer 
língua (ou qualquer dialeto) apresenta uma configuração com
plexa, com um sistema inerentemente variável, e sistema
ticamente previsível. As noções de não-padrão, substandard, e 
outras de natureza semelhantes, são indubitavelmente noções de 
natureza social, assumidas pelo colonizador (no seu sentido 
mais amplo do termo) e, ainda, invariavelmente assimiladas 
pelos colonizados. Espero que os resultados da pesquisa lin
güística, a oportunidade ímpar de discutir estes resultados em 
eventos como o que foi organizado pelo Instituto Ibero-Ame- 
ricano e a devida divulgação destes resultados possam um dia 
mudar este estado de coisas. A utopia faz parte da vida.
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O sujeito nulo no português do Brasil: 
de regra  obrigatória a regra  variável

1 Introdução

O português do Brasil, no que diz respeito à representação do 
sujeito pronominal de referência definida, tem apresentado 
características que o afastam das línguas românicas normal
mente referidas como línguas pro-drop. Na verdade, parece
mos estar passando por uma etapa da mudança em que uma 
regra obrigatória se toma variável, ou, nos termos de Kroch 
(1994), temos duas gramáticas em competição. Não faltam 
tampouco indícios de encaixamento da mudança, nos termos 
de Weinreich / Labov / Herzog (1968), com o aparecimento 
de estruturas incompatíveis com sistemas pro-drop autênticos, 
como os sujeitos em estruturas de deslocamento à esquerda, 
numa clara sugestão de que está em curso um processo de 
cliticização fonológica do pronome pessoal (veja-se Duarte 
1997a). De fato, se ainda exibimos as estruturas em (1), a 
seguir, com sujeitos nulos identificados por um tópico bem 
definido no discurso e em estruturas subordinadas com corre- 
ferência —  que se encaixam perfeitamente no figurino pro- 
drop — , preferimos as estruturas em (2), que mostram um 
pronome pleno nos mesmos contextos, sem que haja qualquer 
tipo de focalização sobre o elemento pronominal:

( la )  A garota¡ é nova. /e7, Abandonou profissão pra se dedicar ao marido.
[e], Teve filho. É m edo de ficar sozinha, entendeu?

( lb )  Eu acho que a m elhor liderança do país nessa época, que é o Lula , ...
M elhor que ... Você sabe que [e], não é um cara de grande estudo, 

( le )  Ele¡ trem eu quando [e]¡ foi tirar a foto lá do cara.

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 189-202
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(2a) Nova Trento, é do tam anho da rua São Clem ente de Botafogo. Ela¡ é 
desse tam anho. Ela, não tem paralelas.

(2b) O comércio, acho que ele, é  sábio.
(2c) Quando ele , determinou que o Estado podia intervir nos sindicatos, ele, 

acabou gerando um líder sindical que nós cham am os de pelego.

Em Duarte (1993), numa pesquisa diacrônica com base em 
textos de peças populares brasileiras, observei que essa tendên
cia ao preenchimento do sujeito pronominal de referência 
definida podia ser relacionada à redução dos nossos paradigmas 
flexionais. A pesquisa revelou que, a partir dos anos 30, quando 
as formas pronominais de segunda pessoa direta, tu e vós, foram 
substituídas pelas formas de tratamento, você(s), que se combi
nam com formas verbais de terceira pessoa, começou a se 
intensificar o preenchimento do sujeito pronominal em todas as 
pessoas gramaticais. Essa tendência cresceu ainda mais no 
último período analisado, em que a forma pronominal a gente, 
que se combina igualmente com a forma verbal de terceira 
pessoa, passa a concorrer com o pronome nós para expressar a 
primeira pessoa do plural. Perdeu-se, assim, a riqueza funcional 
a que Roberts (1993) se refere e que era responsável pelo 
licenciamento e identificação do sujeito nulo. Os resultados 
dessa pesquisa podem ser vistos no Gráfico 1 a seguir:

G ráfico  1
SU JEITO NULO NO PO RTU GUÊS BRASILEIRO 

ATRAVÉS DE 7 PERÍODOS

1845 1882 1918 1937 1955 1975 1992
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O presente trabalho apresenta resultados da análise do 
sujeito pronominal de referência definida em duas variantes do 
português brasileiro: uma variante padrão, aqui representada 
pela variedade utilizada por falantes do Rio de Janeiro com 
formação universitária, e uma variante não-padrão, adquirida 
por índios que habitam a região do Alto Xingu, no estado do 
Mato Grosso, em seu contato com o homem branco, variedade 
à qual nos referimos como português de contato. Uma compa
ração desses resultados com a análise de uma amostra do 
português europeu permite confirmar que, de fato, o português 
brasileiro perdeu o princípio «evite pronome», que caracteriza 
as línguas de sujeito nulo, e caminha em direção a uma língua 
de sujeito pronominal obrigatório.

2 O sujeito pronominal no português brasileiro 
e no português europeu

Os resultados de uma análise sincrónica de um corpus de 
língua oral do português brasileiro considerado padrão1 (Duar
te 1995) podem ser vistos no Gráfico 2 a seguir, em que os 
falantes são distribuídos segundo a faixa etária. O Grupo 1 
situa-se na faixa mais alta, com mais de 56 anos, o Grupo 2, 
entre 36 e 55 anos, e o Grupo 3, entre 25 e 35 anos.

G r if ic o  2
SUJEITO NULO NA FALA CULTA DO RIO DE JANEIRO SEGUNDO A 

PESSOA G RAMATICAL E A FAIXA ETÁRIA

50%
45%
40%

35%

30%
25%
20%

15%
10%

5%
0%

A am ostra analisada foi gravada em 1992 com falantes do Rio de Janeiro 
de form ação universitária e pertence ao acervo NURC-RJ.

TS5T

Grupo 3Grupo 1



192 M aria Eugenia Lamoglia Duarte

Observa-se que os percentuais mais baixos de sujeitos nulos 
ocorrem na segunda pessoa, em que temos o Grupo 1 com 
20 %, seguido pelos Grupos 2 e 3 com 6 % e 8 %, respectiva
mente. A seguir, vemos a primeira pessoa com 33 % de ocor
rências para o Grupo 1 e 21 % para os Grupos 2 e 3. Finalmen
te, temos a terceira pessoa, com os índices mais altos de sujeitos 
nulos (50 %, 35 % e 29 %). Esta hierarquia, mantida nos três 
grupos, revela uma diferença mais acentuada entre os mais 
velhos (Grupo 1), de um lado, e os Grupos 2 e 3, de outro. O 
Gráfico 1 deixa em evidência o fato de que os efeitos da erosão 
do paradigma flexionai / pronominal no processo de perda do 
uso do sujeito nulo se fazem sentir gradualmente e não atuam 
uniformemente sobre todas as pessoas gramaticais. No caso do 
português, os resultados sugerem que a segunda pessoa foi a um 
só tempo a detonadora da mudança — graças à sua substituição 
pelos pronomes de tratamento [você(s), o(s) senhor(es)], que se 
combinam com formas verbais de terceira pessoa —  e a que 
mais rapidamente incorporou seus efeitos, mostrando-se como 
um processo de mudança mais adiantado.

O exame dos condicionamentos estruturais à realização do 
sujeito pronominal em PB revela que a variante inovadora (a 
expressão do sujeito pronominal) se instalou em todos os 
contextos, implementando-se mais prontamente nas estruturas 
com elemento no especifícador de CP (relativas, interrogativas 
diretas e indiretas), com referentes com traço semântico [+ani- 
mado], entre outros que examinaremos a seguir.

Com o objetivo de comparar o fenómeno em português 
brasileiro e europeu, foi constituído um corpus com as mesmas 
características do analisado para o português brasileiro.2 O 
Gráfico a seguir, extraído de Duarte (1996), apresenta os 
resultados obtidos:

2 A am ostra do português europeu foi extraída de Nascim ento /  R ivena / 
C ruz (1987).
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Gráfico 3
SUJEITO NULO DE REFERÊNCIA DEFINIDA EM “PE” e “PB”

80%  Y

70% [ ' 
60%  K 

50%  Y  

40%  - 

30%  '

20% Y
1 0 %  - f '

0%
1a. p e s so a 2a. p e s so a 3a. p e s so a ___________

I ¿ P B  ~ ■ PE I

Fica bem claro o fato de que o sujeito nulo é a opção não 
marcada no português europeu (PE), enquanto no portugués 
brasileiro (PB) essa opção é representada pelo sujeito pleno. Em 
PE, o índice mais baixo de sujeitos nulos está na primeira 
pessoa, enquanto na segunda, independentemente de ser escolhi
do o pronome tu ou você/o senhor, o índice concorre com o de 
terceira pessoa. Em PB, como já havíamos visto no Gráfico 2, 
a mudança implementou-se mais rapidamente na segunda 
pessoa, onde começou a redução dos paradigmas flexionais, 
seguindo-se a primeira. Resiste mais bravamente a essa imple
mentação a terceira pessoa, justamente aquela em que a obriga
toriedade do sujeito nulo nas línguas pro-drop é mais rígida. 
Acrescente-se o fato de que na terceira pessoa tem-se um 
referente externo à sentença em que ocorre o sujeito pronomi
nal, o que permite que a identificação do sujeito se dê não 
apenas pela flexão, mas por um referente no discurso. Talvez 
esteja aí a causa de maior resistência do sujeito nulo nesses 
contextos. A esse propósito, é interessante lembrar que Vanee 
(1989), em seu estudo sobre o francês medieval, destaca a 
ocorrência de sujeitos nulos de terceira pessoa identificados por
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um tópico discursivo num momento em que o processo de 
preenchimento de sujeitos pronominais já se encontrava em 
adiantado estágio de implementação. Quando se compara, na 
amostra do PE, o desempenho das diferentes faixas etárias vê- 
se, ao contrário do que foi visto para o PB, que a idade do 
falante não interfere na realização da variável. Os exemplos 
abaixo ilustram as formas preferenciais para as três pessoas 
gramaticais em PE (3)-(5) e PB (6)-(9):

(3) Hoje [e] gostava de ser magistrado, porque [e] estou convencido que [e j  
talvez evitasse mais injustiças com o magistrado do que as que [e¡ posso 
evitar como advogado (PE).

(4) Por exem plo, nesse trabalho que [e] apresentou sobre poesia, [e] é capaz 
de me dizer o que é que [e] aproveitou do contato com os alunos? (PE).

(5) O nosso guarda-redes„ que horror! Na altura [e], já  estava bastante 
m agoado, [e], T inha por título o pássaro de ferro. E sabe por que é que [eh  
se cham ava pássaro de ferro? (PE).

(6) M esm o que eu  não fizesse o pré-vestibular, eu acho que eu passaria por
causa da base que eu tinha (PB).

(7) O senhor  podia descrever o lugar onde o senhor mora? (PB).

(8) A í vocês vão entrar em atrito porque vocês vão com eçar a brigar (PB).

(9) Essa minha tia, que mora aqui, ela: é solteirona e eu acho que elai é super- 
feliz, sabe? Eu não acho que ela, seria feliz assim ... Ela, é uma pessoa 
que ajuda os outros pra caramba. Ela , —  isso é até um pouco de defeito —  
ela¡ pensa m uito mais nos outros do que nela, né. Mas eu acho que ela, é 
um a pessoa feliz e tal, que não tem nada ... É que a vida não ficou a 
dever, entendeu, nada. Foi uma opção dela ficar solteira. Ela, não ficou 
solteira porque não apareceu pretendente. Ela, ficou solteira porque elai 
quis (PB).

Kroch (1994), com base em evidências diacrônicas de
estudos sobre mudanças no inglês e no francês, contesta a 
hipótese de que formas inovadoras na sintaxe aparecem inicial
mente em contextos muito restritos, para só mais tarde, por 
força da analogia, espalharem-se por outros contextos. A
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concepção de mudança defendida por ele é a de que uma forma 
inovadora aparece ao mesmo tempo em todos os contextos, 
embora em freqiiência mais baixa nos menos favoráveis, e 
progride a uma taxa constante (Constant Rate Hypothesis), 
implementando-se mais prontamente nos mais favoráveis. 
Dentro de tal visão, os contextos não podem ser considerados os 
responsáveis pelo progresso da mudança. Eles, na verdade, 
refletem efeitos funcionais, ligados ao discurso e ao proces
samento, na escolha feita pelos falantes das alternativas que se 
encontram disponíveis na língua. E a força desses efeitos 
permanece constante (em termos probabilísticos), à medida que 
a mudança avança. Nesse sentido, uma nova forma lingüística 
é o reflexo, na superfície, de uma mudança na gramática subja
cente que licencia tal forma, e seu incremento mostra a compe
tição entre princípios alternativos de licenciamento para subsis
temas gramaticais inteiros. Por essa razão, uma língua que passa 
por um processo de mudança sintática exibe variação em áreas 
da gramática em que sistemas estáveis não permitem opção.

Com tais pressupostos em mente, submeti os dados do 
português europeu e brasileiro ao programa de regra variável — 
VARBRUL — e, de fato, todos os fatores selecionados como 
significativos para a realização da variável em PE foram sele
cionados para PB. Examinemos os três mais significativos.

Tabela 1:
Sujeitos nulos de referência definida em PB e PE 

segundo a estrutura de CP (Complementizer Phrase)

Português Europeu Português Brasileiro

Elemento em Suj. 0 Total P. R. Suj. 0 Total P. R.

Spec CP 50 % 76 0,31 10 % 135 0,39

C° 83 % 103 0,59 25 % 303 0,39

CP vazio 73 % 329 0,52 36 % 912 0,55
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Tabela 2:
Sujeitos nulos em estruturas subordinadas 

com correferência em PE e PB

Português Europeu Português Brasileiro

Correferência Suj. 0 Total P. R. Suj. 0 Total P. R.

sim 91 % 90 0,72 32 % 214 0,61

não 49 % 84 0,26 13 % 175 0,36

Tabela 3:
Sujeitos nulos segundo o traço semântico em PE e PB

Português Europeu Português Brasileiro

Traço Suj. 0 Total P R. Suj. 0 Total P. R.

[+ anim] 61 % 94 0,23 27 % 1151 0,46

[-  anim] 94 % 65 0,76 52 % 138 0,66

[genérico] 70 % 50 0,70 59 % 61 0,76

Vê-se que, embora em termos percentuais os índices de 
sujeitos nulos nas duas variedades sejam bem distintos, os pesos 
relativos obtidos são muito próximos, tanto no que se refere à 
estrutura de CP e às estruturas subordinadas com sujeitos 
correferentes como no que se refere ao traço semântico do 
referente de terceira pessoa. Entende-se, pois, por que o sujeito 
pleno em PB se implementou mais rapidamente nos contextos 
que exibem um elemento no especificador de CP (pronomes 
relativos e interrogativos), nos contextos em que não há correfe
rência entre os sujeitos de principal e subordinada e nos casos 
de o traço semântico do sujeito ser [+animado]. Esses são 
contextos de peso relativo baixo no sistema e, portanto, mais 
vulneráveis à mudança. Aqueles que apresentam em PE um 
peso relativo mais alto são os que oferecem mais resistência à
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variante inovadora em PB e ainda sustentam a ocorrência de 
sujeitos nulos no sistema em mudança.

3 O sujeito pronominal no português de contato

Uma última evidência da mudança lingüística em curso no 
português brasileiro vem da análise de uma variedade não- 
padrão adquirida pelos índios do Alto Xingu como resultado 
de seu contato com o branco.3 A hipótese que orientou a 
pesquisa (Duarte 1997b) foi a de que, uma vez adquirido o 
sistema flexional, o falante tenderia ao preenchimento do 
sujeito, mantendo, entretanto, certa variabilidade na escolha 
do sujeito nulo / pleno, que caracteriza o português coloquial 
culto (L l), do qual proveio o input para a aquisição. A manu
tenção dos condicionamentos encontrados para a realização do 
sujeito na norma culta, que nos serviu de parâmetro, confir
maria o status de regra variável para a realização do sujeito 
pronominal.

O primeiro aspecto a destacar nos resultados da aplicação do 
programa VARBRUL é a não seleção da presença / ausência de 
marca flexionai distintiva para a realização da variável. Da 
mesma forma que ocorreu na análise da fala culta, a expressão 
ou apagamento do pronome sujeito em L2 independe desse 
fator. Os exemplos em (10) ilustram esse fato:

(10a) [e] Peguei avião, né? Eu peguei avião aí no Posto.

(10b) «Eu num gosta  isso aí não!», m as eu gosta , né? [e] Só m entiu  pra ele. 
[e] Num comeu  não.

(10c) Lá nós pesquem o  muito. Depois o otro dia [e] viaja de novo. A í [e] 
chega  otro cabamento (acampamento). [ ...]  A í nós durm iu  de novo lá. 
A í otro dia nós andô  no mato; [e] fo i  pegá  essa fruta. A í nós andô  no 
mato. Nós andamo  m uito no mato.

Os dados foram coletados por Charlotte Emm erich (M useu Nacional, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro), entre 1975 e 1980, e cedidos para 
pesquisa ao «PEUL —  Program a de Estudos sobre o Uso da Língua».
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Entre os fatores selecionados, destacam-se os mesmos 
selecionados para Ll:

Tabela 4:
Sujeitos nulos no portugués de contato

Variáveis Fatores Apl. / 
Total

% P. R.

Traço semântico do refe
rente de 3! pessoa

[+ animado] 83/296 28 0,44

[- animado] 19/20 95 0,97

Estrutura de CP

Spec CP preen
chido

1/48 2 0,07

Cu preenchido 19/73 26 0,46

CP vazio 188/657 29 0,55

Correferência em subor
dinadas

Sim 19/77 25 0,61

Não 11/75 29 0,38

O alto peso relativo obtido para o traço semântico 
[- animado] revela ser este fator ainda muito forte na realização 
do sujeito nulo nessa variante do português brasileiro:

(11) A aldeia é m uito bom. [e] É bom  demais!

Os demais fatores examinados espelham claramente os 
resultados para L l. Os exemplos em (12) mostram um sujeito 
nulo em estrutura com Spec de CP vazio (12a), contexto que 
ainda favorece tal opção; vemos em seguida ocorrências de 
sujeito nulo e pleno quando o núcleo de CP está preenchido 
(12b-c); finalmente vemos o uso quase categórico de sujeitos 
preenchidos quando se tem elemento no especificador de CP 
(12d-f):

(12a) Rui, fugiu. [e]¡ Foi pra num sei aonde.
(12b) A i Rui, diz que [e]¡ foi lá no Santo André procurá eu.
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(12c) Quando ele , viu, primeiro e/e, num  pescô não.

(12d) Ele , marcó dia que ele¡ vai embora, né?
(12e) [e] Num sei com quem que eu posso falá.
(12f) [e] Num tô cum fome! Cumo que eu vô almoçá?

Os exemplos em (13) ilustram as estruturas subordinadas 
com sujeitos correferentes, mostrando o mesmo grau de variabi
lidade atestado em L l, sempre, entretanto, com preferência pelo 
preenchimento:

(13) Agora, [e] cumecei a freqüentá o Posto quando [e]  era pequeno.
Quando e/e, chegô lá cum avião, e/e, me falô: «Cum é? Preparo?» 
Quando e/e, vai casá otra m ulhé diz que tam ém  [e] vai jogano flecha. 
[e]i Com ento só pra m ulhé dele que e/e, tinha encontrado um tronco de 
árvore m uito grande.

4 Considerações finais

As análises resumidas nas seções precedentes confirmam que 
uma mudança paramétrica está em curso no português brasi
leiro e que o percurso da mudança inclui a transformação de 
uma regra obrigatória em regra variável. Tal transformação 
vai se instalando na língua em todos os contextos sintáticos, 
mas progride mais prontamente nos mais vulneráveis. Enquan
to as línguas românicas do grupo pro-drop, sistemas estáveis 
quanto à propriedade do sujeito nulo, não permitem  a opção 
por uma forma pronominal plena em certos contextos, ou o 
fazem muito restritivamente, o português brasileiro, um siste
ma instável em virtude da mudança paramétrica em curso, 
permite o pronome nulo ou pleno, embora a opção pela forma 
plena já  ultrapasse a opção pela nula. Sugestões de que já 
estamos em fase avançada de mudança e de que o princípio 
«evite pronome» já não é operante no sistema, são o apareci
mento da estrutura com o sujeito em deslocamento à esquerda 
e a suspeita de um processo de cliticização do pronome sujei
to em andamento (Duarte 1997a), já mencionados na introdução
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a este trabalho e ilustrados a seguir a partir das amostras de LI 
(14) e L2 (15):

(14a) Eu acho que o povo b ra s ile iro ^ lep em  uma grave doença (L l).

(14b) Não vou falar de bermuda, porque os alunos , hoje em dia no verão eles, 
vêm assistir aulas com berm uda de qualquer tam anho ... (L l).

(14c) A minha fd h a i quando era pequena, ela, sem pre desceu, sem pre brincou 
lá (L l).

(14d) A í minhas amigas,, que achavam  ridículo véu e grinalda, hoje em dia 
elas, ‘tão casando de véu e grinalda (L l).

(15a) O índioi que sabe lê um pouco e/e, explica que rem édio que é aquele 
(L2).

(15b) Ele, depois ele¡ foi lá pra pescá, né? (L2).

Outras evidências de encaixamento da mudança são vistas 
na preferência por pronomes plenos para expressar a indeter- 
minação do sujeito em detrimento do uso do pronome nulo 
(Duarte 1997c). Resta observar os sujeitos expletivos, categori
camente nulos nas línguas pro-drop. Uma análise em prepara
ção, adiantada em Duarte (1997d) já revela estratégias diversas 
para o preenchimento de tais estruturas, seja com a utilização de 
demonstrativos, seja com a substituição do expletivo por 
sujeitos de referência arbitrária, seja com o alçamento de SNs 
de orações encaixadas.
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Utilização e colocação dos pronom es pessoais 
no português falado do Brasil: 

indicações dum a m udança tipológica 
em progresso?

1 Introdução

1.1 Os objetivos desta contribuição são bastante limitados. 
Trata-se, em primeiro lugar, de reflexões metodológicas em 
relação a uma investigação do emprego, da posição e das 
funções pragmáticas do pronome-sujeito no português falado 
do Brasil.1 A investigação propriamente dita será realizada à 
base de transcrições de conversações gravadas em Goiânia.2 
Como se pôde verificar durante o colóquio sobre «substan
dard e mudança no português do Brasil» em Berlim, há 
muitos corpora de língua falada «privados», quer dizer (ain
da) não publicados ou não destinados à publicação. As trans
crições publicadas pelo projeto NURC (SP) —  «A linguagem 
falada culta na cidade de São Paulo» —  são, até agora, as 
únicas disponíveis a toda a comunidade científica. Embora 
possam, sem dúvida nenhuma, servir de base para vários tipos 
de pesquisas, têm uma utilidade muito reduzida para a análise 
do nível suprassegmental, isto é, entoação, acentuação, pausas 
etc. Não é necessário entrar em pormenores para afirmar

Falar «do  português falado do Brasil» constitui, evidentem ente, um a 
simplificação.

O respectivo trabalho de cam po está sendo subvencionado por m eios postos 
a nossa disposição pelo program a PRO BRAL do Serviço Alem ão de 
Intercâm bio Académ ico (DAAD). Veja-se tam bém  M eyer-H erm ann (no 
prelo).

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM, 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 203-225
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desde já que uma investigação empiricamente adequada das 
funções pragmáticas do emprego e da colocação dos pronomes- 
sujeito não pode ser levado a cabo excluindo os marcadores 
suprassegmentais.

1.2 As reflexões metodológicas da contribuição presente 
referem-se sobretudo à conceituaiização e categorização do 
termo «pronome-sujeito». Mas, naturalmente, estão sendo feitas 
em vista de outros objetivos de outras pesquisas. Nesses traba
lhos futuros não se trata só, como já mencionei, de investigar as 
funções pragmáticas do emprego dos vários tipos de pronomes- 
sujeito (diferenciados neste trabalho), mas também de contribuir 
à problemática da classificação tipológica do português brasilei
ro. No seu estudo sobre os pronomes pessoais, os autores Ilari / 
Franchi / Neves / Possenti (1996) dizem:

O português dispensa em m uitas circunstâncias o uso dos pronom es-sujeito, 
fato que as gramáticas tradicionais explicam  pela existência das desinências 
verbais e que a gramática gerativa reconhece enquadrando o português no 
parâm etro pro-drop  (Ilari / Franchi / Neves / Possenti 1996: 108-109).

A continuação dizem:

A om issão do sujeito pronominal não é categórica, assim  como não o é sua 
explicitação (Ilari /  Franchi / Neves / Possenti 1996: 109).

Essa afirmação não está certa. Primeiro, dada a conotação 
do termo,3 seria preferível, em vez de falar de «omissão» do 
sujeito pronominal, utilizar o termo «não-emprego»; em segun
do lugar, há casos nos quais, por exemplo para evitar ambigiii- 
dade referencial, é mesmo necessário o emprego de um sujeito 
pronominal (veja-se Meyer-Hermann 1995: 199); finalmente há 
casos, por exemplo em estruturas coordenadas, nos quais o não- 
emprego de um pronome-sujeito constitui a regra, uma vez que

Porque na realidade o falante não om ite , quer dizer não esquece  de 
em pregar um pronome-sujeito.
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o seu emprego nesses contextos deveria ser interpretado como 
funcionalmente marcado (veja-se também o parágrafo 3.2.3).

1.3 Cada tentativa de classificar tipológicamente uma língua 
com pretensões de ser empiricamente adequada, obrigatoriamen
te tem que tomar em conta dados estatísticos. Evidentemente 
constitui nada de novo afirmar que as estastísticas dependem 
das variáveis contadas; e a realidade das estatísticas fornecidas 
pelas respectivas pesquisas4 demostra que não é de maneira 
nenhuma trivial recordar que a questão de decidir quais as 
variáveis que poderiam ser postas em relação umas com as 
outras merece uma fundamentação teórico-metodológica cuida
dosa.

1.4 O problema de classificar tipológicamente um idioma como 
língua pro-drop ou não, não pode ser descrito em termos de 
dicotomias ou oposições estritas. Em comparação, por exemplo, 
com o latim clássico, as línguas ibero-românicas, são, digamos 
assim, menos pro-drop, fazendo abstração das diferenças 
graduais que nesse aspecto há entre as diversas variantes do 
espanhol, do português de Portugal e do português brasileiro. 
Portanto, é a partir de um determinado grau de obrigatoriedade 
sistemática (estatisticamente constatado) que se deixa de falar de 
uma língua pro-drop. Em relação com o francês moderno, que 
(já) não é uma língua pro-drop, o francês antigo era uma língua 
«mais» pro-drop. Esse tipo de evolução tipológicamente rele

Um único exemplo: No estudo já  m encionado de Ilari /  Franchi / Neves / 
Possenti (1996), os quadros 1, 2 e 3 (págs. 83, 84 e 85, respectivam ente), 
além de conterem  vários erros de cálculo, só indicam  a ocorrência de 
pronom es-sujeito, sem indicar, para que se possa verificar a percentagem  
relativa, a ocorrência de todas as formas verbais sem e com  sujeitos 
explícitos. Além disso, com o se verá na m inha proposta de diferenciar tipos 
de categorias nas três pessoas do singular e do plural, é, por exem plo 
absolutam ente indispensável distinguir na terceira pessoa do singular entre 
form as com um  sujeito na form a de um grupo nom inal («o negócio»), com 
sujeito pronom inal («ele», etc.), e sem sujeito explícito.
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vante implica, logicamente, uma fase de transição durante a 
qual a caracterização tipológica oscilará entre um «ainda não» 
e/ou um «já não» com respeito a classificar uma língua como 
sendo do tipo pro-drop.

1.5 Apesar de ser evidente a interdependência mútua entre as 
variáveis escolhidas nas estatísticas e a classificação tipológica, 
parece oportuno precisar mais alguns aspetos. Partir da hipótese 
de que, num contexto determinado, o emprego dum pronome- 
sujeito é prescindível, implica ao mesmo tempo a outra hipótese 
de que não há uma diferença funcional entre o emprego e o 
não-emprego desse pronome-sujeito no contexto suposto. No 
quadro dessa suposição geral, o objetivo mais específico poderia 
ser o de descrever se há uma correlação entre o verbo «achar» 
e a (não-)utilização dum pronome-sujeito da primeira pessoa de 
singular. Com respeito a exemplos do tipo:

(1-83) eu acho que vou ao cinem a (Ilari / Franchi /  Neves /  Possenti 1996: 
11 1 ).

Ilari / Franchi / Neves / Possenti (1996) dizem:

No caso de um verbo como achar  opinativo, em que, [ ...] , tem grande 
incidência do pronom e sujeito eu, a om issão desse pronom e pode ser 
interpretada em relação com outros factores ligados à construção sintáctica, 
com o o fato de o m odalizador (acho que) vir após a proposição:

(1-84) eu estudei acho que uns três anos de balê  (Ilari / Franchi /  Neves / 
Possenti 1996: 111).

Independentemente do fato de nada sabermos sobre os 
contextos respectivos desses dois exemplos, penso que, em vista 
de qualquer regra sobre a (im-)possibilidade do (não-)emprego 
de um pronome-sujeito, esses dois exemplos simplesmente não 
podem ser comparados. Trata-se, na realidade, de duas pergun
tas distintas. A primeira é de saber se, na estrutura prototípica, 
representada pelo exemplo «eu acho que vou ao cinema», o uso 
do pronome-sujeito é ou não é a estrutura preferida; a segunda



Utilizaçao e colocação dos pronom es pessoais no Brasil 207

pergunta levanta um problema diferente, simplesmente por 
referir-se a uma estrutura prototípica diferente: «eu estudei acho 
que três anos de balê».

1.6 A hipótese fundamental duma argumentação em favor da 
existência de línguas pro-drop é que nesse tipo de línguas 
existem contextos nos quais não há nenhuma diferença funcio
nal entre uma determinada estrutura com e a correspondente 
estrutura sem pronome-sujeito. Mas se não houver diferença 
funcional entre o uso e o não-uso dum pronome-sujeito, como 
explicar a alternância entre as duas possibilidades estruturais? 
Uma conceitualização empiricamente fundamentada da noção de 
língua pro-drop não pode partir, como se costuma fazer dentro 
do quadro tradicional da gramática gerativa, da hipótese de que 
existe, teoricamente, em determinadas estruturas sintáctico- 
semânticas a possibilidade de não utilizar um pronome-sujeito, 
nota bene, sem que haja diferença funcional entre essas duas 
possiblidades.

Uma definição empiricamente fundamentada duma língua 
pro-drop deverá, em primeiro lugar, tomar em conta, duma 
maneira sistemática, a freqiiência com a qual os falantes na 
realidade comunicativa estão empregando essas duas possibili
dades teóricas de (não) usar um pronome-sujeito.

1.7 Uma proposta de tomar em conta sistematicamente o critério 
da freqiiência para a classificação tipológica das línguas tem 
sido feita por Hawkins (1983). Hawkins propõe distinguir entre 
«freqiiência em textos» e «freqiiência na gramática».

A noção chave para a explicação dessa distinção é o concei
to de «doubling». Trata-se de um «doubling», quando duas 
estruturas no resto inteiramente idênticas («all things being 
equal») se distinguem por uma única caraterística, por exemplo,
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pela ante- ou posposição de um dos elementos dessa estrutura, 
como no caso de adjetivos em relação ao nome respectivo.5

Aplicado ao tema dessa contribuição, um «doubling» seria 
o emprego ou não-emprego de um pronome-sujeito no quadro 
de duas estructuras idênticas em todos os outros aspectos 
(inclusive no que diz respeito ao contexto). O que é importante 
nessa teoria de Hawkins é que ele define o conceito de estrutura 
«normal» em função da freqiiência relativa, quer dizer, num 
«doubling» a estrutura com maior frequência seria considerada 
como a estrutura «normal».

1.8 A aplicação do segundo ponto, isto é a freqiiência na 
gramática, à questão do uso dos pronomes-sujeito deverá partir 
do paradigma dos diversos tipos de pronomes-sujeito (veja-se o 
capítulo 2 do presente estudo). Tratar-se-ia, portanto, de verifi
car estatística e separadamente para cada um destes tipos de 
pronomes-sujeito se foram utilizados mais freqiientemente com 
ou sem o pronome-sujeito, sem esquecer o postulado de compa
rar só verdadeiros «doublings». Partindo da mera suposição de 
que o conjunto dos pronomes-sujeito no português contêm vinte 
elementos, então o emprego de pronomes-sujeito seria também 
«na gramática» o caso «normal» se houver, por exemplo, quinze 
tipos de pronomes-sujeito com uma preferência estatística para 
o emprego dos pronomes-sujeito.

1.9 O objetivo limitado da minha contribuição consiste, como já 
acentuei no início, em propor uma taxionomia dos diversos 
tipos de pronomes-sujeito que permitirá uma análise diferencia
da e empiricamente adequada dos empregos destas formas tão 
importantes para uma classificação tipológica do português 
brasileiro falado. Depois de ter realizado sincrónicamente essa 
classificação tipológica, que se refere, seja dito entre parênteses, 
só a uma parte dos elementos que deveriam ser tomados em

Uma discussão mais porm enorizada da teoria de Hawkins encontra-se em 
M eyer-Herm ann (1991).
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conta (por exemplo ordem de palavras etc.) para chegar a uma 
classificação completa, surge a outra pergunta anunciada no 
título desse estudo: Contêm os dados estatísticos indícios, e, se 
os contêm, em que medida e em que direção para um processo 
de mudança tipológica do português brasileiro? Partindo duma 
posição metodológica rigorosa, está claríssimo que de uma 
análise sincrónica não se pode deduzir nada, seja o que for, 
sobre um processo eventual de mudança tipológica, a não ser 
que existam outras análises sincrónicas que poderiam  ser 
comparadas com a primeira. No que diz respeito ao português 
brasileiro falado, esses estudos, e portanto as bases para fazer 
comparações que permitiriam chegar a conclusões mais do que 
somente heurísticas, simplesmente (ainda) não existem.6 Quanto 
à investigação do uso dos pronomes-sujeito no português 
brasileiro escrito, também pelo simples fato de existirem desde 
há séculos textos que permitem várias análises sincrónicas 
comparáveis, a situação é um pouco melhor; mas nem tanto 
quanto se possa imaginar, uma vez que as metodologias utiliza
das, se assim se pode chamá-las, são de tal maneira distintas, 
que no fundo os resultados desses estudos não deveriam ser 
comparados. Mesmo assim, e com todas as reservas sublinhadas 
pelo próprio Lucchesi (1998, neste volume) no seu importante 
trabalho, existem na língua escrita indícios significativos de um 
aumento da utilização de pronomes-sujeito e diminuição da 
ocorrência de formas com sujeito nulo (veja-se Duarte 1993; 
Tarallo 1993).

Uma das poucas exceções constitui o valiosíssim o estudo de M aria Eugênia 
Lam oglia Duarte (1998, neste volume). A sua m etodologia, mais preci
sam ente a sua categorização dos diversos tipos de pronom es sujeito, difere 
só em  pequenos detalhes daquela proposta no meu capítulo 2, de m aneira 
que está cum prida a condição prévia para que seja possível um a com pa
ração, quer dizer, a exigência de haver um a m etodologia comparável.
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2 Os diferentes tipos de sujeitos pronominais (e nominais) 
no corpus analisado

2.1 Algumas explicações

A seguinte lista de tipos de sujeito pronominais e nominais 
baseia-se, no quadro desse estudo preliminar, sobre um 
conjunto de 1500 verbos finitos, repartidos sobre as amostras 
62, 255, 360, 396 e 333 do livro A linguagem falada culta na 
cidade de São Paulo (veja-se Castilho / Preti 1987).

Uma diferenciação entre tipos de sujeitos (nominais e 
pronominais) não pode ser feita unicamenta à base das desinên
cias morfológicas dos verbos finitos. O critério decisivo é 
aquele que se refere às pessoas do discurso, ou seja a sua 
função como interactante no discurso. Quando um falante 
refere-se a si próprio por meio da forma «a gente», trata-se, em 
primeiro lugar, duma «frase nominal», em segundo lugar duma 
forma verbal da terceira pessoa do singular. Está claro, porém, 
que uma ocorrência da forma «a gente» (na função de referir-se 
ao falante, compare o código lb  da lista) será considerada como 
uma forma da «primeira pessoa do singular». Do mesmo modo, 
a forma «você», ao referir-se desta maneira o falante a si 
mesmo, conta como uma ocorrência da «primeira pessoa do 
singular» (compare o código lca  da lista); ao contrário, quando 
o falante por meio de «você» se dirige ao seu interlocutor, 
tratar-se-á de uma ocorrência de um caso da «segunda pessoa 
do singular» (compare o código 2ba da lista).

Isso significa o seguinte: Quando utilizo neste estudo o 
termo «pronome da primeira pessoa do singular», refiro-me a 
todas as formas (pro-)nominais pelas quais o falante se designa 
como falante, indicando ao mesmo tempo que está falando de si 
mesmo. Correspondentemente, utilizo a noção de «pronome da 
segunda pessoa do singular» para qualquer forma (pro-)nominal 
por meio da qual o falante indica que se dirige a um interlocu
tor (alocutário) e que está falando sobre este interlocutor.
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No seu quadro dos pronomes pessoais Ilari /  Franchi / 
Neves / Possenti (1996: 91) consideram como «pessoa» as 
formas da primeira e da segunda do singular, como «não- 
pessoa» as formas determinadas e indeterminadas da terceira do 
singular. É uma distinção duvidosa, uma vez que um falante 1 
pode falar sobre aquilo que disse um interlocutor 2 (presente na 
interação), dirigindo-se a um interlocutor 3, utilizando o prono
me «ele»: «ele [=interlocutor 2] disse que ...». Neste tipo de 
exemplo, dada a presença do «terceiro», ao qual no diálogo se 
refere o pronome «ele», o emprego desse pronome não só tem 
uma função anafórica, mas também, pelo menos em parte, uma 
função deíctica.7 Costuma-se caracterizar esse tipo de situação 
comunicativa por meio da noção «triálogo» ou «comunição 
trialógica».

No que diz respeito à primeira e segunda pessoas do plural, 
é necessário distinguir entre várias constelações de alocutários 
dos pronomes «nós», «a gente», «se», «vocês», «os senhores», 
«as senhoras», etc., respectivamente (comparem também Ilari / 
Franchi / Neves / Possenti 1996: 94-96). Assim, «nós» pode 
referir-se ao falante e ao mesmo tempo a pessoas (não presentes 
no diálogo atual) do grupo do falante e da geração do falante 
(vejam-se os códigos 4c e 4ca da minha lista). «Vocês», por 
outro lado, pode referir-se a todos os interlocutores da interação 
atual (vejam códigos 5b e 5ba) ou, por exemplo, só a um dos 
interlocutores e aos membros do seu grupo, não presentes no 
diálogo atual (código 5cá).

Para um a descrição da função <<(ana-/cata-)fórica» dos pronom es veja-se o 
capítulo «Verweisung im Text (Textphorik)», em: Kallm eyer / Klein / 
M eyer-H erm ann /  Netzer /  S ieben ÇT984: 177-252); com pare-se tam bém  
Ilari / Franchi / Neves / Possenti (1996: 114-130).
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2.2 Lista de sujeitos pronominais e nominais 
no português brasileiro

Código Exem plo

la  [1“ Sg., sem pronome] então::uhn ..tenho vontade de de:: ouvir uma
notícia (62, linha 82) 

laa  [ I a Sg., pronome anteposto] principalm ente no meu caso eu de m anhã
saio dirigindo (62, linha 81-82) 

lap  [ I a Sg., pronom e posposto] o pescoço estava ... não era só eu (396,
linha 455)

lb  [a gente = eu, sem pronome] [falando de si mesmo] então a gente
corre depressa vai para o carro troca  de roupa faz. isso (360, linha 
135-136)

lb a  [a gente  = eu, com pronome] a gente  às vezes tem vontade né? de
fugir um pouco (62, linha 136) 

lc  [você = eu, sem pronome] você precisa sair um pouquinho para ir
fazer qualquer negócio seu particular ... está  com um roupão lá um 
calor trem endo (62, linha 34-36) 

lea  [veja lc, pronome anteposto] é horrível né? você sai de m anhã às
vezes você  sai agasalhado (62, linha 33-34)

Ida [se = eu, anteposto] eu viajo sempre de autom óvel ... porque são seis
filhos então ... não dá para viajar de outro jeito  ... se  fica:: ... 
crianças agora (255, linha 39-41) 

ldp  [íe  = eu, posposto] bom  você vê é:: normal aquilo né? ... levanta-se
cedo ... vou lá para o meu serviço (62, linha 102)

2a [2a Sg., sem pronom e tu] sem exem plo
2aa [2a Sg., com pronom e tu anteposto] sem exem plo
2ap [2a Sg., com pronom e tu posposto] sem exem plo
2b [você = o interlocutor, sem pronome] o que é que você faz? ...

levanta ... qual é a sua atividade (62, linha 99-100]
2ba [você = interlocutor, anteposto] certo ... exato ... bom  colega você

sabe que dentro da profissão (62, linha 8-9)
2bp [você = interlocutor, posposto] sem exem plo
2c [a senhora  /  o senhor  = interlocutor, sem pronome] qual o meio de

transporte que o senhor se utiliza ... para viajar ... [ .. .]  coloca  a 
família no carro (255, linha 34-36)

2ca [a senhora  /  o senhor = interlocutor, anteposto] e a dona A. a senhora
lem bra assim de algum a toalete ... (396, linha 336)

2cp [veja 2ca, posposto] sem exemplo
3a [3a Sg., sem pronome] então isso atrapalha um pouco ... aliás eu diria

que tra/ atrapalha  até bastante (62, linha 15-16)
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3aa [3a Sg., pronom e anteposto] então o tempo para mim é:: ... im prescin
dível que ele seja  bom  (62, linha 44-45)

3ap [3a Sg., pronom e posposto] acho que seria o ideal isso (62, linha 139)
3ca [sujeito nominal anteposto, Sg.] agora parece que:: o tempo  realmente

prejudica (62, linha 52)
3cp [sujeito nominal posposto, Sg.] sabe que eu dependo de condução né?

... choveu ... acabou o trânsito (62, linha 20-21)
3d [pronom e relativo sujeito, Sg.] então são duzentos num ônibus que

cabe trinta (62, linha 25-26)
3ea [ninguém , cada um, etc. anteposto] se você se guiar ... serviço de

m eteorologia ninguém  acerta (62, linha 91-92)
3ep [veja 3ea, posposto] lá lá em casa é tudo  em função de horário (360,

linha 287-288)
3fa [expressões «impessoais» com  sujeito em form a de infinitivo, ante

posto] sem exemplo 
3fp [expressões «impessoais» com sujeito em form a de infinitivo, pospos

to] precisa convencê-lo  não é? (360, linha 87)
4a [1“ PI., nós = os interactantes presentes, sem  pronom e] gostaria que

vocês falassem  assim sobre o clima ... é um ... é um pouquinho chato 
mas vamos ver se dá né? (62, linha 5-6)

4aa [nós = os interactantes presentes, anteposto] acho que até que enfim
nós encontram os um ponto em  comum  (255, linha 258-259)

4ba [a gente = nós os interactantes presentes, anteposto] sem exem plo
4c [nós = eu e pessoas do meu grupo, da m inha geração, os brasileiros,

etc., sem pronome] já  vou para a aula né? ... (e lá assim  para as) dez 
e vinte mais ou menos já  estamos [eu e os alunos] saindo felizes 
descansados (62, linha 115-117)

4ca [veja 4c, com pronom e nós anteposto] você vê né? o m undo quer que
nós [os brasileiros] conservem os a Am azónia (62, linha 183-184)

4cp [veja 4c, com pronom e nós posposto] sem exem plo
4da [a gente  = os interactantes presentes e outras pessoas do mesmo

grupo, etc.] acho que seria o ideal isso ... se a gente  tivesse condição
se sem pre estar:: ... procurando um clima m elhor (62, linha 139-140)

4dp [posposto] sem exemplo
4ea [se = nós no sentido de 4c, anteposto] é uma coisa que não vai ser

fácil convencer [o marido de fazer uma operação] então desistim os ... 
eu pelo menos desisti não se toca mais no assunto (360, linha 89-91) 

4ga [a gente  = eu e a m inha família, meus amigos, etc. não presentes na
interação actual] o sítio reconstrui aquela imagem de um Shangri-la ... 
de um lugar onde [ ...]  a gente  se reencontra com os (255, linha 351 - 
353)

5b [vocês = só os presentes, sem pronome] gostaríam os que dessem  as
suas opiniões a respeito da televisão (333, linha 1)
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5ba [vocês = só os presentes, pronom e anteposto] bom  o:: vocês poderiam
no caso falar então de início para nós né? ... se o clim a de São Paulo 
(62, linha 1-2)

5bp [posposto] sem exemplo
5ca [vocês = um dos presentes e membros do seu grupo não-presentes,

pronom e anteposto] ao cinem a no largo do Arouche ... vocês iam de 
fraque (396, linha 30-31)

5cp [veja 5ca, pronom e posposto] sem exemplo
6a [3“ Pl., determ inado, sem pronome] eu viajo sempre de automóvel ...

porque são seis filhos então ... não dá para viajar de outro jeito  (255, 
linha 39-40)

6aa [3“ Pl., pronom e anteposto] estou ouvindo o noticiário da Tupi ... eles
dão ... (62, linha 86)

6ap [3a Pl., pronom e posposto] sem exemplo
6ca [sujeito nominal, pl., anteposto] diz que as noites cearenses são uma

m aravilha (62, linha 125)
6cp [sujeito nominal ou equivalente, pl. posposto] agora à tarde vão dois

para a escola (360, linha 161-162)
6g [pronom e relativo sujeito, pl.] e mesmo em contacto com outras

pessoas que tiveram  viagens internacionais (255, linha 75-76)
7aa [íe  indeterm inado, anteposto] e realmente pouco decotado um decô/

um decote MEio decote ... (e) dificilm ente se via [ ...]  uma toalete 
com a decote com pleta (396, linha 360-364)

7ap [se indeterm inado, posposto] apontava-íe para uma m oça era el/ ela ...
(lovelácia) ela era:: ... leviana ... então era apontada com o tal ... hoje 
é o contrário ... aponta-se quando ela é recatada (396, linha 232-234) 

7b [a gen te , indeterm inado, sem pronome] apesar de que a gente vê aí
falar que no interior [a gente] usava chapéu não usava aqui em São 
Paulo (396, linha 139-140)

7ba [a gente, indeterm inado, anteposto] quero crer que um a viagem  São
Paulo a M anaus ... ou São Paulo a Belém . ..a  gente  costum a ser 
M UIto bem atendido (255, linha 64-65)

7ca [você, indeterm inado, anteposto] é preferível:: m uito mais você
trabalhar com:: um sol bonito (62, linha 16-17)

7d [3a Pl., indeterm inado, sem pronome] que que você acha dessa polui/
poluição que tanto fa lam  ... que vão controlar (62, linha 176-177) 

7da [3" Pl., indeterm inado, pronom e anteposto] ouvir um a notícia uma
coisa qualquer que norm alm ente eles dão (62, linha 82-83)

7ea [verbos «impessoais» há, tem, existe, etc. sujeito anteposto] ah o::
voile não existe mais o voile de lã (396, linha 109)

7ep [veja 7ea, sujeito posposto] para mim:: não há problem a  (62, linha 19)
7fa [pronom e indefinido, p. ex. todos, anteposto] [nenhuma] reunião

qualquer sem o:: ... sem o colete ... então todos usavam  colete (396, 
linha 59-60)
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7fp [pronom e indefinido, p. ex. outros, posposto] agora outros m eios de
transporte ... vocês se utilizam  de alguns meios de transportes ... 
agora existem  outros que vocês conhecem  (255, linha 130-132)

7ga [a pessoa, indeterm inado, anteposto] [fala de bondes] conform e a hora
e conform e o bairro conform e a linha que a pessoa  se serve ... é um 
sacrifício (255, linha 230)

7ha [oração na função de sujeito, anteposto] quem quisesse  aprendia
alem ão (396, linha 502-503)

3 Análise estatística

3.1 Os dados

No quadro 1 registram-se as ocorrências dos sujeitos pronomi
nais e nominais diferenciados segundo a lista do capítulo
anterior.

3.1.1 Quadro 1:
Sujeitos pronominais e nominais 

no português brasileiro falado (singular)

Código Inq.
62

Inq.
255

Inq.
360

Inq.
396

Inq.
333

Soma

l a  (sem pron.) 18 59 19 10 13 119 I

laa (eu, antep.) 24 78 22 15 39 178

lap  (eu, posp.) — — 1 1 — 2

lb  (gente, sem pr.) — — 3 — — 3

Iba (gente, pr. antep.) 1 — 5 — — 6

lc  (você=eu, sem pr.) 3 — — — — 3

lca  (você  = eu, pr. 
antep.)

5 — — — — 5

Ida — 1 — — — 1

ldp 1 — — — — 1

Som a 52 138 50 26 52 318

2b (você, sem pr.) 4 — 2 — 1 7
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Código Lnq.
62

lnq.
255

lnq.
360

lnq.
396

lnq.
333

Soma

2ba (você, pr. antep.) 46 1 — — 12 59

2bp (você, pr. posp.) — — — — — —

2c (o senhor, sem pr.) — 2 — — — 2

2ca (o senhor, antep.) — 13 1 3 1 18

Som a 50 16 3 3 14 86

3a (sem pronome) 61 16 67 60 46 250 I

3aa (pron. antep.) 13 14 29 6 43 105

3ap (pron. posp.) 2 1 2 — 3 8

3ca (nome, antep.) 40 44 28 37 39 188

3cp (nome, posp.) 5 7 8 10 4 34

3ea 2 — 7 — — 9

3ep — — 1 — 1 2

Som a 123 82 142 113 136 596

3d (Pr. rei., sg.) 15 8 13 15 16 67

3fp 5 — 4 — 3 12

Som a 20 8 17 15 19 79

S ub to ta l 245 244 212 157 221 1079

3.1.2 Quadro 2:
Sujeitos pronominais e nominais 

no português brasileiro falado (plural)

Subtotal Singular 245 244 212 157 221 1079

Código da forma verbal lnq. lnq. lnq. lnq. lnq. Soma

62 255 360 396 333

4a (1! Pl., sem pr.) 2 — — — 2 6

4aa (1! Pl., pr. antep.) — 3 — — 2 5

4c (sem pronome) 2 5 8 2 3 20
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Subtotal Singular 245 244 212 157 221 1079

Código da forma verbal Inq.
62

Inq.
255

Inq.
360

Inq.
396

Inq.
333

Soma

4ca (pr. antep.) 6 3 6 9 5 29

4da (a gente, antep.) 1 — — 2 — 3

4ea (se  = nós, antep.) — — 1 — — 1

4ga (a gente = eu + 
fam ilia etc.)

— 1 1 1 — 3

Som a 11 12 17 15 12 67

5b (vocês = presentes, 
sem pr.)

— 1 — — 1 2

5ba (vocês = presentes, 
pr. antep.)

4 2 1 2 10

5ca (vocês = um  dos 
presentes +  outros)

— — — 3 — 3

Som a 4 4 — 4 3 15

6a (3! Pl., sem prono
me)

— 2 32 29 12 75

6aa (3! Pl., pron. ante
posto)

3 1 16 9 7 36

6ca (nome, anteposto) 1 13 7 24 10 55

6cp (nome, posposto) 1 1 1 1 1 5

Som a 5 17 56 63 30 171

6g (pron. rei., pl.) — 7 3 10 8 28

7aa (se indet., antepos
to)

— 2 2 5 8 17

7ap (se indet., pospos
to)

— 1 — 6 2 9

7b  (a gente indet., sem 
pronome)

— 1 — 3 — 4

7ba (a gente indet., 
pron. anteposto)

2 3 — 3 1 9



218 Reinhard M eyer-Herm ann

Subtotal Singular 245 244 212 157 221 1079

C ódigo da forma verbal Inq.
62

Inq.
255

Inq.
360

Inq.
396

Inq.
333

Soma

7ca (você indet., ante
posto)

10 — — — — 10

7d (eles indet., sem 
pronome)

13 3 - 4 3 23

7da (eles indet., ante
posto)

1 1 — 1 1 4

7ea (verbo impess. há, 
existe, etc., antep.)

— — — 1 — 1

7ep (verbo im pess. há, 
existe, etc., posposto)

9 2 6 22 10 49

7fa (pron. indefinido, 
anteposto)

— 1 3 5 1 10

7fp (pron. indefinido, 
posposto)

— 1 1 — — 2

7ga (a pessoa, indet., 
anteposto)

— 1 - — — 1

7ha (oração sujeito, 
anteposto)

— — — 1 — 1

S om a (indeterminados) 35 16 12 51 26 140

T o ta l d as  fo rm as 
a n a lisad as

300 300 300 300 300 1500

3.2 Alguns resultados da análise estatística

3.2.1 Sujeitos da «primeira pessoa do singular» 
(falante/locutor)

No total temos 318 formas da primeira pessoa singular, das 
quais 193 (= 60,7 %) aparecem com uma forma pronominal 
no sentido da minha categorização, incluindo assim formas 
como «eu», «a gente», «você» e «se» na função de referir-se 
ao falante. Esse predomínio do emprego do pronome-sujeito
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da primeira do singular é válido para todas as amostras anali
sadas. Há, porém, um intervalo significativo entre 54,8 % 
(amostra 360) e 75 % (amostra 333).8 Merece ser mencionado, 
além disso, que há só dois casos de posposição do pronome 
sujeito eu, ou seja menos do que 1 % de todas as formas da 
primeira pessoa singular.

3.2.2 Sujeitos da «segunda pessoa do singular» (alocutário)

Na segunda pessoa do singular, das 86 formas contadas só 9, 
ou seja pouco mais do que 10 % do conjunto, aparecem sem 
pronome-sujeito. Em certa medida esse resultado não pode e 
não deve surpreender uma vez que as desinências dos verbos 
finitos respectivos são formas da terceira pessoa do singular: 
«o senhor disse», «a senhora chegou», «você trabalha», etc. 
Na realidade, também na primeira pessoa singular existem 
casos de formas ambíguas no sentido de que podem ser inter
pretadas como formas da primeira ou da terceira singular, por 
exemplo «estava», «gostaria», «fosse», «for», etc. O objetivo 
de evitar ambigiiidade referencial pode ser, como se sabe 
(veja-se Meyer-Hermann 1995), uma das causas para o empre
go dos pronomes-sujeito da primeira do singular. Dado que 
nas amostras analisadas não há nenhuma ocorrência do prono
me «tu», todos os verbos finitos da segunda pessoa do singu

As estatísticas de Ilari /  Franchi /  Neves / Possenti (1996: 84) infelizm ente 
não contêm  nenhuma informação sobre a freqiiência dos pronom es-sujeito 
em  relação ao total das form as verbais respectivas. Encontram os, no 
entanto, no texto a observação seguinte: «a primeira pessoa do singular é 
a que mais dispensa a expressão de sujeito: 30,59 % das ocorrências de 
prim eira pessoa do singular não têm sujeito explícito» (Ilari /  Franchi / 
Neves /  Possenti 1996: 109). Q uer dizer, 69,41 % das form as da prim eira 
pessoa singular, um resultado que não pode ser com parado com o meu 
(60,7 %), uma vez que Ilari /  Franchi /  Neves /  Possenti (1996) têm 
contado tam bém  casos de «(eu) sei lá» e «não sei», não tomados em 
consideração nas m inhas estatísticas: «Dos 96 casos de om issão do 
pronom e eu, 21 ocorreram  na expressão ‘sei lá ’ e 15 na expressão ‘não 
se i’» (Ilari / Franchi /  Neves /  Possenti 1996: 109).
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lar analisados são formas da terceira pessoa do singular, ou até 
ambíguas («o senhor gostaria»), porque poderiam ser também 
formas da primeira pessoa do singular.

As poucas formas da segunda pessoa do singular sem 
pronome são casos que aparecem em orações coordenadas: «o 
que é que você faz? ... levanta»; «qual é o meio de transporte 
que o senhor se utiliza ... para viajar ... coloca a família no 
carro?», etc. O problema que se põe é de saber se também nos 
casos da segunda do singular se trata duma verdadeira «esco
lha» entre formas sem ou com pronome, no sentido da noção de 
«doubling» de Hawkins (veja-se capítulo 1). Abstração feita das 
exceções em estruturas coordenadas, o emprego dos pronomes 
«você», «o senhor», etc. na função de referir-se ao alocutário é 
simplesmente obrigatório; por outro lado está em certa medida 
mesmo «interdito» nas frases coordenadas. Por isso, não se trata 
de um caso de «doubling» no sentido de Hawkins (1983).

3.2.3 Sujeitos da «terceira pessoa singular»

Ao considerar só os pronomes pessoais sujeito e as frases 
nominais ante- e pospostos, temos um conjunto de 605 formas 
analisadas, dos quais 222 são frases nominais. Por outro lado 
temos 250 formas sem sujeito explícito (= sujeito desinêncial) 
e 123 com um sujeito pronominal. Partindo da hipótese de 
que as formas sem sujeito explícito e as formas com um sujei
to pronominal formam um «doubling», podemos constatar 
com 65,3 % um predomínio de formas sem sujeito explícito. 
No fundo, porém, essa hipótese parece duvidosa, quer dizer a 
questão que se põe é de saber se realmente a totalidade das 
formas da terceira do singular sem pronome sujeito podem ser 
postas em relação com a totalidade das formas da terceira do 
singular com um sujeito pronominal. Na minha opinião, só se 
pode falar dum verdadeiro «doubling» se não houver diferen
ças semânticas (referenciais) e/ou pragmáticas entre uma for
ma sem e uma forma respectiva com sujeito pronominal. Eis 
um exemplo:
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(1) L l:  a lei teria que ser ... éh:: retroativa sei lá atuar sobre o que já  existe 
L2: uhn uhn ...
L l:  (né? então) eu Acho que ela não está conseguindo nem  atuar sobre 
o que vai existir ... em term os ela existe ela está lá mas::não funciona  
... porque 
L2: EH:::
(Am ostra 343, 1. 95-101).

No contexto do exemplo (1), o emprego do pronome-sujeito 
«ela» nas formas «ela existe» e «ela está lá» não é «necessá
rio», uma vez que a função anafórica/referencial de referirem-se 
os verbos «existe» e «está lá» à frase nominal «a lei» seria 
garantida também sem o emprego dos pronomes-sujeito respec
tivos. Por outro lado, o uso dos pronomes marcados no exemplo
(1) parece não ter qualquer função pragmática, como por 
exemplo marcação contrastiva (quer dizer «ela» em contraste a 
qualquer outra pessoa). Finalmente, o verbo marcado «funcio
na» poderia ser utilizado com um pronome, «mas:: ela não 
funciona», sem que isso implicasse uma modificação da função 
referencial e pragmática em comparação com a forma sem 
pronome sujeito. As três formas discutidas cumprem, portanto, 
as condições para serem consideradas como formas de um 
«doubling».

Por outro lado, uma forma da terceira do singular sem 
sujeito explícito não faria parte de um «doubling», se o em
prego de um pronome-sujeito, como em (2a), ou duma frase 
nominal sujeito, como em (2b), no mesmo contexto constituisse 
uma estrutura «inaceitável» e mesmo agramatical. Vejamos o 
exemplo (2):

(2) L2: acho que:: ... acho que esse negócio se repete ou acaba se repetindo 
em qualquer cidade (343, 1. 104/105).

(2a) * esse negócio se repete ou esse negócio acaba se repetindo
(2b) ' esse negócio se repete ou ele acaba se repetindo.

Isso significa que é metodologicamente inadequado relacio
nar indiscriminadamente a totalidade das formas da terceira do 
singular sem sujeito explícito com a totalidade das formas da



222 Reinhard M eyer-Herm ann

terceira do singular com sujeito explícito. Pelo menos as 
estruturas coordenadas, constituidas pela frase nominal e o 
verbo ou os verbos finitos respectivos das sequências coordena
das, deveriam ser excluidas duma análise estatística, na qual se 
trata de investigar os casos em que há para o falante uma 
verdadeira liberdade de escolha entre uma forma sem e uma 
forma com sujeito pronominal.9

3.2.4 Sujeitos da «primeira pessoa do plural»

No corpus analisado, a «primeira pessoa do plural» inclui as 
formas nós, a gente e se (compare-se na lista do capítulo 2 as 
formas do código 4). Do total de 67 formas contadas, 41 
(61,2 %) têm um sujeito pronominal. Esta percentagem 
(=38,8 % sem sujeito pronominal) é notavelmente parecida à 
distribuição das formas da primeira pessoa do singular 
(60,7 % em comparação a 38,8 %).

3.2.5 Sujeitos da «segunda pessoa do plural»

Das 15 formas contadas, 13 (=86,7 %) ocorrem com o prono
me «vocês», 13,3 % sem sujeito pronominal. A semelhança 
da fenomenología das formas da «segunda pessoa do singu
lar», deve ser tomado em conta que as desinências dos verbos 
finitos da «segunda do plural» são formas da terceira do 
plural. Se as formas, realizadas nos texto analisados com 
pronome, tivessem sido usadas sem pronome, poderia ter 
havido ambigiiidade referencial, fato que explicaria a necessi
dade do uso do pronome «vocês» nesses casos. Assim, deve 
ser posto em questão se se trata realmente dum «doubling» no 
sentido de Hawkins (1983).

Vale m encionar nesse contexto que tam bém  nas línguas com  o emprego 
«obrigatório» do pronom e (inglês, francês, alemão, etc.), o segundo verbo 
finito nas seqiiências coordenadas aparece preferencialm ente sem sujeito 
pronominal.
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3.2.6 Sujeitos da «terceira pessoa do plural»

Utilizo a noção de «terceira pessoa do plural» para referir-me 
unicamente às formas da terceira plural com referentes deter
minados.10 Tudo incluido (sujeitos nominais, pronominais e 
verbos finitos sem sujeito explícito) foram contadas 171 for
mas, das quais 75 sem sujeito, 36 com sujeitos pronominais e 
60 com sujeitos nominais. Se compararmos somente a fre- 
qíiência das formas sem sujeito com a das formas com sujeito 
pronominais, temos uma distribuição de 32,4 % com sujeitos 
pronominais contra 67,6 % sem qualquer sujeito explícito. 
Trata-se de uma distribuição sensivelmente parecida àquela 
que temos podido constatar para a terceira pessoa do singular 
(a dizer 32,1 % em comparação a 67,9 %, respectivamente).

4 Conclusões

A taxionomia dos tipos de pronomes-sujeito apresentada neste 
estudo não é mais do que um primeiro passo para facilitar 
uma investigação metodologicamente adequada das causas do 
(não-)emprego dos pronomes-sujeito. Antes de que se possa 
concluir, porém, que o português brasileiro está em vias de 
perder as suas características como língua pro-drop, é neces
sário que sejam cumpridas as seguintes condições:

a) deve haver nos textos uma quantidade significativa de 
ocorrências de pronomes-sujeitos cujo emprego não se pode 
explicar por razões semânticas e/ou pragmáticas (empregos 
«aleatórios»);

b) a ocorrência destes empregos «aleatórios» de pronomes- 
sujeito deve ser, também nas terceiras do singular e do 
plural, mais freqüente que o uso funcional, ou seja expli

10 Alguns tipos de sujeitos e verbos finitos com  referentes indeterm inados 
encontram -se no quadro 2, abaixo do código 7.
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cável por razões semânticas e/ou pragmáticas, dos 
pronomes-sujeito.
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Aspectos morfossintáticos 
da fala de comunidades pesqueiras: 

um estudo variacionista

Entre as características que, no português brasileiro, distin
guem a variante standard da substandard, tomadas em sentido 
amplo, encontra-se a maior ou menor tendência à aplicação da 
regra de concordância, não só no âmbito do sintagma verbal, 
mas também no do sintagma nominal, não obstante a comple
xidade dos fatores que a determinam.

O fato de a não-realização da concordância verbal constituir 
um traço marcante de diferenciação social, de cunho estigmati
zante, e, ao mesmo tempo, vir subsidiando debates sobre as 
origens do português do Brasil motivou Vieira (1995) a realizar, 
na linha sociolingiiística variacionista, uma pesquisa sobre esse 
fenómeno no âmbito da 3a pessoa do plural, com base em 2250 
dados, na fala de comunidades de pescadores das regiões Norte 
e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

Como demonstra a autora, apesar de seus fortes condicio
namentos de ordem estrutural, a opção dos falantes também 
depende de fatores de natureza extralingtiística, como os relati
vos à faixa etária em que se encontram e à área geográfica em 
que vivem.

Este trabalho tem por objetivos, retomando a análise de 
Vieira:

Io apontar os fatores de cunho lingüístico que, na fala da 
região, se mostraram relevantes para o cancelamento da 
marca de número no SV e, sobretudo,

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 227-254
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2o discutir os resultados referentes aos condicionamentos de
natureza social, por meio da reanálise dos dados com o
auxílio de novas variáveis.

Busca-se, com esse procedimento, verificar se o que concor
re para que, com base em índices probabilísticos e percentuais, 
se possam traçar duas isoglossas, uma unindo cinco, outra con
gregando sete localidades, são «influências de natureza sócio- 
histórico-cultural» a ela inerentes ou «injunções sócio-comporta- 
mentais» que envolvem os indivíduos que nela vivem, entre as 
quais «o fato de serem ou não escolarizados.» Trata-se, portan
to, não só de um refinamento da análise anteriormente realizada, 
mas também de uma tentativa de testar tais hipóteses, lançadas 
por Vieira (1995: 144) à guisa de conclusão para seu estudo.

A pesquisa, a primeira a investigar o fenómeno numa 
variante não urbana do Estado, baseou-se em dados seleciona- 
dos de entrevistas do tipo DID (í/iálogo entre informante e 
¿/ocumentador) pertencentes ao Arquivo Sonoro do Projeto 
APERJ («Atlas Etnolingiiístico dos Pescadores do Estado do 
Rio de Janeiro»). Abarcou doze comunidades pesqueiras (veja
se o mapa 1), cada uma delas representada por seis indivíduos 
dela naturais, num total de 72 informantes do sexo masculino, 
distribuídos por três faixas etárias (A: 18-35 anos; B: 36-55 
anos; C: 56-70 anos), trinta e dois deles analfabetos, e quarenta, 
escolarizados até, no máximo, a 4a série do ensino elementar.

A escolha dos informantes, que tinham de ter em comum a 
atividade profissional, obedeceu, de forma sistemática, apenas 
aos critérios de naturalidade e de distribuição etária. Não se 
controlou seu nível de escolaridade, que, no entanto, deveria 
estar contido entre o nível zero (analfabetismo) e o 4 (4a série 
do ensino elementar). A seleção, inteiramente aleatória quanto 
a esta variável, acabou por refletir, de modo bastante aproxima
do, a realidade não só dessas comunidades, em que os indiví
duos raramente freqüentam a escola por mais de cinco anos, 
mas também da região como um todo, em que o índice de 
analfabetismo, a depender da unidade geopolítica, é da ordem
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de 40 % a 60 % entre os segmentos mais velhos da população 
e de 10 % a 30 % entre os mais jovens, de acordo com dados 
fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e pelo Centro de Informações e Dados do Rio de 
Janeiro (CIDE).

Mapa 1

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Em síntese, na amostra, correspondente a 24 informantes 
por grupo etário,

da  faixa A, há  20  esco larizados e 4  analfabetos;
da  fa ixa  B, há  12 esco larizados e 12 analfabetos;
da  fa ixa C , há  8 escolarizados e 16 analfabetos,

o que corresponde, respectivamente, a um índice de 17 %, 50 % 
e 66 % de analfabetos por grupo etário de informantes.
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Na análise, além das variáveis extralingúísticas/aíjra etária, 
localidade e escolaridade (esta com caráter auxiliar), levaram-se 
em conta as variáveis estruturais:

1° posição do sujeito em relação ao verbo,
2o distância entre o SN e o verbo,
3o paralelismo em nível clausal,
4° animacidade do sujeito,
5o paralelismo em nível discursivo,
6o saliência fónica,
7° relação entre o número de sílabas das formas singular e

plural do verbo,
8o relação entre a tonicidade das formas singular e plural,
9° tempo verbal,
10° tipo de estrutura morfossintática.

Das treze variáveis, mostraram-se relevantes para o cancela
mento da marca de número no SV a saliência fónica; o parale
lismo, tanto no nível clausal quanto no discursivo; a animacida- 
de bem como a posição e a distância do sujeito em relação ao 
verbo; a faixa etária e a localidade.

Como se expõe no gráfico 1, os fatores mais relevantes para 
o cancelamento da marca de número no SV são os relacionados 
à saliência fónica, pois ele se intensifica à medida que diminui 
a diferença material fónica entre as formas singular e plural dos 
verbos: formas como comem, saem são mais suscetíveis a não 
portarem marca do que formas como são ou vieram.
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G r á f i c o  1 :

Atuação da variável saliência fónica (Vieira 1995): 
pesos relativos

A: come/comem; sai/saem  
B: fala/falam
C: faz/fazem ; quer/querem
D: dá/dão; vai/vão
E: comem /comeram ; falam /falaram
F: disse/disseram; quis/quiseram
G: é/são
H: veio/vieram
I: fa lar/falarem

Por outro lado, confirmou-se, mais uma vez, o princípio do 
paralelismo, segundo o qual marcas levam a marcas e zeros 
levam a zeros. Com apoio no gráfico 2, verifica-se que a 
probabilidade de cancelamento da regra de CV diminui à 
proporção que os SNs sujeitos apresentam marcas formais de 
plural, ocorrendo o inverso no caso de a marca estar ausente, 
registrando-se as seguintes tendências:
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a) a ausência da marca de plural no último elemento do SN 
sujeito favorece a não concordância de modo considerável 
(peso relativo [=p. r.] 0,76);

b) a presença de sintagma preposicionado cujo último elemento 
não apresenta marca de plural ou constitui uma forma não 
marcada (sing.) é, ainda que em menor grau, favorecedora 
da não concordância (p. r. 0,54);

c) a presença de marca de plural em SNs de um só ou de mais 
de um constituinte desfavorece o cancelamento da marca de 
número (p. r., respectivamente, 0,40 e 0,27);

d) SNs sujeitos cujo último elemento é um numeral (marca 
semântica de pluralidade) favorecem a não-concordância 
acentuadamente (p. r. 0,83), o que permite, neste caso, 
afirmar que o princípio do paralelismo atua pela repetição 
de formas e não de idéias.

Gráfico 2:
Atuação da variável paralelismo no nível clausal 

(Vieira 1995): pesos relativos

A: eles/peixes 
B: os peixes 
C: os peixes

D: os peixes da lagoa 
E: todos dois/os dois
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No gráfico 3, expõem-se os resultados referentes ao parale
lismo no nivel discursivo. O tipo de controle proposto no 
trabalho de Vieira —  que considera as formas verbais com 
referentes iguais ou distintos, singulares ou plurais —  levou à 
reformulação do conceito de série discursiva e evidenciou que 
o fenómeno se dá no plano predominantemente morfológico — 
repetição de marcas formais.

Observaram-se as seguintes tendências:

a) verbos precedidos de verbos com marca formal de plural 
explícita apresentam baixa tendência à não-concordância;

b) verbos precedidos de verbos com marca zero de plural 
explícita ou de 3a pessoa do singular de mesma forma 
apresentam tendência à não concordância;

c) a manutenção do referente não constitui condição para a 
efetivação do efeito paralelístico;

d) a mudança de referência associada à mudança do discurso 
de um interlocutor para o de outro inibe o efeito paralelísti
co.
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Gráfico 3:
Atuação da variável paralelismo no nível discursivo 

(Vieira 1995): pesos relativos

A: verbo precedido de verbo com m arca formal de plural —  discurso do 
docum entador —  mesmo referente 

B: verbo precedido de verbo com m arca formal de plural —  discurso do
inform ante —  m esmo referente 

C: verbo precedido de verbo com m arca formal de plural —  discurso do
informante —  referentes distintos 

D: verbo precedido de verbo com m arca formal de plural —  discurso do
docum entador —  referentes distintos 

E: verbo precedido de verbo com m arca zero de plural —  discurso do infor
m ante —  m esm o referente 

F: verbo precedido de verbo com m arca zero de plural —  discurso do infor
mante —  referentes distintos 

G: verbo precedido de verbo de 3a pessoa do singular —  discurso do infor
mante —  referentes distintos 

H: verbo precedido de verbo de 3a pessoa do singular —  discurso do docu
m entador —  referentes distintos

Ressalte-se que, para o efeito paralelístico ocorrer, a cons
trução analisada não precisa ter, necessariamente, a mesma 
referência do sujeito da construção anterior. Pode dar-se o efeito
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paralelístico com referentes iguais ou distintos, sendo apenas 
condição para que ocorra, no caso da concordância verbal, que 
se trate de estruturas semelhantes. Dessa ressalva, confirma-se, 
mais uma vez, que o que se concebe como paralelismo formal 
atua prioritariamente no nível da forma e não no do conteúdo, 
consistindo, de fato, em paralelismo formal e não semântico.

Como se expõe no gráfico 4, a variável posição do sujeito 
em relação ao verbo, de acordo com a hipótese inicialmente 
formulada, confirmou que a ordem Verbo-Sujeito favorece 
acentuadamente o cancelamento da marca de número no SV, 
destoando das estruturas de sujeito anteposto —  em que predo
mina a concordância. No entanto, as estruturas antepostas em 
que o SN é retomado pelo relativo que —  uma forma não 
marcada —  induz ao cancelamento.

Gráfico 4:
Atuação da variável posição do sujeito (Vieira 1995): 

pesos relativos

A: sujeito explícito anteposto
B: sujeito explícito anteposto representado na oração por relativo ‘que’
C: sujeito explícito posposto

As variáveis animacidade do sujeito e distância entre o nú
cleo do SN sujeito e o verbo, de comportamento instável,
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demonstraram que, embora com atuação secundária, (a) sujeitos 
inanimados favorecem o cancelamento, quando comparados aos 
animados e (b) quanto maior a distância entre o sujeito e o 
verbo, menor a tendência à concordância.

Algumas das variáveis estruturais levadas em conta por 
Vieira já  haviam sido testadas em outros estudos variacionistas 
sobre concordância verbal, em amostras da fala de indivíduos 
tanto em via de alfabetização, quanto de baixo e alto níveis de 
escolaridade.

Em trabalho pioneiro sobre o tema, Lemle / Naro (1977) 
apontam as formas menos salientes como as mais suscetíveis ao 
cancelamento da marca de número: no nível morfofonológico, 
os verbos com menor diferenciação fónica entre as formas 
singular e plural; no nível sintático, as estruturas do tipo Verbo- 
Sujeito. Naro / Scherre, em trabalhos realizados em 1992 e 
1993 com dados do Projeto PEUL, destacam a tendência «de 
formas gramaticais semelhantes ocorrerem juntas» (1993: 2), 
isto é, mostram a importância do princípio do paralelismo na 
aplicação ou não da regra.

Já no âmbito da fala culta, embora, como diz Graciosa 
(1991: 79-80), a concordância seja «um fenómeno extremamen
te controlado, com aplicação quase categórica da regra», 
detectam-se dois contextos em que incide o baixo índice de 
cancelamento: aqueles a) em que o sujeito se encontra posposto 
ao verbo ou b) dele distante, ainda que anteposto.

Tendo em vista que esses estudos foram realizados com 
amostras de fala de indivíduos residentes na cidade do Rio de 
Janeiro, diferentemente do que ocorre em Vieira (1995), que 
focalizou comunidades do Norte e Noroeste do Estado, pode-se 
inferir não estar o fenómeno, a princípio, vinculado a fatores de 
natureza diatópica. Isto se confirma recorrendo-se a observações 
dos primeiros dialectólogos brasileiros, que já registravam a 
simplificação do sistema de flexões verbais, isto é, o acentuado 
cancelamento da marca de número no sintagma verbal, em 
diferentes regiões do país: Amaral (1920), no dialeto caipira de 
São Paulo, o que é reiterado, na década de setenta, por Rodri-
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gues (1974), na área de Piracicaba; Nascentes (s. d.), ainda na 
cidade do Rio de Janeiro em 1922; Marroquim (21945), em 
Alagoas e Pernambuco; Teixeira (1938, 1944), respectivamente, 
em Minas Gerais — confirmado por Veado (1982) na década de 
oitenta —  e em Goiás. Há, no entanto, um ponto comum a tais 
observações: o de atribuírem tal característica de fala «ao povo» 
às «classes incultas» Logo, pode-se inferir, com base nesses 
testemunhos e nos índices de freqiiência apontados nos citados 
estudos variacionistas, que nível de escolaridade seja, das 
variáveis extralingüísticas, a mais significativa para a maior ou 
menor tendência à aplicação da regra de cancelamento.

Na pesquisa de Vieira (1995), as variáveis localidade e 
faixa etária mostraram-se condicionadoras do cancelamento, 
cujos índices variam, conforme demonstram o gráfico 5 e a 
tabela 1, na fala das localidades, destacando-se três delas — 
Itaocara (ITO), Guaxindiba (GUA) e Atafona (ATA) — , no 
nível selecionado, às quais se podem reunir —  com base nos 
pesos relativos para localidade no nível 1 —  as comunidades de 
São João da Barra (SJB) e Itaperuna (ITA).
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Gráfico 5:
Atuação da variável localidade (Vieira 1995): 

pesos relativos
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Tabela 1:
Atuação da variável localidade

Localidade O corrências Freqiiência 
(em  %)

P.R.
N ível

sei.

P.R.
N ível 1

A tafona (A TA ) 179/264 68 0,62 0,55

B arra de Itabapoana (BIT) 74/128 58 0,42 0,44

C am buci (C A M ) 71/142 50 0,34 0,37

Farol de São T om é (FST) 128/214 60 0,46 0,47

G argaú (G A R) 79/131 60 0,41 0,47

G uax ind iba  (G U A ) 157/209 75 0,70 0,64

Itaocara  (ITO) 111/128 87 0,83 0,79

Itaperuna (ITA) 106/165 64 0,43 0,51

Pon ta  G rossa  dos Fidalgos 
(PG F)

132/226 58 0,48 0,45

São B enedito  (SB E) 152/253 60 0,48 0,47

São F idélis (SFI) 121/242 50 0,32 0,37

São João  da B arra (SJB) 96/150 64 0,46 0,51

Por outro lado, como se verifica pelo Gráfico 6 e Tabela 2, 
a não-concordância, diferentemente do que se esperava, decresce 
à medida que diminui a idade dos falantes.
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Gráfico 6:
Atuação da variável faixa etária (Vieira 1995): 

pesos relativos

A: 18 a 35 anos
B: 36 a 55 anos 
C: 56 anos em diante

Tabela 2:
Atuação da variável faixa etária

Faixa E tária O corrências Freqilência 
(em  % )

P.R.
Nível

sei.

P.R.
N ível 1

A (18 a 35 anos) 315/565 56 0,37 0,43

B (36  a  55 anos) 463/781 59 0,48 0,47

C (56  a 70  anos) 628/906 69 0 ,60 0,57

Investigando-se o que ocorria em cada comunidade isola
damente, a autora concluiu que «os índices de não concordância
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obtidos em cada localidade delineiam um quadro de instabilida
de de comportamento lingüístico pelas faixas etárias (embora os 
mais novos concordem mais que os mais velhos, às vezes 
ocorre o contrário), o que toma prematura a projeção do fato 
em tempo aparente».

Buscando melhor compreender a questão, ela utilizou-se de 
nível de escolaridade como variável auxiliar. Com o cruzamento 
de faixa etária e escolaridade (Vieira 1995: 109) verificou que 
«o comportamento lingüístico dos informantes das faixas A 
(escolarizados .37 e analfabetos .38) e B (escolarizados .49 e 
analfabetos .47) apresenta pouca alteração consoante a escolari
dade», enquanto, na faixa C (aquela em que é mais produtivo o 
cancelamento), foram os informantes escolarizados os que maior 
tendência apresentaram à concordância (cancelamento da marca 
0,54 entre os escolarizados e 0,69 entre os analfabetos).

Esse quadro de instabilidade suscitou inúmeros e produtivos 
debates entre Vieira e Brandão, orientadora da pesquisa, e 
acabou por gerar a análise que ora se apresenta e que procura 
comprovar uma das seguintes hipóteses:

Io A variável localidade poderia estar sendo selecionada em 
função de aspectos sócio-históricos a ela referentes e ainda 
não controlados ou 

2o seriam realmente fatores relacionados aos indivíduos, 
sobretudo os relativos a faixa etária / escolaridade, não só 
os mais significativos do ponto de vista extralingüístico, 
mas também os que estariam determinando a seleção de 
localidade entre as variáveis condicionadoras do fato.

Assim, privilegiaram-se variáveis extralingüísticas que 
recobrissem aspectos sócio-históricos (treze variáveis) das 
comunidades pesqueiras e sócio-comportamentais dos indivíduos 
(seis variáveis) que nelas vivem, e cujos fatores foram reorgani
zados à medida que se entremostravam os primeiros resultados 
(veja-se quadro 1, em anexo). Cumpre salientar que os fatores 
que constituem as treze variáveis do primeiro conjunto foram
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definidos com o auxílio de informações atualizadas (Censo de 
1991 e recontagens levadas a efeito em 1996), retiradas de 
publicações dos já referidos IBGE e CIDE, bem como do 
volume 1 do Guia sócio-econômico dos municípios do Estado 
do Rio de Janeiro (veja-se a Bibliografia), de 1993. Já os 
fatores que constituem as seis variáveis do segundo conjunto 
foram delineados com base em informações constantes das 
entrevistas.

Autorizadas pelos índices obtidos por Vieira para a variável 
localidade, partiu-se do princípio de que havia no Norte- 
Noroeste do Estado duas unidades geolingiiísticas (veja-se mapa 
2) referentes ao cancelamento da concordância verbal (doravante 
CanCV):

Io a formada por Guaxindiba (GUA), Atafona (ATA), São 
João da Barra (SJB), Itaocara (ITO) e Itaperuna (ITA), com 
índices superiores a 0,50 de CanCV (64 % a 87 % de 
ocorrências) e que passou a constituir a Iso+CanCV;

2o e a composta por Barra de Itabapoana (BIT), Gargaú 
(GAR), Farol de São Tomé (FST), São Fidélis (SFI), 
Cambuci (CAM), Ponta Grossa dos Fidalgos (PGF) e São 
Benedito (SBE), com índices inferiores a 0,50 de CanCV 
(50 a 60 % de ocorrências) e que passou a integrar a Iso- 
CanCV.

As duas unidades foram analisadas separadamente com o 
objetivo de verificar-se que fator(es) estaria(m) agindo em cada 
uma delas, ou nas duas, para que se pudessem delinear as 
referidas isoglossas (Iso), cumprindo ressaltar que — de acordo 
com os novos parâmetros estabelecidos para análise — , na 
Iso+CanCV o input geral da regra de CanCV é 0,73 e na Iso- 
CanCV 0,57.
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Mapa 2

■ - Ca nCV: > 50

^ - Can CV:  < .50

Da etapa de análise em que se consideraram as 19 novas 
variáveis conjuntamente, concluiu-se que apenas as relacionadas 
a características dos falantes seriam pertinentes para que melhor 
se compreendesse a existência das duas unidades geolingüísticas 
aqui indicadas, visto que não houve seleção de qualquer variá
vel relativa a aspectos sócio-históricos das comunidades. Isso se 
deve ao fato de que cada localidade constitui uma célula 
específica, isto é, forma um conjunto que não se reproduz 
integralmente em qualquer das outras localidades no que toca às 
características sócio-histórico-culturais, o que, em outras 
palavras, significa dizer que têm perfil próprio, embora entre
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elas se possam observar características comuns em referência a 
determinados fatores. Na Iso+CanCV, por exemplo, todas as 
comunidades dispõem, mesmo que num grau mínimo, de 
infraestrutura turística e escolar e, em sua economia, a agricul
tura não é dominante. Já na Iso-CanCV, não há comunidades 
com crescimento populacional positivo ao longo dos últimos 50 
anos, nem com comércio de oferta diversificada alta.

Apesar disso, no âmbito geral, pelo fato de as localidades 
terem sido selecionadas para o Atlas não por um critério de 
diversidade lingüística, mas de preponderância de uma atividade 
profissional, tem-se, em termos sócio-culturais, uma certa 
homogeneidade no complexo regional que se considera: as 
comunidades se situam no Norte-Noroeste do Estado, em zonas 
rurais ou ruralizadas, com pouca infraestrutura comercial e 
industrial, além de terem tido uma história de colonização 
similar. Desse modo, a variável localidade, por si só, congrega 
os aspectos que se buscou controlar por meio do estabelecimen
to das demais variáveis relativas às comunidades.

Essas primeiras considerações desencadearam, no processo 
da pesquisa, uma reflexão sobre a natureza de uma localidade 
na qualidade de variável tipicamente sociolingüística. O que, de 
fato, constitui uma localidade?

A esse respeito, cabe lembrar Rossi (1984), que adverte que 
os lugares só existem como espaços sociais. Para dar conta da 
complexidade embutida no adjetivo social, atributo por excelên
cia do conceito de localidade, é fundamental também recorrer-se 
a variáveis baseadas no perfil dos informantes e nas situações 
de interação de que participam, dentre os quais avulta a impor
tância de faixa etária / escolaridade.

Respaldados por esses resultados, procedeu-se à última etapa 
do estudo com base, apenas, nas variáveis referentes às caracte
rísticas inerentes aos indivíduos, as quais abarcavam (a) a faixa  
etária conjugada à escolaridade e (b) a fluência discursiva (alta, 
moderada ou baixa), bem como aspectos vinculados à atividade 
profissional comum aos indivíduos: (c) herança profissional 
(ascendentes pescadores ou não), (d) função na pesca (a de
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mestre, a de auxiliar ou integral, no sentido de o pescador 
desempenhar todas as funções sozinho), (e) nível de engajamen
to na atividade profissional (total ou parcial) e (f) propriedade 
de bens ligados à pesca (não proprietário ou proprietário do 
barco e dos implementos, só do barco ou só dos implementos).

Nas cinco comunidades que formam a Iso+CanCV, mostrou- 
se pertinente apenas função na pesca. Nas sete comunidades 
que formam a Iso-CanCV, destacaram-se a variável compósita 
faixa etária /  escolaridade, função na pesca e fluência discursi
va.

Ao estabelecer-se a variável função na pesca, partiu-se da 
hipótese de que os indivíduos que pescavam sozinhos tenderiam 
ao cancelamento da marca, enquanto os mestres —  que ocupam 
posição de liderança —  bem como popeiros, proeiros, geladores, 
por exemplo, dependentes das orientações do mestre —  retives
sem mais a marca, em decorrência de uma maior interação 
sócio-profissional, o que se confirmou para a Iso+CanCV (veja
se gráfico 7), mas não para a Iso-CanCV.

Gráfico 7:
Atuação da variável função na pesca 

referente à Iso+CanCV: 
pesos relativos

M: mestre 
A. auxiliar 
I: integral
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Quanto afluência discursiva, acreditava-se que, quanto mais 
baixa, mais favorecedora do cancelamento, o que acabou por ser 
corroborado (veja-se gráfico 8, relativo à Iso-CanCV).

Gráfico 8:
Atuação da variável fluência discursiva 

referente à Iso-CanCV: 
pesos relativos

B: baixa
M: m édia 
A: alta

As duas recém-mencionadas variáveis, embora selecionadas, 
foram-no de forma bastante assistemática. A observação detida 
de seu comportamento, pelo cruzamento de dados, indicou que 
elas se poderiam estar mostrando favorecedoras do maior ou 
menor cancelamento devido ao tipo de pesquisa que se realiza
va. De um lado, em determinadas ambiências —  rio, lagoa — , 
há maior probabilidade de o indivíduo pescar sozinho, enquanto 
no mar diversificam-se as funções; de outro, verificou-se que 
alguns informantes apresentavam baixa fluência discursiva
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devido à situação de entrevista, contrariando o comportamento 
detectado quando da sua escolha. Tal quadro, aliado à assiste- 
maticidade de seleção das variáveis, demonstra que qualquer 
generalização sobre sua atuação requer refinamento.

O mesmo não aconteceu com a variável compósita escolari
dade / faixa etária, sem dúvida a mais pertinente para dar a 
dimensão —  no que tange aos condicionamentos extralingiiísti- 
cos — do maior ou menor índice de cancelamento nas comuni
dades reunidas em cada uma das isoglossas. A sua não-seleção 
nas análises pertinentes à Iso+CanCV é tão significativa quanto 
sua seleção na Iso-CanCV. Poder-se-ia, assim, dizer que 
-CanCV é a isoglossa mais marcada por fatores relativos a 
escolaridade / faixa etária e -1-CanCV a menos marcada pelos 
fatores do mesmo grupo, bastando para comprová-lo mencionar 
a significância da variável no nível 1 da análise computacional: 
0,000 —  altamente relevante — , no primeiro caso; 0,696 — 
altamente irrelevante — no segundo.

Em síntese, à parte os indivíduos mais velhos, em cuja fala 
sempre predomina o cancelamento (seria esta a variante mais 
conservadora?), o que distingue as áreas de +CanCV das de 
-CanCV é o fato de, na primeira, predominar a não-concor- 
dância também entre os indivíduos escolarizados e analfabetos 
das faixas etárias A e B, ao passo que, na segunda, entre os 
falantes dessas mesmas faixas, ser baixo o índice de cancela
mento entre os analfabetos e predominar a concordância entre 
os escolarizados. No gráfico 9, visualizam-se tais conclusões 
com base em índices percentuais de ocorrência de cancelamen
to.

Com base nos resultados já  discutidos, cabem algumas 
considerações finais a respeito da natureza do condicionamento 
de um fato morfossintático.

Em primeiro lugar, fica claro que fatos morfossintáticos são 
condicionados, de forma evidente, por variáveis de natureza 
estrutural, o que dispensa maiores comentários, visto que o 
condicionamento intralingiiístico está comprovado na perspecti-
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va sociolingüística e também confirmado no estudo sobre o 
CanCV.

Gráfico 9:
Atuação das variáveis escolaridade e faixa etária 

referentes a ISO+CanCV e ISO-CanCV

100 n
p 90 : 
e 8 0 : 
r 7 0 :
e 6 0 :
n 50 - 
t 
u 
a 
I

30  
20 : 
10 =

A B

Iso+CanCv: Analf 

Iso+CanCv: Escol

— H i — Iso-CanCv: Analf

— Iso-CanCv: Escol

A: 18 a 35 anos
B: 36 a 55 anos 
C: 56 anos em  diante

Em segundo lugar, delineia-se, com mais clareza, o perfil do 
condicionamento extralingüístico de um fato morfossintático. 
Com base nos resultados alcançados para a concordância verbal, 
acredita-se que a variável de cunho diatópico não interfira na 
opção do falante pela realização ou pelo cancelamento da marca 
de número, mas sim que variáveis de natureza diastrática / dia- 
fásica estabeleçam íntima relação com o condicionamento de 
fatos morfossintáticos, especialmente o de CanCV.

Isso se deve a opção dos falantes no que diz respeito a 
variantes referentes a determinados fatos morfossintáticos ser, 
comumente, objeto de avaliação por parte dos usuários da 
língua. Ocorre um julgamento de valor, de modo que as varian
tes alcançam prestígio em meio ao grupo (caso da realização da
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concordância) ou são estigmatizadas (caso de CanCV). O 
resultado dessa valoração, positiva ou negativa, de um compor
tamento lingüístico está intimamente associado à organização 
social do grupo de indivíduos em questão. E é nesse sentido 
que avulta a relevância do condicionamento de variáveis de 
ordem diastrática / diafásica para o fato morfossintático aqui 
discutido. Dependerá, certamente, do maior ou menor contato 
que tenha o indivíduo com o que é considerado standard ou 
substandard a sua opção por uma determinada variante. E, 
dentre os meios que propiciam tal contato, inclui-se a escolari
dade. Ocorre que, na realidade brasileira —  em que em de
terminados contextos, é privilégio de alguns grupos o acesso à 
escola — , o grau de escolaridade do indivíduo relaciona-se, de 
forma muito clara, à classe social a que ele está vinculado. A 
classe social, por sua vez, propicia ao indivíduo a possibilidade 
de escolha de elementos oferecidos pela sociedade, como bens 
materiais, bens culturais, atividade profissional, local de residên
cia, dentre outros.

Com base nessa reflexão, acredita-se que o condicionamento 
de CanCV, variante reconhecidamente substandard no português 
do Brasil, esteja vinculado, em termos extralingüísticos, a 
variáveis de natureza diastrática / diafásica, em primeiro lugar. 
Nesse sentido, os condicionamentos de natureza diatópica 
submetem-se aos de natureza diastrática, entendendo-se a região 
em que reside o indivíduo como o seu «espaço social».

Cabe registrar que os resultados ora expostos já apontam 
novos caminhos para o prosseguimento da investigação, que 
propiciem a confirmação da pertinência das conclusões deste 
estudo. Pretende-se, assim, não só ampliar o número de variá
veis relativas ao indivíduo, mas também testar as variáveis de 
cunho extralingüístico em dados coletados com informantes 
pertencentes a grupos sociais heterogéneos. Por fim, com a 
continuação do estudo, pretende-se investigar as hipóteses 
aventadas em dados de outros níveis da língua, como, por 
exemplo, o fonético / fonológico.
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Anexo

Quadro 1
Variáveis sociais 

relativas ao informante

1. Faixa Etária/Escolaridade

18 a 35 anos —  analfabeto 
18 a 35 anos —  alfabetizado 
36 a 55 anos —  analfabeto 
36 a 55 anos —  alfabetizado 
56 a 70 anos —  analfabeto 
56 a 70 anos —  alfabetizado

2. Nível de engajamento: 
atividade profissional

Total (só pescador)
Parcial (outra atividade no mom ento ou 
anteriormente)

3. F luência discursiva

A lta (fornece inform ações adicionais) 
M oderada (respostas elaboradas)
Baixa (responde só à questão ou sim/não)

4. Herança profissional

Ascendentes pescadores 
Ascendentes não pescadores

5. Função na pesca

M estre
Auxiliar
Integral

6. Propriedade de bens materiais 
ligados à pesca

Proprietário do barco e dos im plem entos 
Proprietário dos im plem entos 
Proprietário do barco
Não proprietário do barco e dos im plem en
tos
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Variáveis sociais 
relativas à comunidade pesqueira

7. Localidade 8. D istância em relação
ao Centro Regional

A tafona
Barra de Itabapoana 0 km (localizado na sede)
Cambuci até 20 km
São João da Barra de 21 a 40 km
São Fidélis de 41 a 60 km
Guaxindiba de 61 a 80 km
Itaocara mais de 81 km
Itaperuna
São Benedito
G argaú
Ponta Grossa dos Fidalgos
Farol de São Tomé

9. Localização em  unidade 10. Época de povoam ento da região
geopolítica regional

Século XVI
Em sede de município Século XVII
Em sede de distrito Século XVIII
N ão se aplica Século XIX

11. Época de constituição da colónia 12. Sede de colónia ou de capatazia

Século XVII Sim
Século XVIII Não
Século XIX
Século XX

13. Peso das atividades geradoras de recur 14. Infra-estrutura com ercial
sos da com unidade na econom ia municipal

Com ércio de oferta mínima
agropecuária dominante no PIB municipal Com ércio de oferta básica
agropecuária não domin. no PIB municipal, Com ércio de oferta diversificada mínima
em que predom ina o setor secundário Com ércio de oferta diversificada média
agropecuária não domin. no PIB municipal, Com ércio de oferta diversificada alta
em  que predom ina o setor terciário
agropecuária não domin. no PIB munic., em
que os setores. secundário e terciário se
equilibram
agropecuária dom inante no PIB municipal
em  que os setores prim ário e terciário se
equilibra
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15. Infra-estrutura turística

não existência de hotel/restaurante 
existência de um hotel e restaurante 
existência de dois ou mais hotéis e restau
rantes

16. Infra-estrutura de saúde

não existência de posto m édico nem de 
hospital
existência de posto médico mas não de 
hospital
existência de posto médico e hospital 
existência de hospital, mas não de posto 
médico

17. Infra-estrutura escolar

Não existência de escola
Existência apenas de uma escola de Ia a 4a
série
Existência de escola(s) de 1° grau 
Existência de escola(s) de 1" e 2° graus 
Existência de escola(s) de 1°, 2° e 3° graus

18. índice m édio de crescim ento popula
cional nos últimos 50 anos, no município

Negativo: < 0 %
Neutro: 0,1 % a 0,99 %
Positivo baixo: 1 % a 2 %
Positivo médio: > 2,1 %

19. Densidade dem ográfica

< de 50 hab/km 
de 50 a 100 hab/km

20. índice percentual de população rural do 
distrito em  que se insere a com unidade

Até 10 %
De 11 % a 20 %
De 21 % a 30 %
De 31 % a 40 %
De 41 % a 50 %
De 51 % a 60 %
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Um estudo em tem po real 
em dialeto ru ra l brasileiro: 

questões m orfossintáticas

1 A variação no português brasileiro

Numa área extensa como a do Brasil, tão diversificada socio- 
culturalmente, seria inconcebível pensar que a língua manti
vesse uma unidade absoluta. A diversidade lingüística que 
existe em nosso país reflete, sem dúvida, nossas características 
pluriculturais, as do nosso passado e as do nosso presente, não 
se podendo deixar de levar em conta a estratificação social, a 
distribuição geográfica e a diferenciação estilística.

Um território de oito e meio milhões de quilómetros quadra
dos, com uma população hoje estimada em cento e cinqüenta e 
sete milhões de habitantes (IBGE 1996) —  com índice ainda 
alto de analfabetismo —  não poderia apresentar um quadro 
linguístico homogéneo, devido a influências não só intra-, mas 
também extralingüísticas. Em artigo de 1965, o filólogo António 
Houaiss afirma que a existência de variedades lingüísticas no 
português brasileiro pode, de início, ser explicada pelo próprio 
processo de colonização do país: «dialetação horizontal por 
influxo indígena e diferenciação vertical entre a fala do luso e 
a fala do nascido e criado na terra» (Houaiss 1965: 56).

Um outro aspecto a destacar é o de que a estrutura de nossa 
sociedade colonial teve sua base fora dos meios urbanos, e se 
não podemos considerar uma civilização agrícola a que os 
portugueses instauraram no Brasil, pelo menos podemos con
siderá-la uma civilização de raízes rurais. António Cândido, no 
prefácio de Raízes do Brasil de Buarque de Holanda (1988) 
analisa a marca da vida rural na formação da sociedade brasilei-

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 255-272
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ra e a relação rural-urbano, que determina em vários níveis a 
fisionomia do país: «Repousando na escravidão, ela [a socieda
de] entra em crise quando esta declina, e baseando-se em 
valores e práticas ligadas aos estabelecimentos agrícolas, suscita 
conflitos com a mentalidade urbana» (Cândido, em: Buarque de 
Holanda 1988: XVI). O primeiro choque nos padrões coloniais 
dá-se a partir da vinda da Família Real. A passagem do rural ao 
urbano, isto é, o predomínio da cultura das cidades, ocorre 
lentamente, com o crescimento de algumas cidades, surgimento 
de outras, modificando-se o panorama lingüístico do Brasil, em 
decorrência da mudança, dentro do contexto histórico, da 
geografia humana brasileira. Em 1996, a população urbana já 
era 3,6 vezes maior que a rural, confirmando a tendência já 
iniciada, como se pode observar no gráfico seguinte:

POPULAÇÃO URBANA E RURAL 
BRASIL -  1940-1991

M llh o 'a s

1 0 4 0  1 8 5 0  1 8 6 0  1 8 7 0  1 8 8 0  1881
A n o

M  t J R B A N A  S H  R U R A L

F O N T E  -  I B Q E / O P E .  _
D E P A R T A M E N T O  D E P O P U L A Ç A O .

Essa mudança, no entanto, não se dá ao mesmo tempo em 
todo o país. E a continuação de um fenómeno que teve início 
na Região Sudeste, na década de 50, e que somente atingiu as 
outras regiões —  e não da mesma forma —  na década de 70.
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Por outro lado, toda a história externa do português do 
Brasil constitui um processo de mestiçagem e interpenetração de 
culturas, a dos europeus e a dos habitantes da terra e, mais 
tarde, a dos negros. Com a coexistência das três culturas e o 
clímax da expansão territorial, produz-se, por assim dizer, uma 
nivelação lingüística, embora, até meados do século XVII, não 
houvesse consciência de unidade, mas de multiplicidade, 
mantendo-se atual a discussão sobre uma possível influência 
estrutural indígena e africana sobre o português do Brasil e a 
hipótese de crioulização.

Como se pode ver, mais do que discutir uma possível 
influência das línguas africanas, na formação do português do 
Brasil, o que se deve buscar é entender o quadro sócio-histórico 
do país e as consequentes mudanças lingüísticas, uma vez que 
a realidade é bem complexa e não pode ser condensada numa 
expressão simples: o português brasileiro. Os trabalhos sobre a 
língua portuguesa no Brasil seguiram durante muito tempo a 
tradição filológica clássica, mesmo aqueles que marcaram o 
início dos estudos dialectológicos entre nós (Amadeu Amaral, 
Antenor Nascentes, Mário Marroquim, entre outros). Pode-se 
afirmar que o Atlas Prévio dos Falares Baianos, o primeiro 
Atlas lingüístico brasileiro, marca o início da pesquisa dialecto- 
lógica, propriamente dita, fazendo uso de dados empíricos. É 
dentro desse enfoque dialectológico que foi realizado o trabalho, 
cujo corpus servirá de base para a análise que ora se realiza.

2 Caracterização da localidade: os corpora

Os dados do corpus 1 foram levantados na localidade de Mato 
Grosso, município de Rio de Contas, no Estado da Bahia, e 
foram parcialmente retirados da Dissertação de Mestrado, 
apresentada à Universidade de Brasília, em dezembro de 1964 
(Isensee 1964). Trata-se de uma monografia dialetal, nos 
moldes da dialectología tradicional dos anos 60, cujas grava
ções apresentam muitas respostas monovocabulares, tendo em 
vista o interesse predominante, na época, por aspectos fonéti-
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cos e lexicais. Os dados do corpus 2 foram extraídos dos novos 
registros magnetofónicos, feitos na década de 90, quase 30 anos 
depois, portanto, por Alan Baxter, com textos mais amplos de 
conversas, que estão sendo confrontados com os realizados na 
década de 60, a fim de verificar possíveis mudanças no portu
guês brasileiro, em tempo real de curta duração, à semelhança 
do que vem sendo feito atualmente pelos sociolingiiistas 
variacionistas labovianos.

Mato Grosso faz parte do Distrito de Rio de Contas, do 
Município de Rio de Contas (Bahia), e está situado na zona da 
Chapada Diamantina, entre 13/14 S de latitude e 42/43 W de 
longitude, em local isolado, numa altitude de 1450. A localida
de está ligada à sede do município por 18 quilómetros de 
estrada vicinal, escarpada, localidade essa à que só se tinha 
acesso, na década de 60, por animal (burro de carga) em cerca 
de três horas de viagem.

Livramento 
,do Brumado

5 2 ? t u nBrumado

Vitória da 
Conquista

A ce sso  rodoviário
i Parçua 

, \ rtt&ami
* * Chaptm 

, Oxmmr*

B A H I A
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Atualmente, já é possível chegar-se ao povoado por trans
porte rodoviário. A fisionomia da localidade sofreu modifica
ções radicais, e a metade da população é considerada alfabetiza
da. A guisa de curiosidade, na primeira vez em que lá estive
mos, em 1960, não havia sequer um rádio; em 1964, já  havia 
rádios de pilha; e em 1992, quando foram realizadas novas 
entrevistas, já havia energia, canalização de água, instalações 
sanitárias, televisão e estrada. Indagada sobre o que havia 
mudado no local, após a chegada da televisão, disse uma 
informante: «civilidade». E, pelas palavras da informante, essa 
civilidade pode ser traduzida por «urbanidade», uma forma de 
mostrar a mudança de comportamento dos habitantes ao se 
defrontrarem com hábitos urbanos.

8 ‘ f

Figura 1: Com o um a extensão da Chapada Diamantina, rios e cachoeiras 
form am  a riqueza natural de Rio de Contas.

A localidade, fundada por garimpeiros, na última década do 
século XVII, possuía, pelo censo de 1950, 550 habitantes, pelo 
de 1960, apenas 355 habitantes, pelo censo de 1991, 730, e, 
pela contagem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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(IBGE) de 1996, 843. O grande isolamento, resultante da 
dificuldade de acesso, foi um dos fatores que contribuiu para a 
escolha da localidade como um dos pontos de inquérito do Atlas 
Prévio dos Falares Baianos (1963), além do fato de ter sido a 
primeira freguesia do Alto Sertão Baiano e vir a constituir uma 
comunidade portuguesa bastante característica. O município de 
Rio de Contas teve sua origem num pequeno povoado, denomi
nado «Creoulos», que servia de «ponto de pouso» para viajantes 
vindo de Goiás e do norte de Minas Gerais em direção a 
Salvador. Segundo dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), no período de 1724 a 1800, Rio 
de Contas produziu para a Coroa Portuguesa 62 216 oitavas de 
ouro de 23 quilates, e tanta riqueza justificou a instalação de um 
posto avançado da administração colonial, com todo o aparato 
político, jurídico e fazendário necessários. Com o desenvolvi
mento da mineração, que atraiu à região grande número de 
garimpeiros, bandeirantes, principalmente paulistas e mineiros, 
foi fundada, a três léguas acima de Rio de Contas e numa 
altitude de 1450 metros, outra povoação a que deram o nome de 
«Mato Grosso», tendo os jesuítas, que acompanhavam os 
bandeirantes, erigido uma igreja, sob a invocação de Santo 
António.

Figura 2: No arraial de Mato 
Grosso, a com unidade portuguesa 
cultiva flores ornamentais.

As fotos (Caderno Turismo do Jornal O Globo, 14 de novem bro de 1991) 
dão um a idéia da fisionom ia do lugar (Figuras 1 e 2).
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Desde o primeiro contato que tivemos, por ocasião dos 
inquéritos para o APFB, chamaram-nos a atenção a feição 
conservadora do dialeto, já apontada por Harris (1956), e tam
bém a vitalidade de alguns traços característicos do português 
europeu. Em geral, os habitantes têm uma idéia muito vaga do 
passado do lugar —  «anos atrás ali havia grandes chácaras de 
café»—  embora alguns aludam à sua ascendência portuguesa 
pura. A população, em 1964, era quase toda analfabeta, com 
predominância de indivíduos de cor branca e olhos claros, 
mestiçagem quase nula. De hábitos rígidos, as mulheres, as mais 
idosas principalmente, traziam sempre um pano à cabeça, que 
lhes cobria, ao sair, parte do rosto (Figura 3).

Figura 3: Habitantes da localidade de M ato Grosso 
(fotos tiradas em  1964)

Hoje, já não se vestem dessa forma «embrulhada em xale, 
agora estão vestindo curto», «antigamente usavam umas roupas 
tudo diferente», como informa uma habitante local, na década 
de 90.

3 A mudança em tempo real

A concepção de mudança, formulada pela sociolingiiística 
laboviana (Labov 1994), parte do pressuposto de que é possí
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vel captar mudanças em progresso através da análise distribu- 
cional-quantitativa de variáveis em diferentes faixas etárias e 
que a análise dos dados em tempo aparente deve ser comple
mentada por observações feitas em tempo real, isto é, pela 
observação e pelo confronto de dois ou mais períodos discretos 
de tempo. Sua metodologia encontra-se ainda em fase experi
mental, havendo duas abordagens básicas de obtenção de dados:
1. recontato dos mesmos falantes em período posterior ou
2. constituição de uma nova amostra representativa.

Neste trabalho, serão analisadas as falas de quatro informan
tes, dois homens e duas mulheres, do corpus da década de 60, 
e quatro informantes, dois homens e duas mulheres, do corpus 
da década de 90, totalizando oito inquéritos. Apenas um dos 
informantes do sexo masculino foi recontactado. Todos os 
outros foram entrevistados pela primeira vez na década de 90 e 
pertencem à mesma faixa etária: 70 a 85 anos, não permitindo, 
portanto, uma análise em tempo aparente.

Figura 4.1: Inform ante Figura 4.2: Informante

Figura 4.3: Informante F ig u ra  4.4: In fo rm a n te



264 Dinah M aria Isensee Callou

Convém esclarecer que a realização dos inquéritos não foi 
orientada, como se disse, para o objetivo atual e os dados são, 
por vezes, fragmentários. Destacam-se alguns aspectos que 
parecem merecer um confronto sistemático entre as duas 
décadas, neste decurso de 30 anos, e que poderiam refletir uma 
possível mudança lingüística —  paralela à mudança sócio- 
cultural-econômica —  da comunidade: a questão morfológica do 
género, a concordância de género e de número, nominal e 
verbal, a questão dos pronomes, a dupla negação e o uso de 
preposições / regência.

Ressalte-se que se trata de uma análise embrionária, de 
natureza observacional e descritiva —  sem entrar em conside
rações teóricas —  que permitirá estabelecer hipóteses a serem 
testadas na análise quantitativa, com controle sistemático de 
variáveis estruturais e sociais.

4 Questões morfossintáticas

4.1 Género

A categoria de género apresenta na localidade algumas flutua
ções, indo de encontro, algumas vezes, ao que gramaticalmen
te se acha estratificado. Vale observar que, em dialetos popu
lares, esta flutuação não costuma ocorrer, alternando a concor
dância, ou desaparecendo a marcação de género, apenas em 
falares ditos crioulos. O uso da forma não-marcada do mascu
lino é que predomina. Formas enquadradas normalmente no 
género feminino passam a ser usadas também no masculino, 
sendo marcado o género pelo uso do artigo: o hortelã-pimenta 
(conhece ele), o bronquite (meu bronquite — tenho ele', de
pois do bronquite), o capa, um coisa [de botar água], um 
lebre. Em relação a este último item, esta alternância é apon
tada por J. P. Machado, em seu Dicionário Etimológico, s. v.
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lebre, em texto do século XVI.1 Também de referência a tipos 
de cobra, usa-se a forma no masculino: o coral, o cascavel. 
Formas femininas, com a substituição do morfema marcado de 
feminino a por o, são usadas no masculino: o cabece(i)ro\ 
labuto [meu — é essej.

Outras formas, alternando a terminação, ora são usadas no 
feminino, ora no masculino: palite(i)ra /  palite(i)ro; navia /  
navio; colarinha /  colarinho; rema /  remo; cavaquinha /  
cavaquinho.

Nos dados da década de 90, o percentual de flutuação é 
baixo, embora ainda ocorram alternâncias —  envolvendo 
algumas vezes a concordância —  do tipo:

—  um  coisa / uma coisa
—  às vezes põe uma unha, um  coisa ... né
—  as coisa m uito barato
—  esse aí não ... não (respondendo a um a pergunta sobre se já  tinha visto 

uma cobra cascavel) ... ele morto ...
—  esse  daqui é a m ulher dele
—  não ... não ... só desses lacraio  (lacraia, escorpião) ... aquela lacraio 

escorpião ... né
—  eu vim de lá pequeno  (indagada a informante sobre o lugar de onde viera)

4.2 Concordância nominal e verbal

No que se refere à concordância nominal, o morfema -s de 
plural mantém-se, algumas vezes, quando a palavra aparece 
isolada: espécias, veias, caçambas, folhas, feiticeros, modas 
[cantigas], passage(i)ros. Quando há um determinante, apenas 
este, em geral, recebe a marca de plural: os dente /  as cara /  
as cova /  as faisca, embora possa também ocorrer no nome e

« [...]  porque um passo conheço eu do séc. XVI onde o voc. ocorre com  os 
géneros fem inino e m asculino: ‘... cortandolhe as pernas lançouas a huma 
lebre que ju n to  delle estava, nam pouco estim ada de el rey ... Ho lebre em  
as comendo era tal a peçonha com que ho pavão fo ra  concertado já  pera  
aquelle f im  ... porque ho lebre em pouco espaço arrebentou ’» (M achado 
1914).
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no determinante: as rugas, os anjos, os gomos. Em geral, a 
marca de plural aparece no primeiro elemento do SN, confir
mando o que já foi assinalado por vários autores (por exemplo: 
Scherre 1988).

No que se refere à concordância verbal, o uso é também 
variável —  tanto nos dados da década de 60 quanto nos da 
década de 90 — , obedecendo aos mesmos condicionamentos 
que operam em outros dialetos, inclusive na língua padrão, do 
tipo: sujeito posposto não concorda com o verbo «fica só os 
varutinho(s)»; a concordância não se dá com o sujeito, mas com 
o complemento, em geral, o predicativo: «todas duas é veróni
ca», «como é que vocês passou o rio?»

Quando o sujeito é indeterminado, um coletivo —  pessoal, 
gente, povo —  ou o indefinido ninguém, o verbo vai para o 
plural, o que pode ser considerado um uso não-padrão:

nosso pessoal quase todo fo ram  de Portugal 
o povo  não deixaram  vender 
quase que ninguém fizem o(s) nada 
m ais ninguém (es)tão trabalhando isso não

4.3 A questão dos pronomes

Duarte (1996) afirma que parte das mudanças que caracteri
zam o português brasileiro se refere às alterações no nosso 
quadro pronominal, com importantes consequências para a 
estrutura da oração. Afirma a autora que a redução do nosso 
quadro pronominal decorre em função da perda dos pronomes 
tu e vós.

Se, por um lado, isso é verdade, se tomamos por base 
alguns dialetos, por outro, não se pode deixar de levar em conta 
que o emprego do pronome tu continua a ser freqüente na fala 
padrão e não-padrão, em algumas regiões do país, podendo 
ocorrer com a forma de segunda ou de terceira pessoas do 
verbo.

Na localidade em foco, seu uso parece indicar maior grau de 
intimidade entre os interlocutores e a forma verbal é, quase



Um estudo em tempo real em dialeto rural brasileiro 267

categoricamente, a de terceira pessoa. As crianças tratam-se por 
tu e, também adultos, quando já se conhecem. Um membro 
externo à comunidade, como nós, foi tratado, de início, por «sá 
clona» e só depois de alguns dias por «tu». Na década de 90, 
ocorre predominantemente, na relação com o inquiridor, o 
senhor, ocê, você. Talvez o pouco tempo de permanência na 
localidade explique o fato.

corpus de 60: corpus de 90:

se tu comê(r) esta pimenta tu é cora
juda
mas se tu vié(r)
tu vai moiá(r), tua  casa é longe

eu tenho uma pena de tu

Os possessivos correspondentes, teu, tua, o teu ocorrem com 
grande freqiiência: tua casa é longe, o teu só tem três, etc. 
Quando se referem a mais de uma pessoa usam ocês, vocês:

—  se ocês ficasse ...
—  o qual vocês vêem

As expressões a senhora, o senhor, dona, sá dona, sá gente 
eram formas empregadas com freqiiência, na década de 60, mas 
que, ao que parece, se encontram em desuso hoje. Com valor 
indeterminado, utilizam-se as formas a gente, o povo.

4.4 Reduplicação de formas

É normal o emprego de duas partículas negativas numa mes
ma frase. Podemos distinguir os casos seguintes:

1? repetição da partícula não depois do verbo, no fim da 
oração:
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corpus de 60: corpus de 90:

m as igual laranja não  tem não 
a chuva não quer dar fuga a gente 
não
agora eu não sei não

não cuidei de famia duença não 
não fui ni teatro não 
eu não  gosto televisão não 
não  era ruim pra mim não

2? partícula negativa não ora logo depois do indefinido nin
guém, ora no final da frase, como no item anterior, ora 
antes e depois do verbo:

ninguém não  sabe (60)
ninguém  tão trabalhando isto não (60)
ninguém  não trabalha não  (60)

3? advérbio nunca mais o indefinido nenhuma:

porque eu nunca  gostei nenhuma  (60)

4? repetição da partícula não antes do verbo no infinitivo numa 
perífrase:

aquilo não  deixa de não  fazer febre (90) 
eu não m orro sem não ir lá (90)

No que se refere aos demonstrativos, eram usuais, nos dados 
de 60, as formas compostas:

este um aqui /  esta uma aqui
esta um a , [a de] Morro do Fogo e [a de] Catolés (nom eando as igrejas)
nessa uma m ina que tem ali
nesse algum  tempo aqui
aquela uma que veio com a senhora
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A conjunção adversativa também ocorreu reduplicada:2

m as porém  tiraram  o efeito da igreja
mas porém  os que sabe contar
m as porém  vai tomá ... né ... é m inério

4.5 Alternância no uso 
e apagamento de preposições / a regência

O uso de rti por em é quase categórico, mas nunca na acepção 
de em casa de, registrado por Cunha (1960):

corpus de 60: corpus de 90:

eu nunca fui ni escola
não creio ni imagem que homem faz
costura ni um saquinho

nunca trabalhei ni roça 
eu já  fui ni Rio de Contas

Registrou-se o uso de em por a e de de por para /  a nas 
expressões:

corpus de 60: corpus de 90:

fui lá im procura de um
remédio
sol im pino

fica de sempre
fiquei de casa dos outros
tudo de casa, tudo aqui
(resposta a «onde pariu os filhos»)

Existe também uma tendência a eliminar o nexo preposicio
nal, em expressões de dia, de noite, em tempo de, com verbos 
cuja regência estaria mudando. A título de exemplificação, os 
verbos trabalhar, gostar, surtir [^resultar], dar, dizer, zelar, por 
exemplo, ocorrem como transitivos diretos:

Com pare-se tam bém  na gramática de O liveira de 1536: «/mas porem  
M arçiano diz outra cousa [.. .]» (Oliveira 1975: cap. XVII, linha 12; XXXI, 
17, etc.).
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corpus de 60: corpus de 90:

eu só trabalho o dia 
trabalhar o dia e a noite 
eu tam bém  assim  o dia não durmo 
viajando só o dia
m as ninguém  tão trabalhando isso 
não trabalho  garimpo 
porque eu nunca gostei nenhuma  
ninguém  sabe o que vai surtir este 
mundo

mas nós nunca liguemo fes ta  não
pra mim fazê o d ia l
eu não queria bem  ele não
eu zelo tudo
pra dar ocê  pra com er
m andava carta pra mãe mandando
dizer ela assim
passei a mão em 50 reais e dei ele 
cozinhava pra dar  eles pra com er

5 Conclusões

Embora não se tenha procedido ainda a uma análise variacio- 
nista rigorosa, parece já ser possível apontar uma mudança 
lingüística na comunidade como consequência, talvez, da 
mudança sócio-cultural, corroborando a hipótese de Labov 
(1994), segundo a qual, havendo mudanças demográficas 
drásticas, é provável que as mudanças lingüísticas pouco te
nham a ver com a lógica da mudança da língua, sendo, desse 
modo, externa.

Sobre as questões arroladas, podemos, por enquanto, apenas 
afirmar que a variação na concordância e a dupla negação 
continuam atuantes no dialeto, como, em geral, no português 
brasileiro — não-padrão e padrão.

A flutuação de género, que normalmente se dá em casos de 
transmissão irregular, parece estar desaparecendo, assim como 
a reduplicação de formas pronominais. Mas outros usos conti
nuam atuantes e poderão fornecer subsídios para a discussão 
sobre a questão da eventual origem crioula do português 
brasileiro.

No que se refere à perda / mudança de preposições, valeria 
a pena ser feito um estudo específico, estabelecendo também 
uma comparação com os resultados de Gomes (1996), procuran
do identificar seus condicionamentos, sua relação com outros 
processos de mudança —  por exemplo, a questão da regência 
verbal e nominal.
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Stefan Barm e (Mainz)

Sujeito/objeto explícito vs. não-realização 
no português brasileiro e europeu

0 Introdução

Enquanto o português europeu (PE) é geralmente considerado 
como sendo uma língua de sujeito nulo (pro-drop-language) 
(Brito 1995), os resultados relativos ao português brasileiro 
(PB) são contraditórios.

Por um lado, tanto estudos diacrônicos (Tarallo 1993, 
Duarte 1993) como muitos estudos sincrónicos (por exemplo 
Lira 1996, Meyer-Hermann 1995), considerando fatores lin
güísticos e extra-lingüísticos, mostram que o português brasilei
ro prefere o emprego dos pronomes pessoais sujeitos ao não- 
emprego, ou seja, aos sujeitos nulos. Por isso, segundo Tarallo 
e Meyer-Hermann, o PB já não pode ser classificado como 
língua de sujeito nulo, mas como estando a caminho para se 
transformar numa «non-pro-drop-language» (Tarallo 1991: 20), 
na qual o emprego dos pronomes pessoais sujeito se poderia 
tornar obrigatório (veja-se Meyer-Hermann 1995: 191). Nos 
estudos diacrônicos seguindo o modelo dos «princípios e 
parâmetros» de Chomsky («Government and Binding Theory») 
se chega à conclusão de que o freqüente emprego dos pronomes 
pessoais sujeitos na variedade brasileira do português representa 
uma profunda mudança sintática que está relacionada estreita
mente a outras inovações sintáticas do PB, como, por exemplo, 
a perda da inversão e a tendência de não realizar o objeto 
direto, que não são meras variações ao nível da norma (no 
sentido da tripartição de Coseriu em sistema, norma e fala), mas 
sim mudanças no sistema documentando uma transformação 
tipológica do PB.

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 273-290
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Por outro lado, os resultados obtidos por Naro (1981) e 
Scherre / Naro (1991) evidenciam que o PB, em certos con
textos (sobretudo na 3? pessoa do singular e plural) tende a não 
empregar os pronomes pessoais sujeitos, mesmo em casos em 
que nem a flexão verbal nem o contexto servem para identificar 
o sujeito.

Em seguida mostraremos que a tese da assimetria em 
relação ao preenchimento das posições do sujeito e do objeto (o 
PB é geralmente visto como tendendo a preencher a posição do 
sujeito e a não preencher a posição do objeto, enquanto o PE é 
tido como a variedade do português que prefere o não-preen- 
chimento da posição do sujeito e o emprego de um objeto 
explícito) (veja-se Tarallo 1993: 51) terá que ser relativizada 
por ser demasiado simples e esquematizada, visto que as duas 
variedades do português oferecem muitas variações incluindo o 
preenchimento, o duplo preenchimento e o não-preenchimento 
da posição do sujeito / objeto.

1 Preenchimento / duplo preenchimento —  
não-preenchimento da posição do sujeito no PB e PE

No que concerne o PB, é geralmente suposto que o enfraque
cimento da flexão verbal é compensado pelo emprego siste
mático dos pronomes pessoais sujeitos para determinar a cate
goria pessoa (veja-se Galves 1987: 20-21; citado em: Decat 
1989: 132).

Segundo Decat, a tendência do PB de não-realizar o objeto 
direto levou a uma ordem rígida dos constituintes: SVO, para 
assim possibilitar a identificação dos constituintes da frase 
(«princípio de transparência») (veja-se Decat 1989: 135).

Decat afirma que o enfraquecimento da flexão verbal no PB 
provocou duas mudanças sintáticas:

—  o freqüente emprego de um pronome pessoal sujeito para 
marcar a categoria pessoa;
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—  muitas vezes o sintagma nominal à esquerda do verbo é 
interpretado como sujeito, de maneira que, relativo à con
cordância verbal, o verbo estabelece a concordância com 
esse elemento, ou seja, a posição do sujeito nulo é preen
chida por um sintagma nominal que é considerado como 
sujeito da frase.

Decat dá os seguintes exemplos de registros informais do 
PB falado:

Essa casa bate bastante sol.
M inhas gavetas não cabem  mais nada (Decat 1989: 119; itálico meu).

Esses sintagmas nominais, chamados construções de tópico, 
encontram-se no início da frase e são, como bem se pode ver no 
segundo exemplo, identificados como sujeitos, de forma que o 
verbo concorda com esses sintagmas em relação às categorias 
pessoa e número. O PE não conhece esse tipo de construção, 
visto que ainda tem uma forte flexão verbal.

No PB existe, em certas construções sintáticas, o duplo 
preenchimento da posição do sujeito em forma de um pronome 
pessoal sujeito.

Assim, por exemplo, o PB conhece o uso anafórico dos 
pronomes pessoais sujeitos em frases relativas (veja-se Mollica 
1989: 286):

Eu tenho uma amiga que ela é m uito inteligente (M ollica 1989: 286).

Esse pronome pessoal de sujeito anafórico também é 
chamado de «cópia», «pronome sombra» ou «pronome lem
brete» (Mollica 1989: 286).

Quanto maior for a distância entre o sintagma nominal e o 
pronome relativo «que», tanto maior é a probabilidade do 
emprego de um «pronome lembrete» para fazer lembrar o 
sintagma nominal a que se refere o pronome «que».

Ela é uma garota que (ela) gosta m uito de namorar.
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Nesta frase, a probabilidade do emprego de um «pronome 
lembrete» é bastante baixa.

Ela é uma garota que eu acho  que ela gosta muito de namorar.

Aqui o emprego do «pronome lembrete» é mais provável 
por causa do material interveniente entre o sintagma nominal e 
a frase relativa (Mollica 1989: 287).

Mollica ainda menciona que esse pronome, além da função 
de relembrar o sujeito a fim de simplificar a decodificação para 
o ouvinte, pode ser enfático ou simplesmente redundante 
(Mollica 1989: 288).

O PE conhece igualmente o uso anafórico dos pronomes 
pessoais sujeitos em frases relativas, como prova o seguinte 
exemplo:

[ .. .]  vamos tomar m edidas firmes, que têm em vista cham ar a atenção do
Governo [ .. .]  sobre este caso que ninguém  parece ter vontade de solucionar
ou fazer ju sta  pressão para que ele se resolva de um a vez por todas [ ...]
(Diário Popular de 26 de abril de 1986, em: Peres /  M óia 1995: 307).'

Uma peculiaridade sintática que destaca o PB do PE, quanto 
aos pronomes pessoais sujeitos, é o freqüente emprego dos 
chamados «pronomes resumptivos» que, segundo Tarallo, 
aparecem sobretudo em «afterthought constructions» (ou 
«antitopic structures») e em «deslocamentos para a esquerda» 
(«left-dislocated subjects») (veja-se Tarallo 1991: 21 e 1993: 
52-53):

Ele está pronto o vestido azul.2 
vs.

1 Esse exem plo contradiz a opinião de Galves, segundo a qual o pronome 
«ele» no PE só pode ser visto com o forma marcada, enfática que nunca 
pode retom ar anafóricam ente um  SN (veja-se Galves 1989: 33).

2 O PE tam bém  conhece essa construção, m as no PE atual, ao contrário do 
PB atual, é muito rara: «Ele está lá o seu hom em , com adre?» (Trindade 
Coelho, citado em: Rein 1961: 185).
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Está pronto o vestido azul (Tarallo 1991: 21; itálico meu).
(«pronom e resum ptivo» em urna «afterthought construction»).

O cliente ele já  chegou (Tarallo 1991: 21; itálico meu).
Os lingüistas eles são chatos (Galves, em: Tarallo 1993: 52).

(«pronom es resum ptivos» em «deslocamentos para a esquerda»).

Tal como no uso anafórico dos pronomes pessoais sujeitos 
em frases relativas («pronome lembrete»), a probabilidade do 
emprego do «pronome resumptivo» em construções do tipo 
«deslocamento para a esquerda» varia conforme a distância que 
há entre o sintagma nominal e o pronome, de maneira que o 
emprego do «pronome resumptivo» será muito provável quando 
tivermos material interveniente.

Mollica menciona ainda que o tamanho do sintagma nomi
nal (o número das sílabas) também influencia o emprego / não- 
emprego do «pronome resumptivo»;

Um professor, ele tem que estar sempre atualizado.
(Aqui o em prego do pronom e é pouco provável.)

Um bom  professor universitário , ele  tem que estar sempre atualizado. 
(Nesta frase, o em prego do pronom e é mais provável porque o sintagm a 
nominal é m aior que o da frase acima.)

Um bom  professor universitário, p or exemplo, ele  tem que estar sempre
atualizado.

(Aqui a probabilidade do em prego do pronom e tam bém  é m uito alta por 
causa do material interferente / interveniente.) (Veja-se M ollica 1989: 
289-290.)

Segundo Perl (comunicação pessoal), o emprego de prono
mes pessoais sujeitos em construções do tipo «deslocamento 
para a esquerda», tal como em: «O cliente ele já chegou», 
também pode ser observado em variedades faladas do espanhol 
popular caribenho (EPC) (por exemplo em falantes negros do 
Santo Domingo): «Mi padre él quiere [...]». Perl opina que esse 
fenómeno pode ser relacionado com certas estruturas sintáticas 
das línguas bantu. A tese de Perl é ainda sustentada pelo fato de 
que essas construções não aparecem nem no PE atual nem no 
português antigo e que, além disso, também podem ser ob
servadas em «Black English»:
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the man he-cam e to dinner (veja-se Givón 1976: 170).

Por outro lado, porém, essas construções também existem na 
linguagem coloquial do francês atual, de maneira que é muito 
difícil dizer alguma coisa sobre a origem delas no português 
brasileiro.

1'homme il parle (Rosengren 1974: 19).
Charles il dort (Bally 1965: 300).
les m écanos ils viennent (Blasco Ferrer 1996: 75).

Ao contrário de todas as observações acima referidas que 
apontam para um emprego sistemático dos pronomes pessoais 
no PB, os resultados de Naro (1981) e Scherre / Naro (1991) 
mostram que o PB, em certos contextos, tende a não realizar o 
sujeito.

Em relação à 3* pessoa do plural, Naro (1981) observou 
que, no substandard do Rio de Janeiro, os falantes muitas vezes 
não empregam pronomes pessoais sujeitos, nem antes de formas 
verbais concordando com o sujeito nem antes de verbos que não 
concordam com o sujeito.

Além disso, Naro ainda pôde ver que os jovens, ao contrário 
dos falantes mais idosos, preferem o não-emprego do pronome 
pessoal sujeito da 3? pessoa do plural.

Segundo Naro, dois princípios podem explicar essas obser
vações:

— nas formas verbais que mostram concordância com o sujeito 
o falante não emprega o pronome para evitar redundância 
(«falaram» em vez de «eles falaram»);

—  nas formas verbais que não concordam com o sujeito o 
falante também prefere o não-emprego do pronome para 
evitar um «conflito» na surface structure em relação à 
categoria de número entre o pronome pessoal de 3! pessoa 
plural e uma forma verbal de 3* pessoa singular («falou»em 
lugar de «eles falou») (veja-se Naro 1981: 352-355).
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No que concerne à concordância verbal, Scherre / Naro 
(1991) observaram que as formas verbais seguem as formas 
verbais anteriores, sendo, curiosamente, assim que formas 
verbais marcadas levam a mais formas verbais marcadas e 
formas não marcadas provocam a não-marcação das outras 
formas verbais que as seguem (paralelismo formal). Tanto na 
concordância nominal como na concordância verbal, o PB tende 
nitidamente a só marcar o primeiro elemento (veja-se Scherre / 
Naro 1991: 24-25 e 30); «marcada» significa aqui a presença 
explícita de um determinado elemento lingüístico (veja-se 
Scherre / Naro 1993: 1-2 e 8).

Visto que no PB (tal como no PE) sujeitos explícitos não
são obrigatórios, pode acontecer que numa seqiiência de frases 
só o primeiro verbo tenha um sujeito, enquanto todos os verbos 
a seguir não tenham nem um sujeito pronominal nem nominal, 
de forma que possam ser interpretados de várias maneiras. 

Vejamos o exemplo que Scherre e Naro dão:

[ .. .]  jogadores que chega, porque não sabe  pedir as coisa, né? E com eça  a 
falar, não fa la , não fa la  nada: «how, how, how». Ele quer chegar e falar 
algum a coisa, sabe? (veja-se Scherre /  Naro 1991: 26).

Como observam Scherre e Naro, as formas verbais em 
itálico não têm sujeitos explícitos. O sujeito «jogadores» do 
início da frase contrasta com o sujeito «ele» da terceira frase 
quanto à categoria de número. As formas verbais em itálico são
ambíguas, visto que podem se referir tanto à 3? pessoa do
singular («ele») como à 3a pessoa do plural («jogadores»), 
porque em variedades substandard do PB a concordância 
enfraqueceu, e muitas vezes sujeitos da 3? pessoa do plural 
aparecem com formas verbais da 3! pessoa do singular. Os 
respectivos sujeitos das formas verbais em itálico não são 
esclarecidas nem pelo contexto nem pelas flexões verbais. 
Segundo Scherre / Naro, o treinador de futebol fala primeiro de 
todos os jogadores da equipe e depois de um certo jogador. Mas 
não se pode dizer quais das formas verbais em itálico ainda se
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referem ao sujeito «jogadores» e quais já se referem ao sujeito 
«ele» (veja-se Scherre / Naro 1991: 26).

Quanto ao preenchimento da posição do sujeito no PE, é de 
salientar que nesta variedade do português, embora sendo uma 
língua de sujeito nulo, o emprego dos pronomes pessoais 
sujeitos é muito freqiiente. Assim, o lingüista português João 
Malaca Casteleiro, depois de ter estudado um corpus da lingua
gem falada coletado em Portugal no início dos anos 70, chega 
à seguinte conclusão:

Em bora o português dispense os pronom es pessoais/sujeito, pois as ter
m inações verbais expressam  as pessoas gramaticais, a verdade é que os 
falantes em pregam -nos com muita frequência  (Casteleiro 1975: 65; itálico 
meu).

Petruck (1989) mostra na sua tese de doutoramento que a 
frequência do emprego de certos pronomes pessoais sujeitos no 
PE varia conforme os diferentes registros. Assim, por exemplo, 
o registro informal oral se destaca pelo seu uso freqüente do 
pronome «eu», enquanto no registro formal oral o pronome «tu» 
prevalece em relação ao pronome «eu» (veja-se Petruck 1989: 
279).

Quando se destaca que o PE, com a sua rica flexão verbal, 
ao contrário do PB («non-pro-drop-language»), é uma língua de 
sujeito nulo, não se deveria esquecer de que os falantes em
pregam freqüentemente os pronomes pessoais sujeitos (sobretu
do «eu» e a expressão pronominal «a gente») por motivos 
estilístico-pragmáticos que variam de registro em registro. Além 
disso, a freqüéncia do emprego dos pronomes pessoais sujeitos 
é determinada por fatores diafásicos e diamésicos.

2 Realização / dupla realização —  
não-realização do objeto direto no PB e PE

Segundo Tarallo (1993), há uma assimetria entre o PB e o PE 
no que diz respeito ao preenchimento da posição do sujeito e 
do objeto: enquanto o PE tende a não preencher a posição do
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sujeito, mas a posição do objeto, o PB revela a tendência de 
empregar sujeitos explícitos e prefere objetos nulos (Tarallo 
1993: 51).

Assim, segundo Tarallo, à pergunta «Paulo viu Maria 
ontem?» haveria as seguintes respostas que caracterizam as duas 
variedades do português:

Sim, ele viu (PB).
Sim, a viu (PE) [sie!] (Tarallo 1993: 51).

Os meus resultados, porém, contradizem a opinião de 
Tarallo em relação ao português brasileiro. Na nossa pesquisa 
na Universidade de Brasília,3 entre 40 falantes (de ambos os 
sexos e diferentes faixas etárias), confrontados com a mesma 
pergunta, 25 escolheram uma resposta sem emprego do respecti
vo pronome pessoal sujeito «ele» na posição do sujeito («Viu»: 
18; «Sim, viu»: 4; «Viu, sim»: 3). Somente 13 dos falantes 
deram uma resposta em que aparece o pronome pessoal sujeito 
na posição do sujeito («Sim, ele viu»: 4, «Sim, ele a viu»: 8, 
«Sim, ele viu ela»: 1). Dois falantes escolheram as respostas 
«Sim, viu ela» e «Sim, a viu», respectivamente.

Também não estamos de acordo com Tarallo em relação ao 
PE, visto que nesta variedade do português, em certos registros 
informais (principalmente da língua falada) e em certos con
textos sintáticos, se pode constatar uma tendência de eliminar o 
pronome pessoal objeto da 3? pessoa,4 e, ao mesmo tempo, a 
não empregar o pronome pessoal sujeito na posição do sujeito.

Confrontados com as seguintes possibilidades de perguntas / 
respostas, todos os falantes nativos entrevistados (todos de Lis-

Essa pesquisa foi realizada no âmbito de uma estada de seis m eses no 
Brasil com um a bolsa para o doutoram ento do Serviço A lem ão de Inter
câm bio Académ ico (DAAD).

Curiosamente, são exatam ente os pronom es do objeto direto da 3! pessoa 
que no PB sofreram um a nítida redução no emprego, ou seja, que pratica
mente saíram de certos registros da língua falada; vejam -se tam bém  Cyrino 
(1993: 174-175) e Pagotto (1993: 201).



282 Stefan Barme

boa, tanto académicos como não-acadêmicos) escolheram espon
taneamente as possibilidades sem emprego do pronome pessoal 
objeto (aqui em itálico). Alguns falantes ainda disseram que es
tas variantes certamente são «as variantes mais naturais» na lin
guagem informal falada:

1 Falei com o Rui, o amigo do António.
1.1 Pergunta: Conheces?  —  Conhece-lo?
1.2 R esposta negativa: Não, não o conheço. —  Não conheço.
1.3 R esposta afirmativa: Conheço-o. —  Conheço.

2 O Paulo viu a M aria ontem ?
2.1 Resposta negativa: (Não), não a viu. —  (Não), não viu.
2.2 R esposta afirmativa: (Sim), viu-a. —  Viu. —  (Sim), ele viu (aqui a form a 

escolhida espontaneam ente pelos falantes contradiz a tese de Tarallo acima 
referida!).

Gärtner (1996) considera a não-realização do objeto direto 
como uma estrutura que marca o PB e o português africano em 
relação ao PE. Segundo Gärtner, no PE a não-realização do 
objeto direto somente ocorre em respostas, o que leva o autor à 
hipótese de que se trata de um fenómeno que surgiu por as 
variedades brasileira e africana terem estado em contato com 
outras línguas (línguas africanas) (veja-se Gärtner 1996: 262).

A pergunta escolhida em 1.1 mostra, contudo, que no PE a 
não-realização do pronome pessoal do objeto direto da 3“ pessoa 
também existe em perguntas.5 Além disso, no PE o objeto nulo 
(relativo ao objeto direto da 3? pessoa) até pode ser considerado 
como sendo a estrutura preferida em certos registros informais 
da linguagem falada. Assim, por exemplo, segundo dois falantes 
nativos, em frases como:

Na nossa opinião, a não-realização dos pronom es pessoais do objeto direto 
da 3t pessoa é especialm ente freqiiente, ou seja, até é a variante preferida 
em  casos com o 1.1 por m otivos pragmáticos, visto que form as, como por 
exem plo: «conhece-lo?», são difíceis até para falantes nativos, de m aneira 
que são evitadas.
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Perdi as m inhas chaves. Passei uma hora à procura, mas não (as) encontrei. 
Perdi as m inhas chaves. Voltei para casa para as procurar, mas não (as) 
encontrei.

seria natural ou possível não empregar o respectivo pronome 
pessoal objeto, ou seja, não preencher a posição do objeto 
direto.

Um fenómeno do PE é o duplo-preenchimento dos objetos 
direto e indireto que existe tanto em registros informais da 
linguagem falada como na linguagem escrita da imprensa, 
embora esse uso não seja correto segundo a gramática normati
va. Exemplos:

— Duplo preenchimento da posição do objeto direto:

Os am igos que a Ana os viu.
Mas Antonio Losa tem outra grande vocação, que o ensino nunca permitiu 
que a expandisse (Diario Popular de 21 de dezem bro de 1988, em: Peres 
/  Móia 1995: 308).

—  Duplo preenchimento da posição do objeto indireto:

Tem e-se que com  este «brinquedo» Nuno Delerue não tardará a competir, 
em term os de azelhice náutica, com o seu colega de partido, Luís Filipe 
Menezes, autêntico terror dos pescadores dom ingueiros a quem lhes 
costum a cortar as linhas com o motorzinho do seu barquinho (Expresso  de 
14 de ju lho de 1990, em: Peres / Móia 1995: 308).

Segundo a lingüista portuguesa Marrafa, o duplo preen
chimento da posição do objeto direto em frases relativas está 
relacionado à perda da função referencial do pronome relativo 
«que», que muitas vezes só funciona como elemento introdutó
rio de uma frase subordinada (comunicação pessoal de Palmira 
Marrafa). No PB falado existe somente o duplo preenchimento 
do objeto direto:

Aí esse rapaz aí que eu conheci ele , ele estava lá na festa tam bém  (Tarallo 
1993: 43; itálico meu).



284 Stefan Barme

Surpreendentemente, durante uma estada em Lisboa em 
julho de 1997, pude ouvir que um falante culto de Lisboa (que 
não é de descendência africana e que nunca esteve nem no 
Brasil nem na África) empregou várias vezes o pronome pessoal 
sujeito da 3? pessoa em vez do pronome pessoal do objeto 
direto! Este fenomêno sempre foi atribuído exclusivamente ao 
PB e à «linguagem dos musseques» de Luanda (veia-se Gärtner 
1996: 263-2Ó4).6

O falante usou as seguintes formas:

1 [ ...]  que nos encontrávam os no banco e eu trazia ela  [ ...]
2 Encontraste e/e?
3 C onheço ele.

Enquanto nos casos 1 e 3 o emprego do pronome pessoal 
sujeito poderia ser explicado com a intenção do falante de evitar 
cacofonia («trazia-a», «conheço-o»), ou de dar mais «peso» 
fonético à posição do objeto, essa mesma argumentação já  não 
pode ser aplicada ao caso 2. Aqui a forma correta «encontraste- 
o» não revela nenhuma cacofonia e, além disso, o pronome do 
objeto direto «o» se destaca claramente do segmento fonético 
anterior, de forma que não precisa ser destacado foneticamente.

No caso 3, seria possível alegar ainda que possivelmente se 
trata de uma abreviação da construção «conheço-o a ele» que 
existe no PE para dar mais ênfase ao objeto direto.7

6 O em prego do pronom e pessoal sujeito da 3a pessoa na posição do objeto 
direto tam bém  pode ser observado na fala dos jovens na M adeira (com u
nicação pessoal de Paula de Lemos).

7 G ärtner (1996: 264) m enciona que alguns lingüistas/escritores brasileiros 
(Rui Barbosa, Sousa da Silveira, Rocha Lim a e Chaves de Melo) são da 
opinião que este emprego do pronome pessoal sujeito no PB está relaciona
do ao em prego enfático do pronome de objeto tónico da 3“ pessoa que já  
existia no português antigo. Todavia, G ärtner cham a a atenção para o fato 
de que o português antigo para as Ia e 2) pessoas só conhecia as form as 
norm ativas «mim» e «ti», enquanto na linguagem  rural do PB tam bém  as 
form as de sujeito «eu» e «tu» são em pregadas na posição do objeto direto. 
Sendo assim , G ärtner defende a posição de que esse fenóm eno de certos
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3 Resumo

Como pudemos ver, o PB revela resultados muito contraditórios 
em relação ao preenchimento da posição do sujeito.

Por um lado, o PB tende nitidamente a preencher a posição 
do sujeito:

1 o freqüente emprego dos pronomes pessoais sujeitos para 
determinar a categoria pessoa (em compensação à redu
ção do paradigma verbal);

2 a posição do sujeito nulo muitas vezes é preenchida por 
um sintagma nominal que é interpretado como sendo o 
sujeito da frase («construção de tópico»);

3 o redundante duplo-preenchimento da posição do sujeito:
3.1 o emprego de pronomes pessoais sujeitos anafóricos em 

frases relativas («pronome lembrete»);
3.2 o emprego de «pronomes resumptivos» em «afterthought 

constructions» e «deslocamentos para a esquerda».

Por outro lado, o PB, em certos contextos (sobretudo na 3? 
pessoa do singular e plural), não preenche a posição do sujeito, 
o que, em certos casos, pode causar ambigiiidades referentes aos 
sujeitos, ou seja, no PB existem sujeitos nulos que, ao contrário 
do PE, não são determinados nem pela flexão verbal nem pelo 
contexto!

No que concerne o preenchimento da posição do objeto 
direto, o PB prefere (como revela toda uma série de estudos: 
Cyrino 1993, Galves 1993, Nunes 1993, Pagotto 1993, Tarallo 
1993) a não-realização ou o emprego dos pronomes pessoais 
sujeitos na posição do objeto direto. Essa tendência de evitar os

registros do PB «não pode ser explicado como sendo uma continuação de 
um a estrutura da sintaxe do português antigo, mas som ente com o sim pli
ficação provocada pelo contato do português brasileiro com outras línguas» 
(veja-se G ärtner 1996: 264; tradução minha).
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pronomes pessoais do objeto direto é especialmente marcante na 
3? pessoa do singular e plural.

Em certos registros informais do PB, o pronome do objeto 
direto da 3* pessoa é substituido pelo pronome do objeto 
indireto «lhe(s)»:

Não lhe reconheço hoje, José.8

Também no PE não se pode falar de uma tendência nítida 
no que diz respeito à questão preenchimento vs. não-preen- 
chimento da posição do sujeito/objeto, como vieram a mostrar 
os exemplos dados nos capítulos anteriores.

Embora o PE, por ter uma rica flexão verbal, possa ser 
classificado como língua de sujeito nulo, os falantes empregam 
os pronomes pessoais sujeitos com muita freqüéncia por 
motivos estilístico-pragmáticos (principalmente em certos 
registros informais da língua falada).

Ao contrário do PB, o PE não mostra uma grande variedade 
em relação ao preenchimento da posição do sujeito, mas quanto 
ao preenchimento da posição do objeto (principalmente o objeto 
direto).

Por um lado, semelhante ao uso anafórico dos pronomes 
pessoais sujeitos em frases relativas no PB, o PE conhece o uso 
anafórico dos pronomes de objeto direto e indireto da 3? pessoa 
(duplo preenchimento da posição do objeto).

Por outro lado, no PE, em certos contextos sintáticos, 
também existe a não-realização do objeto direto da 3? pessoa 
em frases relativas.

As diferenças mais salientes entre o PB e o PE em relação 
ao preenchimento da posição do sujeito/objeto são:

Io No PB, principalmente no substandard, as construções de
tópico são muito freqüentes, o que pode ser visto como

Jorge Amado: O País do Carnaval, 46! ed., Rio de Janeiro: Editora 
Record, 1987, pág. 151 (itálico meu).



Sujeito/objeto explícito vs. não-realização no português 287

indício de que essa variedade do português é mais «topic - 
prominent», enquanto o português europeu, que não conhece 
esse mesmo tipo de construção de tópico e, em geral, 
recorre muito menos a estruturas de topicalização, é mais 
«subject-prominent» (veja-se Li / Thompson 1976: 457- 
489).

2o No PE, ao contrário do PB, não existem «pronomes resump- 
tivos» em «deslocamentos para a esquerda». Na língua 
falada do PE atual, o emprego de «pronomes resumptivos» 
em «afterthought constructions» é muito raro, enquanto o 
PB os emprega freqiientemente nas respectivas construções. 

3o No PB não existe o duplo-preenchimento da posição do 
objeto indireto em frases relativas.

4o A substituição dos pronomes pessoais da 3? pessoa do 
objeto direto pelos pronomes do objeto indireto «lhe(s)» só 
ocorre no PB.

Em termos quantitativos, ou seja, em relação à freqiiência 
das estruturas acima referidas, há diferenças enormes. Assim, 
por exemplo, o duplo-preenchimento da posição do sujeito é 
muito mais freqiiente no PB do que no PE: por um lado, o PE 
praticamente não conhece o emprego de «pronomes resumpti
vos» e, por outro lado, na nossa opinião, o uso anafórico dos 
pronomes pessoais sujeitos em frases relativas é muito mais 
freqiiente no PB do que na variedade européia.

O emprego dos pronomes pessoais sujeitos na posição do 
objeto direto ocorre no PB com muita freqiiência (até na lingua
gem culta de académicos, como nós pudemos observar na 
Universidade de Brasília).

No PE, ao contrário do PB, essa estrutura, por enquanto, só 
se observa em relação à terceira pessoa, principalmente na fala 
dos jovens, mas representa uma notável variação na sintaxe do 
PE, ou seja, uma aproximação à sintaxe do PB.

Como pudemos ver, nas duas variedades do português 
atualmente se verificam grandes mudanças sintáticas no que diz 
respeito à sintaxe dos pronomes pessoais sujeito e objeto. E
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essas transformações estão se revelando principalmente nos 
registros informais da língua falada, de maneira que, na nossa 
opinião, os estudos lingüísticos deveriam se concentrar na 
pesquisa desses registros.
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Ana M aria de M oraes Sarm ento Vellasco 
(Brasília)

Um estudo da variação da preposição para 
no português do Brasil

0 Introdução

Na língua portuguesa do Brasil, coocorrem três formas da 
preposição para :

Io a forma para, considerada como padrão pelos gramáticos 
brasileiros;

2o a forma pra, há algumas décadas, amplamente usada na 
linguagem oral de falantes do dialeto padrão e, inclusive, na 
escrita, especialmente em textos de propaganda, e 

3o a forma pa, inovadora e específica da fala.

O presente trabalho é uma análise deste fenómeno, na fala 
de crianças residentes nas zonas rural e urbana da cidade de 
Sobradinho, no Distrito Federal.

A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo apresentar 
evidências da influência de diversos fatores no processo de 
escolha das formas da preposição para, a partir da análise de 
um conjunto de variáveis relacionadas com aspectos prosódico, 
fonológico e discursivo, para demonstrar que o comportamento 
das variantes para, pra e pa é regido por essas variáveis, 
evidenciando-se as tendências sistemáticas da variação.

A análise dos dados tem por base os pressupostos teóricos 
da teoria da variação (Labov 1972) e o modelo probabilístico 
ou misto (Rousseau / Sankoff 1978).

O fenómeno em pauta foi abordado anteriormente apenas 
por Felgueiras (1993), que analisou a sua ocorrência na fala do

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 291-314
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Rio de Janeiro. Alguns dos seus resultados, concernentes aos 
dados extraídos do «Programa de Estudos no Uso da Língua» 
(PEUL), serão aqui confrontados.

1 O fenómeno

As formas pra e pa são resultantes de dois processos de su
pressão de segmentos consecutivos:

1. de para a pra, quando ocorre a queda da vogal central, com 
a supressão de uma sílaba; e

2. de pra a pa, resultando na modificação da estrutura da 
sílaba, devido à queda da vibrante.

As três variantes, para, pra e pa são usadas de forma 
alternada, em contextos idênticos, e possuem o mesmo valor de 
verdade. Exemplos:

(1) P ar 'a casa du meu tiu, p 'a casa da m inha avó (Paulo).
(2) Ontem, né, eu fui pra  lá (Barbara).
(3) [ .. .]  A Lúcia foi para  a casa dela e durmiu (Rita).
(4) Nem  sei, essas nota. Foi de seis pra cim a (Agatha).
(5) O grandão ... O ... Mi cham ô pa  sigurá, né? (Renato).

2 O tratamento dado à preposição para 
pela gramática tradicional

Nos manuais de gramática tradicional brasileiros, em capítulos 
destinados às preposições, lê-se de modo geral acerca da fun
ção e forma das preposições, conceituadas como vocábulos 
gramaticais invariáveis que relacionam dois termos de uma 
oração, de tal modo que o sentido do primeiro, antecedente, é 
explicado ou completado pelo sentido do segundo, conseqiien- 
te (Cunha 71980: 511). Dos manuais de gramática tradicional 
consultados (ver bibliografia), apenas um traz registrada a 
forma não-padrão pra —  há décadas em uso e amplamente
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aceita no português do Brasil, que é o de Faraco / Moura (1990: 
288).

Até a presente data, os gramáticos brasileiros têm ignorado 
a variante não-padrão pra e a inovadora pa —  que se evidencia 
como específica da fala.

3 Pressupostos teórico-metodológicos

A teoria da variação, concebida por William Labov (1972), 
tem como objeto de estudo a língua falada em situações 
espontâneas, o vernáculo, veículo lingüístico de comunicação 
usado em situações naturais de interação face-a-face. A varia
ção não resulta de uma escolha aleatória, mas é inerente ao 
sistema lingüístico. A heterogeneidade é regulada por condi
ções que controlam o uso de uma forma ou outra.

A concepção de língua como instrumento de interação social 
propõe a análise e a descrição da diversidade da fala a partir de 
condicionamentos internos e externos ao sistema lingüístico. 
Assim como todo sistema natural, a língua é influenciada por 
variáveis internas e externas a ela, isto é, por fatores lingüísticos 
e näo-lingüisticos. Os fatores internos ou estruturais são os 
contextos fonológicos, sintáticos e discursivos presentes, que 
provavelmente estariam atuando como condicionantes para cada 
fenómeno.

As variáveis externas à língua, ou fatores extralingüísticos, 
são traços inerentes ao falante, e características ambientais e 
circunstanciais que o envolvem, como: sexo, idade, etnia, 
escolarização, nível socioeconómico, profissão, mercado de 
trabalho, exposição à mídia, e outros. Estes fatores condicionam 
o discurso, assim como outros fatores contextuais e estilísticos 
tais como: graus de formalidade da fala, relação entre falante e 
interlocutor (relação de poder, solidariedade, intimidade, 
diferença etária, polidez), mudança de tópico, grau de atenção 
que é prestada à fala, etc.

Para obter-se a variável lingüística, as formas alternantes 
devem ter o mesmo significado, isto é, o mesmo valor de
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verdade. A variável é um conjunto de variantes. As variantes, 
por sua vez, são as formas lingüísticas que compõem uma 
variável, possuindo o mesmo valor de verdade.

Labov introduziu nos estudos lingüísticos o método quanti
tativo de análise, visando a medir a contribuição de cada um 
dos fatores no mecanismo da escolha. A análise estatística do 
dado real é a que caracteriza o método quantitativo e estabelece 
procedimentos, desde a coleta de dados até a interpretação dos 
resultados.

O modelo logístico, matemático, é o que mais responde às 
questões colocadas pela teoria da variação, e foi introduzido 
por Pascale Rousseau e David Sankoff, em 1978, com o 
objetivo do aprimoramento da análise lingüística e da sua 
adequação a um modelo mais preciso.

A importância do modelo logístico é a possibilidade de se 
medir, adequadamente, a força de atuação de cada fator na sua 
interrelação com os outros presentes no mesmo contexto. E o 
seu sucesso reside na sua propriedade em separar os efeitos da 
co-atuação de diversas categorias em um dado contexto (Naro 
1992: 24).

O resultado da aplicação do modelo logístico são os valores 
numéricos que se traduzem em pesos relativos atribuídos para 
cada fator, ou indiferença na aplicação da regra variável, que 
devem ser lidos em termos de favorecimento, inibição ou 
indiferença na aplicação da regra variável, conforme sejam 
maiores, menores ou iguais a 0,5, em fenómenos com duas 
variantes, e 0,33 em fenómenos com três variantes.

Recomenda-se a expressão peso relativo, porque se refere a 
valores cujos cálculos incluem um certo grau de arbitrariedade 
e não devem ser considerados em termos absolutos.

Para viabilizar os cálculos estatísticos, os lingüistas pesqui
sadores contam com os programas da série Varbrul, criada em 
1975 por David Sankoff, que se encontra na terceira versão, 
Varbrul 2S, de 1988.

O programa de regra variável Varbrul 2S é próprio para 
computadores IBM-PC, e sua importância reside no fato de que
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afere, estatisticamente, o nível de significância de cada grupo de 
fatores, determinando, assim, se um grupo de fatores tem ou 
não efeito significativo no processo de escolha de uma variante. 
Consta de dez programas, que fornecem as informações neces
sárias ao usuário, com as funções de cada programa e os passos 
para a sua execução. Apresenta dois níveis de análise:

Io Step up, efetuado por vários passos em que se vão acrescen
tando, um a um, novos grupos de fatores à análise anterior, 
quando se seleciona um único grupo significante, dentro de 
todos os grupos de fatores, por meio da medida do nível de 
significância e do log likelihood (cálculo da verossimilhança 
máxima), atribuídos às probabilidades encontradas para cada 
grupo. Depois, o programa compara o grupo selecionado 
com os demais, dois a dois, e seleciona um segundo grupo 
significante, verificando os níveis de significância e os log 
likelihood de cada par. A seguir, são comparados os dois 
grupos selecionados com os demais, de três em três. A 
análise prossegue desta forma, até que não restem mais 
grupos estatisticamente significantes;

2o Step down, inversão dos passos do step up, utilizando o 
mesmo princípio. O programa vai descartando, um a um, os 
grupos de fatores que menos alteram a probabilidade inicial 
calculada com todos os grupos. Se a operação termina 
quando só restam os mesmos grupos selecionados no step 
up, tem-se a certeza da relevância estatística deste conjunto. 
Se, eventualmente, isto não acontece, os grupos seleciona
dos e não selecionados no step up e descartados no step 
down ficam com status incerto.

O resultado final do Varbrul 2S, programa de regra variável, 
apresenta, além de uma probabilidade para cada fator das 
variáveis independentes, uma seleção das variáveis relevantes 
estatisticamente calculada a partir de vários níveis de análise 
processados no step up e no step down. Os resultados devem ser 
vistos como uma solução apresentada por uma técnica estatística
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adequada, mas sem significância lingüística. O significado 
lingüístico é atribuido pelo pesquisador, com base no conheci
mento teórico da língua.

A análise em vários passos ou níveis é um dos aspectos 
mais importantes, do ponto de vista analítico, do pacote opera
cional Varbrul 2S. As soluções parciais apresentadas em cada 
nível permitem identificar interferências entre variáveis, por 
meio de diferenças bruscas apresentadas nos índices atribuídos 
aos fatores, em relação aos índices atribuídos no nível anterior.

A análise estatística é uma contribuição ao lingüista, mas os 
números por si nada representam. O processo de análise varia- 
cionista encontra nos cálculos estatísticos um valioso apoio para 
a sua conclusão. A análise estatítica não depende da origem da 
variação nos dados (Sankoff 1988a). A significação lingüística 
depende do processo de escolha, mas a questão deve ser 
endereçada a procedimentos estatísticos, como, por exemplo, na 
coleta e codificação dos dados ou nas decisões a respeito do 
que será estudado e o que será considerado no contexto, e, 
depois, na interpretação dos resultados.

4 A amostra

A amostra analisada foi retirada do corpus de Malvar (1992), 
disponível no banco de dados do Departamento de Lingüísti
ca, Línguas Clássicas e Vernácula (LIV), do Instituto de 
Letras (IL), da Universidade de Brasília (UnB), em fitas de 
áudio e transcrições.

Os dados foram produzidos em circunstâncias reais, reve
lando uma verdadeira configuração da língua portuguesa do 
Brasil e dos seus caminhos de mudança, assumindo-se que as 
mudanças têm motivações essencialmente sociais.

Malvar (1992) realizou entrevistas com crianças das zonas 
urbana e rural da cidade de Sobradinho, Distrito Federal. Estas 
entrevistas possuem cerca de sessenta minutos de gravação por 
informante. O informantes foram alunos de terceira e quarta 
séries do primeiro grau, de escolas da rede oficial de ensino do
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Distrito Federal. As crianças entrevistadas estavam, à época, na 
faixa etária de dez a doze anos.

Malvar manteve os primeiros contatos com os informantes 
da zona urbana de Sobradinho em uma escola da rede oficial de 
ensino do Distrito Federal, promovidos por um estudante de 
sexta série. Todavia, as crianças foram entrevistadas na residên
cia delas. Todos os informantes de zona urbana nasceram no 
Distrito Federal.

Para a coleta de dados de informantes de zona rural, foi 
escolhida a Fazenda Boa Vista, situada a vinte quilómetros de 
Sobradinho. Os contatos foram efetivados também em uma 
escola da rede oficial de ensino do Distrito Federal. Ao contrá
rio das crianças de zona urbana, raramente uma ou outra criança 
entrevistada havia nascido no Distrito Federal. A origem dos 
habitantes da Fazenda Boa Vista é bem variada, sendo a maioria 
proveniente do interior dos estados de Goiás, Minas Gerais e 
Bahia.

4.1 Seleção de Informantes

Procedi à seleção dos falantes, no corpus de Malvar, partindo 
da estratificação em duas variáveis extralingüísticas: sexo e 
zona de habitação. Os informantes possuíam o mesmo nível 
de escolaridade e a mesma faixa etária (10 a 12 anos).

Foram selecionados 8 (oito) informantes:

a) sexo: quatro meninas e quatro meninos;
b) zona de habitação: quatro informantes de zona urbana, 

sendo dois do sexo feminino e dois do sexo masculino; 
quatro informantes de zona rural, sendo dois do sexo femi
nino e dois do sexo masculino.
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Os dados foram selecionados a partir de transcrições escritas 
que caracterizavam a fala informal.1

Ao todo foram levantados quatrocentos e noventa e quatro 
dados para esta pesquisa, conforme os quadros demonstrativos 
que se seguem. Saliento que os nomes dos informantes são 
fictícios.

Quadro 1: 
Informantes

Inform antes Z ona  de 
habitação

Idade Série N° de 
dados

1. R enato urbana 10 anos 4a 42

2. M arcelo urbana 11 anos 4" 57

3. A gatha urbana 10 anos 4a 94

4. B arbara urbana 10 anos 4a 88

5. Paulo rural 10 anos 4a 25

6. R oberto rural 11 anos 3a 56

7. Sandra rural 12 anos 4a 85

8. R ita rural 12 anos 4» 47

Total: urban a/rural 10-12 3a e 4a 494

Quadro 2:
Distribuição de dados por zona de habitação

Z ona de habitação D ados

urbana 281

rural 213

Total 494

A utilização do term o informal, neste estudo, corresponde ao vernáculo, no 
sentido dado ao termo por Labov.
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Quadro 3: 
Distribuição de dados por sexo

Sexo D ados

Fem inino 314

M asculino 180

Total 494

5 As hipóteses e as variáveis independentes

O vocábulo para é um dissílabo átono e, por isto, o /a/ átono 
é sujeito à supressão, mudando o padrão silábico CVCV para 
uma única sílaba CCV. A forma pra, por sua vez, está sujeita 
à simplificação, devido à redução do padrão silábico C, C2 V 
> CV (veja-se Mattoso Câmara Jr. 21970). Não obstante, parti 
do pressuposto de que fatores internos ou estruturais — con
textos fonológicos, sintáticos e discursivos —  atuam como 
condicionadores do fenómeno. A natureza articulatoria do 
segmento fonológico seguinte seria um provável condicionan
te lingüístico da variação no uso das diversas variantes da 
preposição para.

As variáveis independentes analisadas foram:

—  posição das variantes em relação a pausas;
— contexto fonológico seguinte;
— paralelismo formal;
— sexo;
— zona de habitação.

5.1 Posição das variantes em relação a pausas

A primeira hipótese levantada foi a de que a eliminação da 
vogal central e da vibrante em pra e pa pode ser consequên
cia de processos fonológicos condicionados por fatores prosó
dicos, relacionados com a velocidade da fala. Assim sendo, 
investiguei a influência da posição das variantes em relação a
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pausas. Na análise desta variável, são consideradas as alterações 
da velocidade no nível da emissão das variantes, em conseqiiên- 
cia de ocorrências de pausas adjacentes.

Parti do pressuposto de que a ocorrência de pausas nos 
contextos imediatamente à esquerda ou à direita das variantes 
representa fator de inibição dos processos de supressão verifica
dos na preposição para, de vez que implicariam a diminuição 
da velocidade na sua emissão. Para verificar a influência dos 
ambientes com pausa e sem pausa, na alternância das formas 
variantes, classifiquei os dados em função de quatro categorias, 
que constituem a variável posição em relação a pausas:

a) sem pausas:

(6) Depoi du Institut'eu fui pr'u Juão Vanderlei (Roberto).

b) antes de pausa:

(7) E ... Quandu éa foi pa  ... É ... Bebé água, ai ... Caiu den d'água 
(Renato).

c) depois de pausa:

(8) É ... pa  jogá  valénu ... (Paulo).

d) entre pausas:

(9) nenhu ... pra  nada. Pra ... nada ... (Agatha).

5.2 Contexto fonológico seguinte

O estudo desta variável teve o objetivo de buscar evidências 
de que a variação no uso da preposição para está correlacio
nada com a aproximação de segmentos de traços comuns. 
Com base no fato de que as realizações da preposição para 
estão relacionadas com processos de queda de sílaba e de 
segmentos, investiguei o efeito da natureza fonológica do
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segmento seguinte às variantes no processo de escolha. Pressu
pus que as formas pra e pa, apresentando apenas uma sílaba, 
iniciada por um contóide bilabial, seriam favorecidas em 
contextos diversos dos que favorecem para, que apresenta a 
última sílaba iniciada pelo flap  alveolar. Com este objetivo, os 
dados levantados foram classificados em função do ponto-zona 
de articulação do segmento contíguo às variantes.

5.2.1 Ponto / zona de articulação

1. bilabial (/p/, Ib/, /m/): pa pegá, pa pai, pa ¿áxu, pa 
Brasilinha, pra /nim;

2. labiodental (/f/,/v/): pra/ora, pra vocês, pa vendé;
3. dental (/t/, /d/, /n/): pa íodu, pra r/entru, pa íraiz, pa fapá, 

pra nada, pa nóis, pa «um ficá;
4. alveolar (/s/, /z/, /l/): pa sigurá, pa sai, pa /á. pa toja;
5. alveopalatal (/ts/,/dz/): pa ífiretora, pra fia déla;
6. palatal ([s], [z]): para y'ulgar, para Justo, pa c/zácra, pa 

chega;
7. velar (/k/, /g/, ÍRJ): pra cumé, para colocá, pa guardá, pa 

/tobertu;
8. vogais anteriores {leí, le/, /i/): pa élis, pra d a , pa iscola, 

para v,
9. vogal central (/a/): pa apresentá, pr'acompanhar;
10. vogais posteriores (/o/, luí): par’« circu, p ’u recreiu, 

pr'aluno, pra usar, para «a festa, p 'u outru, para ouví.

5.3 Paralelismo formal

A influência do paralelismo formal no condicionamento de 
variantes foi detectada em vários fenómenos estudados, em 
diversas línguas, como o espanhol, o inglés, o quechua, o 
crioulo caboverdiano, além do portugués do Brasil, verifican- 
do-se a forte tendência à repetição de formas semelhantes 
(Schiffrin 1981; Scherre 1988).
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Pressupus que há uma relação de interdependência entre as 
ocorrências das variantes de uma variável dependente, investi
guei se a ocorrência de uma segunda ou terceira variante é 
influenciada por uma variante precedente da mesma natureza e, 
para controlar o efeito da variável paralelismo formal, os dados 
foram categorizados em cinco fatores, como nos exemplos que 
se seguem.

1. Ocorrência isolada:

(10) Tem. Tem  veiz que ele ... ele tav'internadu, aí vei pra  casa. Agor'ei
tava tomanu injeção ... Aí hoje ele vollô lá di nôvu (Rita).

2. Primeira ocorrência da série:

(11) E ela veio pa  cá p a  pudê arranjá empregu, pa  podê vê se lev'um  
dinheru p 'u  pai dela, né, puquê ... (Barbara).

3. Ocorrência antecedida de para:

(12) I Charli não pudia sê porque ele não tinha a massa, para  sê um palhaçu
tamém. Charle ... Éde e Charle e o ôto palhaçu foi p a r u circu brincá
(Rita).

4. Ocorrência antecedida de pra:

(13) Us lá di baxu, aí us dois quiria cê aqui, armô e foi pra  lá tam ém, pa  
venda (Rita).

5. Ocorrência antecedida de pa:

(14) Tudo ... Todu dum ingu, to 'dum ingu’eu ia pa  praia. Todu dum ingu eu ia 
pra  praia (Agatha).

5.4 Sexo

Considerando que os resultados das pesquisas sociolingüísticas 
com relação ao comportamento diferenciado dos sexos têm-se
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mostrado consistentes e que diversos estudos confirmam a 
tendência do sexo feminino a usar a forma de prestígio com 
mais freqiiência do que o sexo masculino e, ainda, que o papel 
da variável «sexo» na relação entre variação e mudança é bem 
significativo, de vez que as diferenças de comportamento entre 
homens e mulheres refletem padrões distintos em fenómenos de 
variação estável e de mudança, codifiquei os dados em função 
da característica social sexo, como demonstro a seguir.

(15) Ela num  tem tempu pra  nada (Barbara).
(16) Eu num sabia oiá pa  traiz, aí fui inventa di oiá pra  traiz, deitei na 

calçada (Roberto).

5.5 Zona de habitação

Os habitantes de zona rural sofrem menos pressão do meio 
social em relação às variantes estigmatizadas. Deste modo, a 
zona de habitação do informante tende a influenciar, de forma 
sistemática, a escolha da variante. Considerando que os falan
tes de zona rural utilizam as variantes inovadoras e os falantes 
de zona urbana preferem a variante de prestígio, codifiquei os 
dados em função da característica social zona de habitação. 
Ressalvo que a viabilidade de influência do fator rural e do 
fator urbano na escolha de uma variante da preposição para 
está sendo testada pela primeira vez neste estudo.

(17) Eu mi mêtu na quinta lá p a  marcá um  vêdi, depoi na ho ’a qui secá, ren 
(a gente) dá p 'as galinha (Roberto).

6 Caracterização dos dados

Estudaram-se as ocorrências da preposição para na fala, de
finidas nas suas formas para (para ou par-), pra (pra ou pr-) e 
pa (pa ou p-), desconsiderado-se os processos de elisão ou de 
ditongação, que geralmente ocorrem nos contextos em que a 
preposição é seguida de um artigo ou de um vocábulo inicia
do por vogal, sem pausa. Nos dados em que ocorre a repeti-
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ção das variantes, por hesitação ou gaguejo, foi contada como 
ocorrência apenas a última forma. Consideraram-se as variantes 
da preposição, sem levar-se em conta a elisão e ou a ditonga- 
ção, que geralmente ocorrem nos contextos em que a preposição 
é seguida de um artigo ou de um vocábulo iniciado por vogal, 
sem pausa.

(18) Seu Caracol foi convidado p a r 'a festa (Paulo).
(19) A lesma, ela tava levandu, né, p r 'u ... e la  ia casá (Agatha).
(20) Dá cum ida p 'us porcu, dá com ida p 'as galinha ... (Paulo).

7 Resultados e análise das variáveis independentes

Os dados foram organizados respeitando-se o contexto em que 
estavam inseridos. Nos dados em que ocorre a repetição das 
variantes, por hesitação ou por gaguejo, contou-se como 
ocorrência apenas a última forma, embora se verifique, em 
alguns dados, alguma produção de som, sílaba ou artigo, após 
uma das formas repetidas anteriores à última.

Considerando que os resultados obtidos seriam contrastados 
com os obtidos por Felgueiras (1993), referentes ao PEUL, dei 
preferência aos resultados de pa versus pra. O programa 
selecionou quatro grupos de fatores:

Io paralelismo formal;
2o contexto fonológico seguinte;
3o zona de habitação, e 
4o sexo.

7.1 Paralelismo formal

O primeiro fator selecionado pelo programa Varbrul foi o 
paralelismo formal. Os dados revelaram que a ocorrência da 
variante pa é favorecida quando precedida por ela mesma 
(0,68) ou quando é a primeira ocorrência da série (0,67). Em 
face deste resultado, confirmou-se que há uma relação de 
interdependência entre as ocorrências das variantes de uma
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variável dependente, e que as variantes são influenciadas pela 
forma precedente da mesma natureza. Há, portanto, a influência 
do aspecto discursivo no processo de escolha das variantes. A 
primeira ocorrência de para , pra ou pa  é independente, mas 
influencia as ocorrências seguintes das variantes. Deste modo, 
por exemplo, pra tende mais a ocorrer depois do uso dessa 
forma, do que depois de uma ocorrência de pa —  depois de pa 
a ocorrência de para é indiferente. A explicação reside na 
tendência à repetição de formas semelhantes, já  detectada em 
diversos fenómenos do português do Brasil, bem como de 
outras línguas, o que leva à reflexão acerca de um possível 
universal lingüístico.

Tabela 1: 
Paralelismo formal: 

Distribuição de pa no discurso

Fatores Frequência Peso Relativo

Aplicaçao Total Percentual

Isolado 106 238 45 0,43

Primeira Ocorrência da Série 63 96 66 0,67

Precedido de PRA 6 35 17 0,20

Precedido de PA 40 58 69 0,68

Total 215 427 50 0,51

7.2 Contexto fonológico seguinte

O segundo fator selecionado foi o contexto fonológico seguin
te, ponto-zona de articulação. Em consonância com os resulta
dos, a forma pa apresenta maior tendência de uso, quando 
seguida da vogal central (0,78), bem como dos bilabiais 
(0,68), dentais (0,54) e alveopalatais (0,54), na mesma propor
ção. Os dados revelaram que há uma tendência à repetição de 
sons da mesma natureza articulatoria, que atua de forma con
sistente no processo de escolha das variantes. Esta repetição, 
ou aliteração, é evidenciada se se dividem os pontos de articu
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lação em dois grupos de segmentos segundo as grandes ten
dências constatadas:

1. mais próximos do ponto labial (bilabial, labiodental e
dental), e

2. mais distantes do ponto labial — alveolar, palatal e velar.

Com essa divisão, observou-se uma oposição sistemática 
entre para e pa. A escolha de para é influenciada positivamente 
pela contigiiidade de segmentos mais distantes do ponto labial, 
que desfavorecem pa. Em oposição, pa é favorecido diante de 
segmentos mais próximos do ponto labial, enquanto o uso de 
para diminui acentuadamente nesses contextos. O comporta
mento de pra  mostra-se ambíguo, aproximando-se do de para 
antes das dentais e do de pa  diante dos demais segmentos 
consonantais. A contigiiidade de segmentos labiais (bilabiais e 
labiodentais) favorece o seu uso.

Os resultados obtidos para as vogais parecem fugir a esta 
explicação e podem significar que, pela diversidade de traços 
que as caracterizam, sejam outros os traços relevantes. Na 
maioria dos dados, as vogais sofrem elisão ou ditongação com 
as formas variantes, o que pode ocasionar efeito diverso do das 
consoantes na alternância destas formas.

Os dados acerca do contexto fonológico seguinte eviden
ciam-nos que há uma tendência à aproximação de segmentos 
formados em pontos de articulação próximos, explicando a sua 
atuação na variação. Particularmente no caso das consoantes, 
esta tendência revela-se sob a forma de aliterações, de vez que 
favorece a repetição de sílabas iniciadas por sons semelhantes, 
quanto à proximidade de seus pontos de articulação.
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Tabela 2 
Contexto fonológico seguinte: 
Distribuição de pa no discurso

Fatores Freqiiência Peso Relativo

Aplicação Total Percentual

bilabiais 62 94 68 % 0,68

labiodentais 18 32 56 % 0,56

dentais 28 52 54 % 0,54

alveolares 15 49 31 % 0,27

alveopa latais 3 8 38 % 0,54

palatais 11 18 61 % 0,62

velares 23 60 38 % 0,36

vogais anteriores 16 46 35 % 0,36

vogal central 16 21 76 % 0,78

vogais posteriores 26 53 49 % 0,44

Total 220 433 51 % 0,51

7.3 Zona de habitação dos falantes

O terceiro fator escolhido foi a zona de habitação dos falantes. 
Os resultados foram ao encontro da hipótese formulada de que 
habitantes de zona rural utilizam mais a forma estigmatizada, 
a variante inovadora pa. Não obstante, a diferença foi mínima 
entre os informantes de zona rural (0,58) e zona urbana 
(0,45). Cumpre-me ressalvar que a cidade de Sobradinho 
abraça uma população com características rurais e de classe 
social menos privilegiada. Assim sendo, estes fatores são 
evidenciados no comportamento social e lingüístico dos falan
tes e retratados nos resultados obtidos, que aproximam sobre
maneira os resultados de pa com os de pra.
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Tabela 3:
Zona de habitação: 

Distribuição de pa no discurso

Fatores Frequência Peso Relativo

Aplicação Total Percentual

urbana 120 265 45 % 0,45

rural 100 168 60 % 0,58

Total 220 433 51 % 0,51

7.4 Sexo dos falantes

O fator sexo foi o quarto escolhido e, assim, corroborada a 
hipótese de que falantes do sexo feminino optam pela variante 
de maior prestígio. Os resultados indicam que os falantes do 
sexo masculino (0,58) optaram mais pela forma inovadora pa, 
enquanto que do feminino (0,46) optaram pela variante pra. 
Entretanto, há a necessidade de confirmação desse resultado 
em pesquisas futuras.

Tabela 4:
Sexo:

Distribuição de pa no discurso

Fatores Frequência Peso Relativo

Aplicação Total Percentual

feminino 123 273 49 % 0,46

masculino 87 160 54 % 0,58

TOTAL 220 443 51 % 0,51

Cumpre-me ressalvar que o fator posição das variantes em 
relação a pausas não foi selecionado.
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8 Confronto entre os resultados 
de Felgueiras (1993) e Vellaseo (1997)

Os resultados em confronto restringem-se aos que Felgueiras 
obteve com as mesmas hipóteses, por meio da amostra retirada 
do banco de dados do PEUL, devido à mesma configuração de 
informantes, no que concerne à variável nível de instrução.

Contexto fonológico seguinte 
Distribuição de pa no discurso 

Confronto entre os resultados obtidos 
por Vellaseo (1997) e Felgueiras (1993)

Vocóides

□  V ellaseo

□  F e lg u e ira s

a n te r io re s cen tra l p o s te r io re s
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Contóides

□  V ellasco

Q  f  U y u ü i u j

H  V l IIu j l u  

B F e l g u e in c

9 Considerações fináis

Pela análise de um conjunto de variáveis de caráter prosódico, 
fonológico e discursivo, consideradas como atuantes na varia
ção do uso da preposição para, ficou constatado:

Io que o uso da preposição para é um fenómeno típico de 
variação, regido por fatores de natureza intra e extralingüís- 
tica;

2o a sistematicidade do fenómeno, pois as ocorrências de para, 
pra e pa podem ser previstas de acordo com ambientes 
fonológicos;

b ilab iais  lab io d en ta is  d e n ta is

a lv e o la re s p a la ta is v e la re s
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3o o fenómeno de variação no uso da preposição para reflete 
um processo de mudança em progresso na língua portuguesa 
do Brasil — fato também constatável por outros fenómenos 
do mesmo porte.

A verossimilhança dos resultados obtidos nesta pesquisa,
considerando também os resultados obtidos por Felgueiras
(1993), pelo corpus do «Programa de Estudos no Uso da
Língua» (PEUL), corroboram as hipóteses formuladas.
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Variação lingüística no Estado da Paraíba: 
aspectos fonético-fonológicos

1 Introdução

Inúmeros são os estudos desenvolvidos no Brasil sob a pers
pectiva variacionista. Em sua grande maioria, têm-se voltado 
basicamente para os falares do sudeste, especificamente, do 
Rio de Janeiro, onde, vale à pena ressaltar, de forma sistemá
tica, tiveram início as primeiras pesquisas.

Atualmente, contamos com o desenvolvimento de muitos 
projetos que procuram dar conta da diversidade lingüística 
brasileira, mas, ainda assim, eles não conseguem cobrir todo 
território nacional. Embora muitos fenómenos ainda precisem 
ser estudados, outros, porém, já podem ser utilizados para que 
se tenha idéia do que efetivamente ocorre com a língua portu
guesa falada no Brasil.

Esta nossa comunicação está dividida em duas partes. 
Inicialmente, falaremos acerca do «Projeto Variação Lingüística 
no Estado da Paraíba» (VALPB),1 apresentando-o em linhas 
gerais. Em seguida nos deteremos em um dos fenómenos 
lingüísticos, em nível fonético-fonológico, que tem sido utiliza
do por nós ao longo destes últimos anos: o processo de pala- 
talização na comunidade de João Pessoa.

Este Projeto tem tido suporte financeiro do CNPq, Proc. 522576/95-8. Em 
sua realização tem os contado com a colaboração de bolsistas de Iniciação 
C ientífica e de Aperfeiçoam ento, além dos m estrandos do C urso de Pós- 
Graduação em Letras da UFPB.

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 315-328
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2 O Projeto VALPB

Iniciado em 1993, o Projeto VALPB surge como uma forma 
de conhecer a realidade lingüística da comunidade de João 
Pessoa, com os seguintes objetivos:

— traçar o perfil lingüístico, em nivel fonético-fonológico e 
gramatical dos falantes da comunidade de João Pessoa, 
observando fatores estruturais e sociais que interferem no 
uso da língua;

—  desenvolver estudos, em nivel fonético-fonológico e grama
tical, visando a subsidiar o ensino da língua portuguesa em 
todos os graus;

—  estabelecer comparações, em nível regional e nacional, com 
estudos já  realizados, salientando as divergências dialetais e 
as semelhanças.

A metodologia utilizada na constituição do corpus é a 
utilizada pelos trabalhos de socioüngüística que se baseiam na 
perspectiva variacionista. Utilizando a técnica de amostra 
aleatoria por área, foram selecionados sessenta informantes, com 
base nos seguintes requisitos:

a) ser natural de João Pessoa ou morar nessa cidade desde os 
cinco anos de idade;

b) nunca ter passado mais do que dois anos consecutivos fora 
de João Pessoa.

A amostragem que constitui o corpus do VALPB está assim 
estratificada:

1. Sexo: 
Masculino 
Feminino

30 informantes 
30 informantes
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2. Faixa etária:
15 a 25 anos 
26 a 49 anos

20 informantes 
20 informantes 
20 informantesmais de 50 anos

3. Anos de escolarização: 
nenhum 12 informantes 

12 informantes 
12 informantes 
12 informantes 
12 informantes

1 a 4 anos 
5 a 8 anos 
9 a 11 anos
mais de 11 anos

Na decoleta de dados, após aplicação de uma ficha social, 
usamos a entrevista como instrumento. Os dados resultantes 
foram, a partir de março de 1994, transcritos com base em uma 
adaptação do sistema utilizado pelo «Programa de Estudos do 
Uso da Língua» (PEUL) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.

A partir de março de 1995, procedemos à análise de alguns 
fenómenos linguísticos encontrados no corpus, contando com a 
participação de alunos bolsistas da pós-graduação e da gradua
ção que, com o auxílio de algumas agências de fomento (CNPq 
e CAPES), têm procurado descrever a fala do pessoense. Na 
fase atual, este corpus também tem servido de base para estudos 
que integram a linha de pesquisa «estudos variacionistas» ligada 
ao Curso de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e tem sido utilizado por pós-graduandos de 
outras universidades.

Os estudos desenvolvidos até o momento, utilizando o 
pacote de programas VARBRUL (Pintzuk 1988) e com base 
nos pressupostos da Teoria da Variação, seguindo Labov, têm- 
se voltado para aspectos fonético-fonológicos e gramaticais. Ao 
considerar cientificamente a amostra de fala desta comunidade, 
temos procurado descobrir padrões de uso, ou regularidades, 
que dizem mais respeito à freqiiência relativa de ocorrência de



318 Derm eval da Hora

estruturas, do que simplesmente à existência ou gramaticalidade 
dessas estruturas.

Alguns estudos já  se encontram concluídos, enquanto artigos 
científicos ou dissertações de mestrado, e outros estão em 
andamento. A título de ilustração, apresentamos a seguir 
algumas dessas pesquisas, chamando atenção para os dois 
primeiros, em nível fonético-fonológico, que servirão de objeto 
de análise na segunda parte de nossa comunicação:

—  palatalização das oclusivas dentais /t/ e /d/;
— realização de /s, z/ em posição de coda;
— apagamento dos ditongos orais [aj], [ow], [ej];
— processo de ditongação;
—  enfraquecimento das fricativas sonoras;
—  apagamento da nasal final do verbo na 3a pessoa plural;
—  apagamento do /d/ no grupo ‘ndo’;
—  realização da vibrante;
—  realização da vogal pretónica;
—  concordância verbo-sujeito;
—  concordância nominal de número;
—  uso de nós/a gente;
— uso do imperativo;
—  ordem SV/VS;
—  ordem VO/OV;
—  uso da negação.

Esses estudos, em sua maioria, têm sido ou já foram realiza
dos por outros pesquisadores em outras comunidades. O fato de 
termos um imenso território com realidades lingüísticas diferen
tes e a necessidade de conhecer tais realidades, contribuindo 
para a compreensão do todo, são argumentos plausíveis para o 
estudo de fenómenos já estudados.

Muitos desses estudos, a exemplo dos voltados para os 
aspectos gramaticais, ratificam resultados obtidos. Outros 
apresentam resultados divergentes, corroborando a idéia da 
diversidade lingüística brasileira. Uma análise global do que se
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observa até o momento em João Pessoa, em confronto com o 
que acontece em algumas regiões do país, permite-nos afirmar 
que os aspectos gramaticais têm-se apresentado muito mais 
uniformes do que os fonético-fonológicos, nível que reflete, 
assim, mais imediatamente as diferenças sociais e regionais. Por 
isso mesmo, é dele que trataremos a seguir.

3 O processo de palatalização na comunidade pessoense

Embora nosso objetivo primeiro, nesta segunda parte da co
municação, seja apresentar resultados referentes à palataliza
ção das fricativas na comunidade de João Pessoa, sentimos 
que informações acerca do processo de palatalização das 
oclusivas dentais sejam bastante pertinentes, já que estamos 
falando de um mesmo processo, mesmo que em contextos 
diferentes.

3.1 Palatalização das oclusivas dentais

Segundo Hora (1997), uma regra bastante produtiva no portu
guês do Brasil é a da palatalização das oclusivas dentais se
guidas de vogal coronal. De maneira geral, esta regra se apli
ca em quase todo o território brasileiro, exceto em boa parte 
dos Estados da Região Nordeste, entre eles a Paraíba.

Em João Pessoa, conforme indicam os dados do corpus que 
temos utilizado, convivemos com dois processos assimilatórios, 
envolvendo as consoantes /t/ e /d/. Assim encontramos, varia
velmente, formas como :

(a) [xedi — xed3 ¡], [poti — pot/i], [tiru —  tjiru], [disi —  
d3 ¡si], [gatiXu — gat/iXu]

(b) [ojtu —  ot/u], [3 ejtu — 3 etju], [dojdu — dod3 u]

Se em níveis mais gerais, a palatalização nos exemplos de 
(a) tem-se revelado como o processo mais comum entre os 
falantes brasileiros, o mesmo não podemos dizer dos falantes de
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João Pessoa. Das 18 077 ocorrências levantadas no corpus, 
apenas aconteceram 1332 casos de palatalização, representando 
7 %.

Trabalhos realizados sobre essas formas têm mostrado que 
o índice de não-palatalização nesse contexto é muito baixo 
(Bisol 1985; Hora 1990). Analisando o dialeto gaúcho, Bisol 
(1985) conclui ser a palatalização «uma regra que se aplica 
categoricamente em todos os contextos menos um — o da 
sibilante, sua restrição variável». Essa constatação, entretanto, 
não é ratificada com base nos dados de nosso corpus, uma vez 
que os resultados obtidos indicam a força da não-palatalização.

No estudo que realizamos acerca dessa variável, procuramos 
testar a hipótese de que a forma palatalizada estaria correlacio
nada positivamente aos fatores sociais controlados (sexo, faixa 
etária e anos de escolarização). Além deles, controlamos como 
fatores estruturais: os contextos fonológicos precedente e 
seguinte, o tipo de consoante, a tonicidade e a posição.

Os resultados obtidos, a partir da análise quantitativa, com 
base no VARBRUL (Pintzuk 1988), confirmaram essa nossa 
hipótese. Em relação ao sexo, são os homens os que mais 
palatalizam (0,69) enquanto as mulheres, revelando-se mais fiéis 
aos padrões locais, apresentam índices inferiores (0,33). Quanto 
à escolarização, os falantes com mais anos apresentam resulta
dos mais favoráveis à palatalização: (0,70) para os falantes com 
cinco a oito anos e (0,61) para aqueles com mais de oito anos, 
revelando, dessa maneira, o prestígio da forma palatalizada. No 
que concerne à faixa etária, constatamos que falantes acima de 
49 anos estão favorecendo a aplicação da regra (0,67), enquanto 
os das faixas etárias mais baixas estão inibindo-a (0,40). Esses 
resultados nos levam a supor que não estamos diante de um tipo 
de mudança espontânea, segundo a tipología de Guy (1990), 
mas, sim, diante de uma mudança que pode estar acontecendo 
por empréstimo de um dialeto de prestígio, no caso aquele ser 
utilizado nos grandes centros urbanos de referência nacional, a 
exemplo dos situados nas regiões sudeste e sul.
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Nos casos de (b), a literatura pertinente tem apresentado 
poucos resultados, mesmo porque esse tipo de fenómeno não é 
muito comum no português do Brasil. Segundo Cardoso (1993), 
com base em análise do Atlas Prévio dos Falares Baianos 
(APFB), do Atlas Lingüístico de Sergipe (ALS) e no Esboço de 
um Atlas Lingüístico de Minas Gerais (EALMG), sua ocorrên
cia se limita às áreas dos Estados de Sergipe e Bahia, na Região 
Nordeste; e ao Norte de Minas, na Região Centro-Oeste.

Mota (1995), utilizando as mesmas amostras que Cardoso 
(1993) para a fala rural, e dezesseis inquéritos do tipo diálogo 
entre informante e documentador (DID) do «Projeto de Estudo 
da Norma Lingüística Urbana Culta» (Projeto NURC / Salva
dor) para a fala urbana, constata que «na zona rural, em falantes 
de escolarização baixa ou nula, a palatalização das oclusivas 
dentais funciona como uma regra produtiva, geralmente aplicada 
no ambiente fónico favorecedor. Em área urbana, com falantes 
escolarizados, no entanto, a variante africada é pouco documen
tada —  ocorre apenas em algumas palavras (muito, oito, doido, 
por exemplo) [...]» (Mota 1995: 67). Ainda segundo a autora, 
a pequena amostra estudada aponta para os fatores idade, sexo, 
formalidade e grau de espontaneidade da elocução, e o fato de 
registrar-se nos informantes de mais idade parece estar indican
do o recuo dessas variantes na norma de Salvador.

A análise de nossos dados para essa variável tem comprova
do sua existência na comunidade de João Pessoa, com sua 
ocorrência voltada para poucos itens lexicais (muito, oito, jeito, 
seita, doido, prefeito, por exemplo), ratificando, assim, os 
resultados obtidos por Mota, quando se refere à zona urbana. 
Num total de 581 ocorrências, excluindo as formas muito e 
muita, devido ao alto índice de aparecimento, tivemos a palata
lização em 17 % dos dados. Do conjunto de fatores analisados, 
os mesmos que para os casos de re[d] : re[d]je  foram 
selecionados como significativos, em primeiro lugar, o contexto 
fonológico precedente, apresentando o glide coronal [j], como o 
condicionador mais forte para a não-palatalização (0,46) e a 
vogal média fechada ([o], [e]), em casos como [otju] e [3 etju]
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com um índice 0,99 favorecendo sua aplicação, o que significa 
que quase categoricamente sempre que tivermos a redução do 
ditongo que antecede a oclusiva dental, temos a aplicação da 
regra. O segundo fator selecionado foi o sexo, e aqui, ao 
contrário do que acontece com a aplicação da regra no contexto 
de (a), a mulher está correlacionada positivamente à palataliza- 
ção (0,57), enquanto os homens apresentam índices inferiores 
(0,42).

Considerando que esse processo, nesse contexto, ao cruzar
mos as variáveis sexo e anos de escolarização, revela-se como 
um processo estigmatizado, já que são as mulheres com menos 
anos de escolarização que mais favorecem sua aplicação — 
23 % e 29 % para analfabetas e um a quatro anos, respectiva
mente — , enquanto entre as mulheres universitárias o índice é 
de apenas 8  %, e ainda considerando resultados obtidos em 
estudo sobre atitude (veja-se Hora 1994), somos levados a intuir 
que tais variantes se encontram em recuo, dando lugar à forma 
não-palatalizada e, portanto, aquela que goza de prestígio em 
nível nacional.

Feitas essas considerações acerca do processo de palataliza- 
ção das oclusivas dentais, passaremos, a seguir, a verificar os 
resultados obtidos relativos às fricativas; antes, porém, apresen
tando o que a literatura tem revelado em estudos já realizados.

3.2 Palatalização das fricativas alveolares

Levando em conta a existência de alguns estudos já  realizados 
acerca da palatalização das fricativas alveolares, inicialmente 
procuraremos apresentar alguns resultados obtidos para, em 
seguida, apresentar nossos resultados.

3.2.1 Dados do Projeto NURC

Analisando dados do Projeto NURC/Brasil, distribuídos nas 
cinco capitais brasileiras (Porto Alegre, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Salvador e Recife), e utilizando a metodologia da
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sociolingiiística quantitativa, Callou / Moraes (1995) conside
raram quatro variantes do fonema /s/ (fricativa alveolar, fricativa 
palatal, fricativa laríngea e zero fonético), encontrando 9026 
ocorrências, distribuídas posteriormente nos contextos posvo- 
cálicos final e interno.

Sem levar em conta a posição da sílaba no vocábulo, os 
resultados de São Paulo e Porto Alegre apresentam, segundo os 
autores, uma distribuição praticamente idêntica, predominando 
a realização alveolar. Enquanto o Rio de Janeiro e Recife 
apresentam a predominância da realização palatal, com índice 
mais baixo para Recife, Salvador revela uma distribuição, para 
alveolar e palatal, homogénea, respectivamente, 45 % e 44 %.

Para os autores, tais resultados caracterizam a região sul 
como a de predomínio da palatalização, sendo que a região 
norte não apresenta comportamento homogéneo, já  que Recife, 
como o Rio de Janeiro, tem um elevado índice de palatalização, 
enquanto «Salvador se caracteriza por um comportamento não 
polarizado».

Discriminando os contextos medial e final, os autores 
constatam tendência consistente de palatalização em posição 
medial para todas as capitais.

No que concerne aos fatores sociais, e voltados especifica
mente para o processo de palatalização, Callou / Moraes (1995) 
constatam que São Paulo e Porto Alegre revelam uma curva de 
variação estável, com comportamentos diferenciados por sexo, 
o mesmo ocorrendo com o Rio de Janeiro e Recife. Salvador, 
entretanto, apresenta resultados intermediários, «com uma curva 
de variação estável para os homens e de mudança em favor da 
palatalização para as mulheres» (Callou / Moraes 1995: 83).

Estudo similar foi realizado por Mota / Rollemberg (1994), 
utilizando, também, dados do Projeto NURC, especificamente 
de Salvador. Nesse estudo, o que nos chama atenção são os 
resultados referentes ao condicionamento contextuai. Segundo as 
autoras,

[ .. .]  os contextos em que figuram  constritivas em distribuição im plosiva —
em sílaba interna ou em  final de vocábulo —  m ostram  realizações palatais
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em  alternância com  realizações alveolares diante de quase todos os fonemas 
consonânticos: as variantes não-sonoras ([J,s]) se docum entam  antes dos 
oclusivos e constritivos não sonoros (/p, t, k, f, s/); as variantes sonoras ([3 , 
z]) diante dos oclusivos sonoros labial e dental (/b, d/), dos constritivos 
lábio-dental, palatal e velar sonoras (/v, 3 , x/); do lateral alveolar (/l/), dos 
nasais , labial e alveolar (/m/, /n/) (M ota /  Rollem berg 1994: 673).

A análise desses contextos revelam, segundo Mota / Rollem
berg (1994), diferentes índices para as palatais e alveolares, 
dependendo da consoante inicial da sílaba seguinte; favorecendo 
o uso das palatais a oclusiva dental não sonora (/t/), e as demais 
consoantes favorecendo o uso das alveolares. Enquanto isso, 
com a presença da oclusiva dental sonora (/d/) não se tem 
comportamento idêntico, visto que neste contexto predomina a 
realização das alveolares (87,5 %).

Para as autoras, situação similar à de Salvador verifica-se 
em outras áreas do Nordeste do Brasil, em que as fricativas 
estão sujeitas a um processo dissimilatório sob a ação condicio- 
nadora de consoante dental da sílaba seguinte, a exemplo do 
Ceará.

3.2.2 Dados do Projeto VALPB

Com base na proposta metodológica da Teoria da Variação, 
analisamos as sessenta entrevistas que compõem o corpus do 
VALPB. Consideramos as variáveis sociais sexo, faixa etária 
e anos de escolarização e as variáveis estruturais contexto 
fonológico subseqüente, contexto fonológico precedente, 
distância em relação à sílaba tónica, número de sílabas do 
vocábulo e classe de palavras.

Nossa hipótese inicial, com base em observações da fala 
espontânea dos falantes residentes na comunidade de João 
Pessoa é a de que o contexto subseqüente é um forte condicio
nador do processo de palatalização, relacionando oclusivas 
dentais à palatalização das fricativas.

A audição do corpus e sua posterior seleção deu-nos, ao 
todo, 9699 ocorrências, distribuídas entre as variantes:
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[s] — ( 2 0  %)
[J] —  (64 %)
[z] -  (6 %)
[3] — d  %)
[h] —  (7 %)
10] —  (2 %)

Considerando o baixo número de ocorrências para o zero 
fonético 0 , e a recorrência de poucos itens lexicais (me0mo, 
109), e que, embora com maior número de ocorrências, a 
variante [h] também aparece em poucos itens lexicais (mehmo, 
564, dehde, 19), preferimos não considerá-las nesta análise. 
Optamos então pelas oposições [s] : [J] e [z]: [3 ] em interior de 
vocábulos.

Utilizando o mesmo conjunto de fatores, realizamos análises 
independentes: de um lado as fricativas surdas; de outro, as 
fricativas sonoras.

Em relação às fricativas surdas, procedidas às amalgamações 
necessárias para a utilização do programa de regra variável, 
foram selecionados, hierarquicamente, como relevantes os 
grupos de fatores: contexto fonológico subsequente, contexto 
fonológico precedente, anos de escolarização e classe de 
palavras. No que concerne às fricativas sonoras, foram selecio
nados apenas o contexto fonológico subseqiiente e distância em 
relação à sílaba tónica. Levando em conta que o contexto 
fonológico subseqiiente foi selecionado para os dois grupos de 
variantes, e, ainda, o objetivo de estabelecer uma comparação 
com resultados obtidos nos estudos aqui apresentados anterior
mente, optamos por analisar apenas esse contexto.

Os resultados obtidos, em relação às fricativas surdas, 
levaram-nos a separar a consoante dental das demais consoan
tes. Para a primeira, conforme tabela 1, observamos que sua 
presença é um forte condicionador da palatalização do [s], com 
índice 0,81 de correlação positiva. Enquanto a presença de 
outras consoantes, categoricamente, se correlaciona à não- 
palatalização, apresentando índice 0 ,0 0 .
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Tabela 1:
Contexto fonológico subseqüente: fricativas surdas

contextos apl. /  total % peso
relativo

consoante  dental (este, 
poste , p ista )

5811/5970 97 0,81

outras consoan tes (escada, 
asfalto , espera)

47/1571 3 0 ,0 0

V alo r aplicação  =  palatalização

No que concerne às fricativas sonoras, por questões opera
cionais, separamos os contextos subseqiientes em três grupos, 
como se vê na tabela 2. Semelhante ao que aconteceu com as 
fricativas surdas, a oclusiva dental sonora, categoricamente está 
correlacionada à palatalização, com índice categórico de aplica
ção (1,00), seguida da alveolar com (0,95). Na mesma tendência 
anterior, as demais consoantes se correlacionam negativamente 
à palatalização (0,36).

Tabela 2:
Contexto fonológico subseqiiente: fricativas sonoras

contextos apl. /  total % peso
relativo

consoan te  dental (desde) 44/48 92 1 ,0 0

consoante  a lveo lar (nasal) 2/4 50 0,95

outras consoan tes (m esm o) 9/586 2 0,36

V alo r aplicação  =  palatalização
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Confrontando nossos resultados com os obtidos nos estudos 
de Callou / Moraes (1995) e os de Mota / Rollemberg (1994), 
verificamos convergências e divergências. Em relação aos 
primeiros, a divergência básica está no fato de que nos dados 
das cinco capitais brasileiras estudadas, no mesmo contexto que 
analisamos, há uma tendência generalizada à palatalização das 
fricativas, independentemente do contexto subseqiiente. Já em 
relação aos de Mota / Rollemberg (1994), divergimos, principal
mente, quando o contexto subseqiiente é uma oclusiva dental 
sonora, uma vez que em Salvador a sua presença favorece o 
aparecimento de uma fricativa alveolar, ao contrário do que 
acontece em João Pessoa, que categoricamente favorece sua 
palatalização.

O que fica claro, a partir de uma comparação entre os três 
resultados, é que estamos diante de um processo com feições 
bastante delineadas a nível nacional: a palatalização das fricati
vas é um processo que vai-se ampliando, categórico já em 
algumas regiões, e com restrições contextuais bem definidas em 
outras, a exemplo das oclusivas dentais, hipótese por nós 
confirmada. O fato de termos, no Nordeste, zonas de forte 
tendência à palatalização como Recife, seguindo os padrões do 
Rio de Janeiro, e de termos em Salvador determinadas restrições 
contextuais, algumas delas comuns às encontradas em João 
Pessoa, leva-nos a supor que tal processo está em andamento. O 
mesmo está acontecendo com as oclusivas dentais, cujos resulta
dos apresentamos anteriormente.

4 Conclusão

A palatalização em João Pessoa, quer de fricativas quer de 
oclusivas, revela-se uma regra que, em competição, aos pou
cos tende a generalizar-se. Se para as oclusivas o condicio
namento é acentuadamente social, com reflexos de um proces
so consciente, conforme constatamos em estudo de atitude 
realizado anteriormente (Hora 1994), o que implica uma mu
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dança por empréstimo; para as fricativas, o condicionamento é
mais lingüístico, com resultados inequívocos diante de /t/ e /di.
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Konstanze Jungblu th  (Tübingen)

O uso dos pronom es dem onstrativos 
em textos semi-orais: 

o caso dos folhetos nordestinos do Brasil

0 Introdução

O estudo sobre o uso dos pronomes demonstrativos, tão como 
estão documentados nos folhetos nordestinos, pretende eviden
ciar a necessidade de se estudar os tipos de texto para inter
pretar de maneira mais adequada as regras e fenómenos já 
conhecidos e descritos pelas gramáticas normativas. Os usos 
(plural!) dos falantes variam através do continuum entre a 
oralidade e a escrituralidade (Koch / Oesterreicher 1985; 
1990), e as regras obedecidas no momento de criar um novo 
texto são mais ou menos fixas para certos tipos de texto. Por 
isso, devemos descrever primeiro o uso no nível dos textos e 
discursos, diferenciado pelos tipos de texto respectivos. So
mente a partir dessa base podemos compilar os usos diferentes 
e saber se existem regras iguais, ou como as regras se diferen
ciam ao longo do continuum, no nível universal, ou ao longo 
do gradatum, no nível dos tipos de texto entre oralidade e 
escrituralidade (tipi di testo; Sobrero 1988; Stehl 1988 focali
za a realidade italiana: o gradatum entre a variedade padrão e 
os dialetos; veja-se também Stehl 1996). O conceito do gra
datum insiste no fato de que os falantes podem diferenciar 
muito bem entre as diversas manifestações que pertencem a 
pontos sucessivos entre oralidade e escrituralidade. Sobretudo, 
que os modelos representantes de certos tipos de texto não 
têm transições imperceptíveis. Ao contrário: parte do seu 
conceito é a diferenciação com respeito a outros tipos de texto

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 329-355
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anteriores ou posteriores na escala entre oral idade e escritura - 
lidade.

gradatum
oralidade escriturai idade

As gavetas representam os tipos de texto, a partir dos quais 
os falantes/escritores criam novos exemplares de discur
sos/textos, representativos de mais ou menos gavetas deste 
gradatum  (veja-se em 1.4 o conceito de saber expressivo; 
Coseriu 1980: 56).

Não pretendo descrever uma língua no seu todo, nem as 
variedades dessa língua, mas, modestamente, começo com a 
descrição do uso dos pronomes demonstrativos em certos tipos 
de texto: ao longo dessa contribuição enfocarei seu uso nos 
folhetos nordestinos (isto é, o conteúdo de uma só gaveta).

Na tentativa de integrar, então, os resultados em uma visão 
abarcadora da língua, tomarei como ponto de partida a siste
matização conforme Eugenio Coseriu, que manifesta basicamen
te a seguinte análise:

1 As atividades do falar em três níveis

Para o estudo dos fenómenos lingüísticos é preciso diferenciar 
os três níveis seguintes:

—  primeiro, o nível universal, que é o nível do falar;
—  segundo, o nível histórico, que é o nível de uma língua,
—  terceiro, o nível particular, que é o nível de texto, seja

escrito ou oral, que atualiza a cada momento todas as
diferentes técnicas de falar. Estas realizações, sejam escritas 
ou orais, oferecem os únicos dados dos quais deve partir 
toda análise lingüística (veja-se Schlieben-Lange 1993).



O uso dos pronom es demonstrativos em textos semi-orais 331

1.1 As técnicas universais no nível do falar

A atividade humana universal do falar exige diferentes estraté
gias, porque tem duas direções: está dirigida, por um lado, para 
o mundo e, por outro lado, para o interlocutor. Aos métodos 
que enfocam o mundo chamamos métodos de referencia (Cose- 
riu 1955: 34-35; Schlieben-Lange 1993: 18).

Estas atividades do referir e do alterizar nós as realizam os com  a ajuda dos 
contextos em que, falando, nos movem os. Podem os m ostrar (ostensão) ou 
indicar (déixis) as coisas a que nos referimos. Podem os nos referir ao já  
dito ou apontar por antecipação para o que está por ser dito (Schlieben- 
Lange 1993: 18).

Quando falamos, estamos subsomando o mundo aos signos 
de uma língua histórica. Também é possível descrever este 
mesmo procedimento partindo-se da perspectiva recíproca. Além 
disso, estamos determinando um certo signo lingüístico, o que 
se dá através dos graus seguintes: com os signos virtuais 
atualizamos, diferenciamos os objetos, delimitamos o seu valor 
e, por fim, chegamos a identificar os objetos e os fatos sobre os 
quais estamos falando (Coseriu 1955: 35; Schlieben-Lange 
1983: 14). Cumprimos essas exigências em qualquer língua. 
Aplicamos técnicas já estabelecidas no nível de uma língua 
histórica concreta e recorremos a certos entornos (Umfelder: 
Bühler 1934; entorno'. Coseriu 1955: 45-52; veja-se o quadro 
sinóptico em Schlieben-Lange 1983: 23, respectivamente 1993), 
que englobam não apenas os signos perceptivos auditivamente, 
mas, sobretudo, os fatos näo-lingüisticos baseados na nossa 
experiência pessoal, social e cultural. Todo discurso está situado 
(Coseriu 1955: 45). Existe uma interdependência importante 
entre as informações extralingüísticas, presentes na situação e 
conhecidas pelos interlocutores, e as outras, introduzidas 
oralmente. Este fato manifesta a ligação entre o ato de fala e a 
situação concreta. Na história das línguas, estas técnicas podem 
ser mais ou menos desenvolvidas. O uso lingüístico escolhe 
realizações mais enredadas e outras mais livres. Esta escolha
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está determinada pelas necessidades próprias de cada ato de fala 
e, principalmente, pelos modelos de tipos de texto. Adiante 
voltaremos a tratar deste ponto.

Esta última observação conduz nosso interesse para outra 
condição muito importante do falar: não falamos somente sobre 
alguma coisa, aplicando os métodos referenciais, mas falamos 
com alguém. Aos métodos que estabelecem o contato com o 
interlocutor, chamamos métodos de alterizcição (Schlieben- 
Lange 1993: 18, Coseriu 1980: 82-84). Enquanto os métodos de 
referência enfocam a semanticidade de falar e são tratados pela 
lingüística de mesmo nome, os métodos de alterização são 
tratados pela pragmática e pela sociolingüística e, em parte, 
também pela filosofia da linguagem.

1.2 Os modos formais e semânticos no nível histórico

Certa língua histórica pode ser entendida como a manifestação 
do aspecto de alterização no nível histórico. Uma comunidade 
lingüística se entende tipicamente como uma sociedade que 
fala a mesma língua. Os seus membros compartilham a mes
ma diferenciação da realidade baseada na sua língua. Falam a 
mesma língua e falam uma língua diferente das outras, das 
dos «bárbaros» (Schlieben-Lange 1983: 26). As línguas nunca 
são sistemas normativos limitados e fixos, antes oferecem a 
seus falantes certas técnicas para que cada falante/escritor 
possa criar discursos e textos novos a qualquer momento.

A finalidade do falar é sempre conferir um significado, 
representar o mundo estruturando a realidade, mesmo se trans
cendermos a realidade em alguns universos do discurso 
(por exemplo no universo da literatura e outras.). A semantici
dade é uma característica fundamental do falar. A função 
descritiva no nível de conteúdo e a função expressiva que nos 
permitem diferenciar o sentido de certos significados formam 
sua base principal.

O saber sobre a nossa comunidade lingüística é muito 
diferenciado, embora não tenhamos qualquer dúvida sobre sua
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uniformidade em geral. Reconhecemos as realidades lingüísticas 
muito diversas que fazem parte da sociedade: as variedades 
diatópicas, diastráticas e diafásicas. Por exemplo, pensamos 
sobre o modo de falar dos jovens, dos pescadores, das pessoas 
do interior, etc. Conhecemos a língua padrão e aplicamos esta 
norma de falar nas ocasiões em que isto nos pareça adequado. 
Falamos de uma maneira diferente da qual escrevemos. Todos 
podemos manejar uma zona mais ou menos abrangente do 
gradatum entre escrituralidade e oralidade (veja-se 1 .1), conhe
cemos as regras a que devemos obedecer quando criamos um 
novo exemplar de texto ou discurso, temos mais ou menos 
prática em criar certos tipos de texto/discurso.

Variazione diamesica: com petente settorializzate  scritto-orale in società di 
cultura prevalentem ente orale —  danno un carattere distintivo e discrim ina
torio non solo al possesso dei codici (diglossia) m a anche al possesso dei 
tipi di testo [ .. .]  (Sobrero 1988: 42).

Ao saber histórico, que se documenta no dom ínio de um a determ inada 
língua, denom ino saber idiomático  (ou lingüístico), e ao saber com o se 
organiza determ inado texto, saber expressivo. Sob certas condições esse 
saber expressivo pode ser  —  com o já  se dem onstrou —  lim itado a textos 
bem específicos e, para outros tipos de textos, ele pode estar disponível em 
pequena medida ou sim plesm ente não estar disponível (Coseriu 1980: 56).'

Descreverei, no capítulo três, uma parte das regras para criar 
folhetos a que obedecem os cantadores/escritores do Nordeste 
quando escrevem/performam as suas estórias. Intentarei desco
brir uma faceta da produção e da recepção deste tipo de texto, 
enfocando o uso dos pronomes demonstrativos.

«Das historische W issen, das sich in der Beherrschung einer bestim m ten 
Sprache dokum entiert, nenne ich idiomatisches (oder einzelsprachliches) 
W issen und das W issen, wie man bestim m te Texte gestaltet, expressives 
W issen. Dieses expressive Wissen kann  —  darauf wurde ebenfalls bereits 
hingew iesen —  u. U. a u f  ganz bestimmte Texte beschränkt sein  und für 
andere Arten von Texten überhaupt nicht oder nur in geringem  Um fang zur 
Verfügung stehen» (Coseriu 1980: 56; citação traduzida por Graziela 
Romanha).
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É verdade que um a tradição de discurso necessariam ente condiciona e 
controla, através do m odelo de discurso, padrão de discurso e esquem a de 
discurso, a produção e a recepção dele. E esse hábito apresenta —  com o já  
se observou —  um importante factor de desencargo, tanto na perspectiva 
relacionada com  produção quanto à relacionada com  a recepção: prede
term inam -se estruturas, restringem -se níveis de entendim ento, etc. Tradi
ções de discurso apresentam  [...]  modelos gerais com catálogos mais ou 
m enos am pliados de regras exigidas [ ...]  (Oesterreicher 1997: 29)3

1.3 O discurso oral ou escrito no nível de texto

Não falamos apenas uma determinada língua, mas falamos em 
forma de textos. Entendo este último termo em um sentido 
geral, que inclui tanto as suas manifestações escritas como as 
orais (corresponde a Diskurse; veja-se Oesterreicher 1997). A 
finalidade das línguas e a finalidade dos textos são essencial
mente diversas. Enquanto a língua tem a finalidade de dife
renciar os significados (referencialidade, veja-se ponto 1.2 ), o 
texto tem a finalidade de resolver tarefas práticas da convi
vência (finalidade) ou, em alguns casos, libertar-se por algum 
tempo destas exigências do dia-a-dia (veja-se 1 .2 ).

Chamamos semi-orais os textos que se encontram a meio 
caminho entre o oral e o escrito. Preferimos o termo semi-oral 
a semiculto, já que o último parece denotar o grau de instrução, 
muitas vezes desconhecido, do autor (Jungbluth 1998a). Nos 
textos, nota-se constantemente a substituição do oral pelo escrito 
e vice-versa.

«Zwar konditioniert und kontrolliert eine Diskurstradition qua  D iskurs
modell, D iskursm uster und Diskursschem a notwendig die D iskursproduk
tion und die Diskursrezeption. Und diese Habitualisierung stellt —  wie 
schon angem erkt —  natürlich sowohl in produktionsbezogener als auch in 
rezeptionsbezogener Perspektive einen wichtigen Entlastungsfaktor dar: 
Strukturen werden vorgegeben, Verstehensebenen werden eingeschränkt 
usw. Diskurstraditionen stellen [ ...]  allgemeine M odelle m it m ehr oder 
m inder ausgedehnten R egelanforderungskatalogen dar [ .. .]»  (citação 
traduzida por Graziela Romanha).
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Je suis convaincue de l ’interdépendence entre l ’aspect médiai et l ’aspect 
conceptionnel tandis que les deux auteurs (e. g. Koch et Oesterreicher) se 
restreignent à parier d ’une affinité extérieur à la constitution médiale. 
Ensuite il faut dire trés clairem ent, que les procédés en question (de 
distance et de proximité) sont des procédés concem ant les techniques 
universelles de la parole et non pas celles d ’une langue historique (Schlie- 
ben-Lange 1995: 115-116).

1.4 Os tipos de texto —  uma categoria suplementar

Cada falante conhece um determinado setor dos tipos de texto 
usados na sua comunidade lingüística e sabe quais são os 
diferentes tipos de texto e em que ocasiões devem ser utiliza
dos. Cada um, quando cria um novo texto, tem urna certa 
segurança quanto aos limites, mais ou menos restritos, que 
devem ser respeitados; p. ex., quando se escreve uma carta, 
usa-se iniciá-la com a data, insere-se, então, a invocação, 
escreve-se a carta em um estilo mais ou menos formal e ter- 
mina-se o texto com as saudações tradicionais. O uso de 
certos tipos de texto pode ser limitado apenas à sua comuni
dade lingüística. Mas este caso é a exceção. Normalmente, o 
saber sobre certos tipos de texto é compartilhado por comuni
dades culturais, que não estão restritas aos limites lingüísticos. 
A Europa ou o mundo lusitano são exemplos de certas comu
nidades que têm em comum uma parte do património cultural, 
na qual se inclui a prática de certos tipos de texto. Muitos 
usos devem ser considerados dependentes da tradição do tipo 
de texto que representa.

O texto, enquanto objeto da investigação lingüística, é 
relativamente jovem. Enquanto a lingüística textual (por exem
plo Weinrich 1976) traspassa o nível da frase focalizando o 
texto (substituição quantitativa), a pragmática (por exemplo, 
Ehlich / Rehbein 1972; Wunderlich 1972) traspassa a frase em 
direção ao ato de fala. No aprofundamento de seus conceitos, as 
duas perspectivas passaram a se completar reciprocamente. 
Enquanto a lingüística textual, em um segundo passo, situa os 
textos (aspecto qualitativo), a pragmática focaliza seqüéncias de 
atos de fala (aspecto quantitativo) (Schlieben-Lange 1975: 111,
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em geral: Gülich / Raible 1972; Zimmermann 1978). Situando 
esse ponto na sistematização coseriuana, Peter Koch (1997) 
propõe introduzir uma outra categoria histórica: ao lado da 
língua histórica, temos de estudar também as tradições dos 
diferentes tipos de texto/discurso.

nível universal o falar e suas técnicas

nível histórico a língua
o tipo de texto

nível particular o texto ou o discurso

Os teóricos da literatura estão bem conscientes dos tipos de 
texto usados pelos autores, estudam a continuidade e as 
mudanças das formas respectivas dos géneros literários durante 
os séculos. Nesse sentido, o universo da literatura já está muito 
trabalhado. Mas é certo que uma quantidade ainda maior de 
tipos de texto é usada nos outros universos do falar. Há ainda 
muito que se estudar para conhecer os tipos de texto não- 
literários, que, como aqueles, têm uma certa forma, podem 
variar dentro de certos limites, evolucionam com o tempo, 
aparecem e desaparecem; às vezes, convergem-se com outros, às 
vezes, são criados para fazerem diferença destacada com outros 
tipos de texto já conhecidos. A materialidade dos meios de 
comunicação manifesta a sua importância na prática de certos 
tipos de texto (o invento da imprensa, as técnicas de telefonia, 
a comunicação pelos correios etc.; Jungbluth 1996; Wilhelm 
1996; Koch 1997).

A pesquisa descrita a seguir é parte de um projeto maior 
que pretende estudar os usos do pronome demonstrativo em 
diferentes línguas ibero-românicas, não no nível do sistema da 
língua respectiva, mas no nível dos tipos de texto. A tese a 
provar é que a atualização de certas formas do sistema é 
determinada pela tradição do tipo de texto respectivo. É possível 
que o uso de tais pronomes em diferentes línguas seja con
vergente em textos pertencentes ao mesmo tipo. Não nos é 
possível tomar como ponto de partida trabalhos científicos
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detalhados sobre o uso das diferentes classes de palavras nos 
tipos de texto. Por isso, devemos reconhecer o nosso saber 
sobre os pronomes demonstrativos, no nível da língua, como 
apresentado nas gramáticas tradicionais. É preciso, porém, não 
se perder de vista que o nosso interesse é a outra categoria 
histórica: o uso no nível do tipo de texto. Tentaremos contrastar 
o inventário das formas com o seu uso nos folhetos nordestinos. 
Isso será apenas uma primeira aproximação, que, no melhor dos 
casos, estimulará outros lingüistas a realizarem pesquisas de 
maneira semelhante. É preciso que se façam mais estudos sobre 
outros tipos de texto não-literários também à base de dados 
orais, para que melhor se conheça a variação dos usos diferentes 
ao longo do gradatum entre oralidade e escrituralidade.

2 Os pronomes demonstrativos nas gramáticas tradicionais

2.1 O sistema ternário

Na Nova gramática do português contemporâneo de Celso 
Cunha e Lindley Cintra (1984), encontramos a interpretação 
prototípica compartilhada por outros lingüistas contempo
râneos, como Pilar Vázquez Cuesta e Maria Mendes da Luz 
(31971), Maria Teresa Hundertmark-Santos Martins (1982), 
entre outros. Os autores destacam os pronomes este, esse e 
aquele, relacionado-os à primeira, segunda e terceira pessoas 
eu, tu e ele, ela, respectivamente. Ordenam o espaço e o tem
po da mesma forma: este para a situação próxima e o presen
te, esse para a situação intermediária ou distante e para o 
tempo passado ou futuro pouco distantes e, por último, aquele 
para a situação longínqua e para o passado vago ou remoto.

Os autores explicam em seguida: «Estas distinções que nos 
oferece o sistema ternário dos demonstrativos em português não 
são, porém, rigorosamente obedecidas na prática» (Cunha / 
Cintra 1984: 331). Esta confusão atribuímos ao fato de que, nas 
gramáticas tradicionais, não se pretende diferenciar o uso 
segundo o gradatum entre escrituralidade e oralidade, nem
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sequer segundo os tipos de texto que determinam a escolha das 
formas pelo falante/escritor.

2.2 As funções dos pronomes demonstrativos

A sistematização dos pronomes demonstrativos correspondente 
às zonas de quem fala, com quem se fala e sobre o que se 
está falando é possível porque o sistema dos demonstrativos 
tem apenas três elementos no português, e isso por casualida
de, não por obrigação. Há línguas com mais, e outras com 
menos elementos: por exemplo, o latim clássico empregou 
quatro elementos hie, iste, ille e is, a alemã contém só dois
elementos dieser e jener, embora na língua falada, use-se,
muitas vezes, o artigo acentuado em lugar do demonstrativo 
der, die, das, ou até mesmo com complemento der da, die da,
das da (Klein 1978; Ehrich 1982).

Deve-se levar em consideração que os três elementos no 
português assumem funções muito distintas. Muitas línguas, por 
exemplo o latim clássico ou o checo, empregam formas diferen
tes para a dêixis situacional e para a dêixis textual. Não é certo, 
porém, que o uso dos pronomes tenha origem na situação 
prototípica da conversa entre duas pessoas face-a-face. A 
necessidade da coesão do discurso com os seus fenómenos de 
anáfora e de catáfora deve ser considerada igualmente fun
damental.

A sistematização ternária tradicional é fascinante pela sua 
simplicidade, mas, se observarmos o uso nos discursos orais e 
nos textos, raramente encontramos o uso de todos os três 
elementos como se deveria esperar. Nas gramáticas, não encon
trei nenhuma frase que mostrasse o emprego das três formas 
numa única frase, nem sequer nas frases vizinhas. Os estudos 
do sistema ternário castelhano culminam em resultados seme
lhantes (Lavric 1995; de Kock 1988). Pode-se observar que a 
maior parte dos falantes usa dois elementos na hora de falar e 
de criar um novo exemplar de texto. A primeira vista, parece 
provável que, perto do fím da oralidade, os tipos de texto
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apresentam um sistema binário; somente em textos literários, os 
autores sabem manejar um sistema mais complexo, o sistema 
ternário. Esta hipótese parece muito plausível, porque coincide 
com o pressuposto sistema mínimo geral, que supõem muitos 
autores (veja-se 2.3). Mas temos cautela sobre conclusões 
precipitadas: a oralidade não é necessariamente idêntica à 
simplicidade e o sistema mínimo pode ser variado em uma certa 
língua.

O contraste é um campo privilegiado do emprego dos 
pronomes demonstrativos: ao usá-los, os autores põem em 
relevo o seu discurso, inserem alguns objetos ou fatos no 
primeiro plano e outros no segundo. As situações de contraste 
são as únicas onde aparecem, pelo menos, dois pronomes 
demonstrativos diferentes. Mas, para além destes contextos, a 
interpretação do significado dos pronomes demonstrativos 
usados é difícil. Influem aí valores expressivos, valores afetivos, 
empregos motivados por efeitos estilísticos, etc. Na grande 
maioria dos casos, a escolha de um pronome demonstrativo 
parece discutível, se pensarmos nas regras gramaticais. A 
variação é ainda mais multifacetada porque nenhum dos prono
mes deixa de ser usado ou adquire conotação negativa, em 
privilégio dos outros.3 Contemporâneos da mesma língua 
materna preferem, às vezes, usar outro pronome demonstrativo 
no contexto analisado. Mas a questão não é se tal uso é melhor 
ou pior. A questão é outra: o que leva o autor à sua escolha? 
Quais são os modelos seguidos pelo falante? Quais são as regras 
determinadas pelo tipo de texto respectivo que transparecem 
neste uso?

2.3 O sistema binário é geral?

Há lingüistas convencidos de que todos os sistemas de
monstrativos do mundo têm como base sempre um sistema 
binário. Dentre eles encontra-se, por exemplo, o eslavista Til

Agradeço a intervenção de M arta Scherre sobre este aspecto no colóquio.
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Berger (1993), que reduz o sistema demonstrativo múltiplo da 
língua checa a uma oposição bipartitiva universal.

A mudança lingüística que podemos observar entre o latim 
clássico e as línguas românicas também pode ser interpretada 
como um processo de evolução de um sistema ternário ou 
múltiplo do latim para outros sistemas binários; por exemplo, 
em francês celui-ci / celui-là (Lamíquiz 1967), em italiano, 
exceto na língua florentina, questo / quello (Hottenroth 1983) e 
em catalão aquest / aquell (Badia i Margarit 1952). Além da 
língua florentina, somente o espanhol, com as formas este, ese, 
aquel, e o português, com as formas este, esse, aquele, conti
nuam a tradição latina. Observa-se, entretanto, que a maior parte 
dos falantes escolhe dois elementos na hora de falar e de criar 
um novo exemplar de texto. É possível que os falantes do 
espanhol e do português usem a terceira forma apenas em 
situações raras e, por isso, muito marcadas? Será o uso pleno 
dos demonstrativos limitado apenas aos tipos de texto com 
propensão ao fim da escrituralidade? Serão as três formas 
usadas apenas nos tipos de texto literário? De que forma varia 
o uso ao longo do gradatum entre escrituralidade e oralidade?

2.4. Usos no Brasil descritos na literatura especializada

Os estudiosos dos pronomes demonstrativos concordam que 
há uma diferença entre o uso em Portugal e no Brasil. Nota-se 
uma certa insegurança no momento de usarem este ou esse. 
Mas, enquanto Earl Thomas (1969) descreve que esse está se 
globalizando e invade os campos antes dominados por este e 
aquele, Lapa (1959) insiste em que «os usos do português de 
Portugal são contrários aos do português do Brasil». Introduz 
o parágrafo com a afirmação «muito curiosa a inversão que se 
dá dos valores de êste e êsse no falar e na escrita brasileira. 
Ora encontramos êsse por êste [...]. Ora se dá o contrário, 
êste ocupa o lugar de êsse» (Lapa 1959: 140) e conclui as 
suas observações «e tudo se deve levar à conta da imaginação, 
que ora distancia ora aproxima as coisas de que se está falan-
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do». Joaquim Mattoso Câmara escreve «em vez de uma distin
ção entre o campo mostrativo do falante e o do ouvinte, que é 
a essência da oposição tradicional entre éste e ésse, tende-se a 
reuni-los num campo único, que se opõe a outro, exterior, que 
é o campo de aquele. Noutros têrmos, cria-se uma diferenciação 
dicotômica entre ‘perto’ e ‘longe’» (Câmara 1971: 327). Ataliba 
Teixeira de Castilho (1993: 119) explica: «em algumas varieda
des do Português do Brasil desaparece a distinção entre 1 e 2, 
prevalecendo só 2 (ou 1) [isto é, este ou esse; K. J.], ou 
usando-se ambos aparentemente de modo indistinto».

As interpretações são contraditórias. É certo que as três 
formas continuam a ser conhecidas no Brasil, mas a freqiiência 
do seu uso respectivo varia muito. Há falantes que preferem 
marcar o contraste entre este e aquele e há outros que usam 
esse e aquele. É possível até que os mesmos falantes façam uso 
de umas formas quando falam e de outras formas quando 
escrevem. A seleção não exclui de tudo a terceira forma, antes 
torna-a muito marcada — reservada para certos fins: por 
exemplo, há falantes que restringem o uso de este exclusiva
mente a contextos de catáfora. Para estudar o uso dos três 
elementos em certos tipos de texto, é preciso diferenciar entre o 
uso livre e o uso fixo, como ocorre nas fórmulas idiomáticas 
além disso, isto é, isto de, por isso, nem por isso (veja-se o 
conceito Wiederholte Rede, em: Coseriu 1980: 107-109).

2.5 A fixação do uso no nível dos tipos de texto

Também em certos tipos de texto cristalizou-se um uso bas
tante rígido. No espanhol, como no português, sobretudo em 
texto do tipo correspondência comercial, usa-se nesta referin
do-se à cidade de onde se escreve e nessa referindo-se à 
cidade onde o destinatário se encontra. Uma boa comprovação 
da rigidez na continuidade histórica do tipo de texto ‘carta’ é 
o fato de que, na língua italiana, ainda se usa a antiqiiíssima 
forma codesto para designar o lugar do destinatário. Temos 
aqui um exemplo para o vigor de certos tipos de texto nos
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quais a seleção de formas lingüísticas é determinada pela 
tradição do escrever —  hoje se escreve da mesma forma como 
se escrevia no passado, e, somente em situações muito espe
ciais, as pessoas se esforçam para imitar, na escrita, o seu falar. 
Na realidade nunca se escreve como se fala, exceto talvez, 
quando transcrevemos nossas produções científicas, no esforço 
de criar um análogo escrito mais ou menos próximo dos dados 
orais que queremos documentar.

Estas observações obrigam-nos a levar em consideração a 
tradição das diferentes formas de discurso ou de texto: a tradi
ção dos tipos de texto. Muito já  se sabe sobre os tipos de texto 
literário, mas ainda há uma longa caminhada a ser feita para 
que se possa chegar a uma descrição detalhada dos tipos de 
texto não-literário, os diferentes tipos de discurso que fazem 
parte dos costumes da conversação do dia-a-dia são relativa
mente ainda menos estudados. Estamos convencidos de que os 
tipos de texto determinam o uso, e de que, nesta categoria 
histórica, situam-se as regras da eleição por parte do falan
te/escritor.

A título de ilustração, em uma pequena amostra e talvez de 
forma ainda provisória, enfocaremos, a seguir, os folhetos 
nordestinos para, então, apresentarmos uma análise do uso dos 
pronomes demonstrativos neste tipo de texto que, em relação a 
outros textos escritos, situamos relativamente próximo ao 
extremo oral no gradatum estendido entre escrituralidade e 
oralidade.

3 Algumas observações sobre o uso 
dos pronomes demonstrativos nos folhetos nordestinos

3.1 Breve caracterização do tipo de texto folheto

Como a análise do uso dos pronomes demonstrativos repre
senta um pormenor bem específico no tipo de texto folheto, 
partimos da descrição das principais características deste 
género.
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O Nordeste do Brasil é uma região privilegiada, se não a 
única, onde se pratica atualmente este tipo de texto. Tal prática 
tem seus antecedentes na Europa dos séculos XV e XVI, na 
literatura de colportagem (Littérature de colportage) na França 
pré-revolucionária, nos pliegos sueltos da Espanha (Lopes 
1982). Também na Alemanha, pouco depois da invenção da 
imprensa e da sua divulgação sucessivamente no século XVI, 
venderam-se livrinhos de quatro a dezesseis folhas, com capas 
decoradas com xilogravuras. E admirável a rapidez com que 
esta invenção foi divulgada. Mas sobre este tema devem ser 
feitos estudos à parte; retornemos, pois, ao tema dos folhetos 
brasileiros. Ainda hoje a Argentina, o México, a Nicarágua e o 
Peru conhecem as chamadas hojas, que podem tratar temas 
parecidos com os dos folhetos brasileiros, mas só no Nordeste 
do Brasil este tipo de texto é produzido de forma tão intensa. 
Parece que folhas soltas chegadas de Portugal foram os seus 
antecedentes diretos.

No Brasil, a literatura de cordel nos chegou através dos colonizadores 
portugueses, em ‘folhas so ltas’ ou mesmo em  manuscritos. Só m uito mais 
tarde, com  o aparecim ento das pequenas tipografias —  fins do século 
passado — , a literatura de cordel surgiu e se fixou no Nordeste com o uma 
das peculiaridades da cultura regional (Lopes 1982: 11).

A fixação foi favorecida pelas circunstâncias culturais 
específicas desta região, que se podem qualificar como semi- 
orais.

No Nordeste, por condições sociais e culturais peculiares, foi possível o 
surgim ento da literatura de cordel, da m aneira com o se tom ou hoje em  dia 
característica da própria fisionom ia cultural da região. Fatores de form ação 
social contribuíram  para isso; a organização da sociedade patriarcal, o 
surgim ento de m anifestações m essiânicas, o aparecim ento de bandos de 
cangaceiros ou bandidos, as secas periódicas provocando desequilíbrios 
económ icos e sociais, as lutas de fam ília deram  oportunidade, entre outros 
fatores, para que se verificasse o surgim ento de grupos de cantadores com o 
instrumento do pensamento coletivo, das m anifestações da m em ória popular 
(Diégues Júnior 1975; cito conform e Lopes 1982: 12).
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Os folhetos não são escritos primordialmente para serem 
lidos, mas para serem ouvidos.

O bom  poeta de cordel já  tem o ritmo do verso no ouvido, a música, que 
flui naturalm ente, sem esforço (Lopes 1982: 23).

É notável que quase sempre o autor é, ao mesmo tempo, o 
editor, faz as xilogravuras de ilustração sozinho e até canta ele 
mesmo a sua estória. O autor conhece de cor o seu público, 
porque ambos vivem a mesma realidade. É típico desta litera
tura semi-oral que se dirija ao leitor/ouvinte para fazê-lo lem
brar uma situação bem conhecida: o diálogo face-a-face. E há 
novamente uma forte dependência em relação à divulgação das 
técnicas da imprensa.

A literatura de cordel, obviam ente, só surgiria após o aparecim ento das 
pequenas tipografias avulsas, espalhadas por várias cidades interioranas e 
capitais nordestinas, o que só ocorreu a partir dos fins do século passado. 
Desses centros m aiores é que saíram e se difundiram  pela região os 
folhetos de cordel, vendidos nas feiras livres e mercados, estações rodo
viárias e ferroviárias, etc. (Lopes 1982: 12).

Existem vários critérios para se classificar os diferentes tipos 
de folhetos: pelos temas muito diversos, históricos, atuais, 
pragmáticos de que tratam, como, por exemplo, explicações 
sobre a utilização de máquinas modernas, temas sociais, políti
cos, religiosos ou mágicos e de fantasia; por serem impressos 
em folha de papel-jomal, impressa na frente e no verso. Neste 
caso, o folheto contém, após ter sido talhado, oito páginas. Ou 
podem preencher três folhas, no máximo; neste caso, a estória 
desenrolar-se-á sobre trinta e seis páginas. Os folhetos de menor 
extensão chamam-se folhetos, isto é, recebem o nome genérico 
de toda a classe. Os de dezesseis páginas são os romances e os 
mais grossos, as estórias (Buettner 41982; Lopes 1982). Baseio- 
me nesta classificação, pois parece que o uso dos pronomes 
demonstrativos varia com a extensão do folheto, que, sem 
dúvida alguma, tem sua correspondência no nível do conteúdo.
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3.2 O uso dos pronomes demonstrativos 
no folheto de oito páginas

Quando enfocamos a função dos pronomes demonstrativos nos 
folhetos nordestinos, aplicamos uma análise qualitativa aos 
dados dos textos intentando ao máximo possível descobrir o 
horizonte do entendimento ao lado do ouvinte.

A língua funciona por e para o falante [ ...] ;  a tarefa do lingüista consiste 
em descobrir com o a língua funciona para os falantes m esm os (Coseriu 
1980: 95) .4

Analisando os textos (mais que cinqiienta folhetos, Batista 
s. a.; Borges s. a.; Cavalcante s. a.; Cristovão 1976; Lopes 
1982; Melo s. a.; Oliveira s. a.; Parafuso s. a.), levamos em 
consideração todas as aparições possíveis dos pronomes de
monstrativos: formas isoladas e formas combinadas com as 
preposições de ou em. Não serão levados em conta os pronomes 
que integrem as fórmulas idiomáticas (veja-se 2.4). A apresen
tação dos resultados deve ser entendida como prototípica, isto é, 
os exemplares citados representam outros folhetos que têm as 
mesmas caraterísticas.

São muito poucos os folhetos de oito páginas que usam a 
forma aquele. Muitos folhetos com esta extensão limitam-se ao 
uso de um só pronome demonstrativo, seja este, seja esse, que 
no momento da articulação podem representar uma só forma .5 

Neste caso, os dados devem ser reinterpretados à base de um 
corpus que reúna performances orais. No presente estudo, 
limito-me às formas escritas e, por esse motivo, parto da 
distinção entre as três formas documentadas, levando em conta

«Die Sprache funktioniert durch und für die Sprecher [ .. .] ;  die Aufgabe des 
L inguisten ist es, festzustellen, wie die Sprache für die Sprecher selbst 
funktioniert» (Coseriu 1980: 95).
Agradeço a Dermeval da Hora O liveira por sua intervenção, no colóquio, 
sobre este aspecto.
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que, no momento da apresentação, a diferenciação talvez se 
limite a uma prosódia divergente ou outros recursos marcados.

As instruções para os motoristas de José Rodrigues de 
Oliveira, por exemplo, limita-se a usar este, na maioria das 
vezes, para designar o folheto mesmo ou, em função textual, 
neste livrinho, nesta segunda lição. Todo o texto sobre as 
estradas e o filtro de óleo, etc. não requer técnica de relevo ou 
de contraste, tudo parece estar em primeiro plano. No folheto 
com o título O encontro da velha que vendia tabaco com o 
matuto que vendia fumo de João Parafuso, há apenas um verso 
que apresenta em contraste dois referentes distintos:

Esse pedaço de fumo 
leve pra Chica fumar 
ela gosta de boró 
mas este aqui vou m andar 
por ser preto grosso e duro 
é capaz dela gostar.

O mesmo autor usa indistintamente este ou esse para referir
se ao que foi anteriormente mencionado. A variação livre 
reforça a tese de que uma mesma forma se manifesta ora como 
este, ora como esse. São os únicos pronomes demonstrativos 
usados neste folheto.

Em outros folhetos de oito páginas, observa-se que, da 
mesma maneira, o uso dos pronomes demonstrativos está 
reduzido a apenas duas formas, ficando a terceira forma, muitas 
vezes, reservada para culminar a estória, preparando o ouvinte 
para o fim desta parte da recitação. Por exemplo, no folheto A 
mulher do compadre Nicolau de Abraão Batista,6 o autor 
construiu a sua estória da seguinte maneira: usa esse e aquele 
para relevar a história e culmina, no penúltimo verso, com o

O primeiro verso deste folheto sublinha a função dos autores como 
protagonistas da m em ória coletiva antes mencionada: «A gora eu vou 
contar / uma história que me contou /  m inha mãe, um certo dia /  e hoje 
agora, eu vou /  contar para vocês /  com o o meu cérebro lembrou.»
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uso de isto. O mesmo efeito da culminação no fim da estória 
pode-se alcançar usando este e esse no desenvolvimento da 
narrativa e aquele no penúltimo verso. Este procedimento é 
documentado no folheto Discursão de um crente com um 
cachaceiro, de Vicente Vitorino de Melo. São os pronomes (que 
se inclinam para fora: este — esse — aquele), seja na proximi
dade (este), seja à distância (aquele), dispostos de modo a 
produzir este efeito. Mas insistimos na observação de que o uso 
nos folhetos de oito páginas se limita, em sua grande parte, ao 
uso de dois pronomes demonstrativos.

3.3 O uso dos pronomes demonstrativos 
no folheto romance

Nos folhetos romances, que têm 16 páginas, o uso é mais 
diversificado. Há exemplares cujo texto apresenta os três 
pronomes demonstrativos. Cito, como exemplo, o romance de 
Artur Alves de Oliveira Os sofrimentos de Mariza no reino 
das 7 espadas:

1 E depois o rei mandou
2 m atá-la na guilhotina
3 para pagar o que fez
4 com  sua linda menina
5 assim Marisa livrou-se
6 daquela  temível cina [sie!].

7 A gora vamos tratar
8 em um rapaz de valor
9 que nam orava a princesa
10 e lhe tinha grande am or
11 mas com o vivia ausente
12 sofria tam anha dor

13 O nome deste  rapaz
14 era o principe [sic!] Joelito
15 disposto forte e valente
16 sábio letrado e perito
17 pacato calmo e prudente
18 porem [sie!] brigava bonito
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[ . . . ]

19 Datou a carta acinou-se [sie!]
20 com essas iniciais
21 um J. um L. um C.
22 era o nom e do rapaz
23 Joelito L im a Campos
24 só foi isto e nada mais.

Os pronomes demonstrativos destacam-se pelo seu uso 
funcional: assinalam o plano de fundo e relevam o primeiro 
plano, acompanham o ouvinte na sua participação emotiva 
(negativa: «daquela terrível ciña» [6 ] versus positiva: «o nome 
deste rapaz» [13]), constroem a coesão da recitação indicando 
deiticamente a remissão para frente (catáfora: «essas iniciais» 
[2 0 ]) ou para atrás (anáfora: «daquela terrível ciña» [6 ], «deste 
rapaz» [13], «só foi isto» [24]).

A análise do Romance de João Cambadinho e a princesa do 
reino de Mira-Mar de João José da Silva leva a resultados 
semelhantes. Parece que a ação complexa e as necessidades 
narrativas preferem um sistema diferenciado. É preciso oferecer 
ao leitor ou ao ouvinte não só a ação, no primeiro plano, mas 
também um fundo colorido para seu desenrolar, e a dramaturgia 
textual usa também as possibilidades de transpor pessoas ou 
fatos para uma zona intermediária. As funções dos pronomes 
demonstrativos não se limitam a funções textuais, mas tambem 
conotam valores afetivos, de simpatia ou de rejeição.

3.4 Interpretação dos resultados

Quando situamos esses resultados no contexto do gradatum 
entre oralidade e escrituralidade, eles nos parecem contraditó
rios, porque partimos da hipótese de que os tipos de texto que 
tendem para a oralidade usam apenas um sistema binário 
mínimo. É possível que o uso nos folhetos reflita um uso 
arcaico. É possível ainda que o tipo de texto folheto, embora 
se destine à recitação, siga algumas regras bastante rígidas e 
diferenciadas, marcadamente do uso oral dos próprios autores.
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Em todo caso, é importante levar em consideração a tradição do 
tipo de texto. Nesse sentido, acho que os resultados obtidos 
sobre a freqüéncia de usos no projeto de gramática do portugués 
falado (Castilho 1993: 126-127) devem ser diferenciados pelos 
tipos de discursos respectivos, a fim de melhor se esclarecer se 
a elevada freqüéncia de esse é representativa para todos os tipos 
de texto ou só para alguns.

Por outro lado, é possível que o uso documentado nos 
folhetos seja comparável a outros tipos de texto oral. Será que 
o diálogo face-a-face funcionaliza as três formas do pronome 
demonstrativo em português para manejar suas finalidades 
próprias de forma mais efetiva? Talvez uma sociedade semi-oral 
conheça melhor suas necessidades para o diálogo, sobretudo as 
necessidades expressivas da rejeição e do consentimento, e, por 
isso, continue a usar os três demonstrativos. Continua com a 
tradição de um sistema ternário porque este responde melhor às 
suas necessidades diárias de comunicação. Estamos no início 
das pesquisas, tanto quanto ao uso pragmático dos pronomes 
demonstrativos na base de dados autênticos em línguas euro- 
péias e extra-européias, quanto ao estudo das regras específicas 
dos tipos de texto não-literário. Há pouco, publicou-se um 
estudo sobre o inventário das formas múltiplas usadas em 
alguns dialetos ingleses. Gunnel Melchers (1997) descreve que 
os dialetos da Escócia e outros usam até hoje a antiga forma 
yon enriquecendo desta maneira o sistema binário inglês this, 
that, que muitas vezes é interpretado como básico e exemplar. 
O termo yon tem, nestas comunidades lingüísticas, um sentido 
atitudinal, que transporta para o interlocutor a informação de 
que o falante se preocupa com a pessoa, com o objeto, etc. 
sobre o qual está falando. O estudo mostra que o uso de tal 
pronome é típico da conversa informal e só pode ser observado 
em situações nas quais as pessoas estão envolvidas emocional
mente; situações naturais, que os investigadores raramente 
podem observar, ainda menos quando nelas interacionam. Uma 
possibilidade de se documentar estas formas se dá pela utiliza
ção do método de observação participante.
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Com base nos dados acessíveis, não podemos saber se o uso 
documentado nos folhetos nordestinos seja comparável aos 
resultados escoceses. É sábido, porém, que o uso dos pronomes 
demonstrativos não segue estritamente as regras descritas nas 
gramáticas tradicionais. Não se verifica a relação com o espaço 
das pessoas envolvidas na conversa, nem a relação com o tempo 
presente ou passado, tão pouco a preponderância no uso de 
certos pronomes por todos os autores. Parece que, no nível do 
sistema, as oposições são muito fracas e, no tipo de texto 
folheto, a liberdade do uso é a única constante. Os autores 
elegem com muita liberdade os pronomes demonstrativos, 
marcando, dessa maneira, o seu estilo de narração. Seria 
necessário que se fizessem outros estudos sobre o uso dos 
pronomes demonstrativos, diferenciados pelos tipos de texto 
respectivos, para que se conhecesse, à base de outros resultados, 
os usos atualizados pelos falantes/escritores quando criam um 
novo exemplar de texto/discurso.7
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M aría Cecília Mollica (Rio de Janeiro)

Mecanismos de indeterm inação 
do sistema preposicional

0 Introdução

De uns dez anos para cá, começamos a examinar o comporta
mento das preposições em corpora de fala do português brasi
leiro substandard atual. Embora poucos, os trabalhos sobre 
nexos prepositivos olhados sob o aspecto de usos alternantes 
e/ou em mudança têm apontado para alguns princípios regula
dores.

Nesta apresentação, vou me ater ao princípio da iconicidade 
que tem regulado usos de preposições no português não Stan
dard em meus estudos (Mollica 1989, 1995, 1996) e em 
pesquisas de Gomes (1996 e 1997). Esse princípio toca em 
mecanismos de indeterminação do sistema preposicional, na 
medida em que se pode postular uma relação íntima entre carga 
semântica, grau de funcionalidade e chance de inovação, imple
mentação e/ou supressão de preposições nas estruturas das 
línguas.

1 Base teórica e metodologia

Para Haiman (1983), o princípio da iconicidade prevê que a 
relação entre forma e função é motivada e pode ser estabeleci
da de acordo com os seguintes pontos:

(a) a distância lingüística entre expressões corresponde à 
distância conceptual entre elas;

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 357-369
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(b) a separação lingüística entre expressões corresponde à 
independencia conceptual do objeto ou evento que represen
ta.

Gomes vem estudando os contextos variáveis e categóricos 
de preenchimento de preposições no portugués em amostras de 
falantes de até 2o grau de instrução (Amostra Censo), em 
amostra de semi-analfabetos (Amostra Mobral), isso para 
falantes de portugués como L l. A autora tem investigado 
também amostra de português L2, adquirido por indios da 
região do Alto Xingu Meridional. A equiparação dos seus 
resultados entre o portugués vernacular e o portugués adquirido 
como segunda língua é notável. O grupo de exemplos ( 1 - 1 0 ) 
ilustra alguns casos e contextos estudados pela autora.

Portugués carioca

(1) nois estam os precisando de um a pessoa lá para ficar na parte que 
pertence assim <0> o escritorio da firma (CLA27, 892).

(2) ai ele foi perguntar com o é que se fazia para se proceder a um  inquérito 
adm inistrativo (CLA27, 1449-1500).

(3) não tem um  senhor lá na Itália querendo dar um presente <0> o Papa? 
(JAN03, 1282).

(4) o cara vem do Brasil, um nordestino, pra dar um presente pro  Papa 
(JAN03, 1299).

(5) eu sabia que você ia pedir o dinheiro a  ele (A G 033, 749-780).

(6) eu acho que o ser hum ano, ele na sua essência, ele precisa, precisa de 
espaço a sua volta (EVE43, 46-48).

(7) então o ser hum ano precisa <0> um espaço pelo m enos que ele pode 
abrir os braços sem esbarrar em nada (EVE43, 109-110).

(8) E: Que tipo de novela você gosta mais? Assim, que tenha bastante
dram a ou uma, assim , que acabe bem ...

I: Ah! Gosto <0> um as que acabe bem! (LEI04, 1416471).

(9) vamos pensar em  viver ainda mais (DAV42, 531).
(10) penso <0> fazer um negócio, penso <0> sair (G E 031 , 47).
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É possível categorizar as preposições levando em conta a 
carga semântica. Desta feita, Gomes assume, então, por exemplo 
que a iconicidade da preposição para está associada à trans
parência semântica de um significado, pois ela expressa mais 
claramente a relação de orientação entre as pessoas do discurso. 
Nas palavras de Gomes:

A sua função é tornar mais transparente o afetam ento existente entre verbo 
e objeto indireto [ .. .]  Defendem os que a presença de preposição [+ 
transparente] para um tipo de significado pode ser um índice de expressão 
icônica de m aior afetam ento do objeto pelo verbo. A transparência sem ânti
ca m arcada com o [+] é a expressão da proxim idade conceptual entre verbo 
e objeto, que tem sua expressão máxim a na ausência da preposição, 
associada à adjacência ao verbo, embora não seja exclusiva desse tipo de 
configuração (Gomes 1998).

O meu trabalho sobre a chamada variação (de)queísta, 
presente no português e no espanhol, reafirma o princípio da 
iconicidade regulando o emprego da preposição «de». Ele 
demostra que o grau de funcionalidade está diretamente propor
cional ao mecanismo de indeterminação do sistema preposicio
nal no discurso.

2 Dequeísmo e queísmo

Das estratégias de relacionar enunciados sentenciais subordi
nados, a língua portuguesa utiliza sobremodo o conectar que, 
tanto como complementizador quanto como relativizador. Esse 
elemento pode vir eventualmente precedido de nexos preposi
tivos, e a preposição de é aplicada em vários casos. Assim, há 
fronteiras intersentenciais conectadas com a variante 0  que e 
outras, com a variante de que, e, em algumas, as duas varian
tes são utilizadas alternativamente.

Nas fronteiras em que há variação entre 0 que e de que, há 
sempre a prescrição de uma forma em favor da outra, segundo 
a norma gramatical tradicional. Por exemplo, em

(11) Penso 0  que tudo vai mudar,
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a utilização da variante 0  que está de acordo com as normas do 
português, mas em

(12) Penso de que  tudo vai mudar,

o uso de de que constitui infração em relação ao que se prevê 
tradicionalmente. Por outro lado em

(13) Tenho a impressão de que tudo vai mudar,

o de que é uma construção, senão prescrita como a correta, pelo 
menos a preferida pela maioria dos autores, em comparação a

(14) Tenho a impressão 0 que tudo vai mudar.

Assim, entre os enunciados (11) e (12), é a presença da 
preposição que transgride a norma gramatical. No entanto, entre 
(13) e (14), é a sua ausência que configura desvio dos padrões 
recomendados. Sob uma ótica prescritivista, em que se leve em 
conta uma atitude normativa, o dequeísmo se define como a 
inserção indevida no nexo preposicional, em ( 1 2 ), enquanto o 
queísmo se define pela ausência, em (14).

As fronteiras em que podem ocorrer o dequeísmo e o 
queísmo em português, na língua falada, são arroladas e exem
plificadas a seguir.

2.1 Dequeísmo

2.1.1 Oração subordinada substantiva subjetiva

(15) É preciso, com  m uita calm a e precaução e com  m uita objetividade, de 
que  se faça uma nação mais digna, sem os famosos e im periais que 
reinam  por aí (Deputado Federal, em pronunciam ento do partido a que 
pertence, em  janeiro de 1988).
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2.1.2 Oração subordinada objetiva direta

(16) Sr. Presidente, face estar na presidência da Com issão de Educação, 
Cultura, Turism o e Esportes, requeiro  a V ossa Excelência de que  o 
projeto de lei n° X ... (Vereador do M unicípio do Rio de Janeiro, 
durante a sessão na Assem bléia Legislativa, em  agosto de 1988).

2.1.3 Oração relativa

(17) Vão pagar por uma coisa de que  não fizeram  (Subdiretoria de Escola 
Estadual do Rio de Janeiro, durante reunião, em  novem bro de 1988).

2.1.4 Locuções conjuntivas

(18) Tanto é que ele não acha ruim  comigo. P or causa de que ele não acha 
ruim? Porque eu digo m esmo para ele: não, não. Não estou tirando 
nada, isso daqui é meu ... (Am ostra Censo, inform ante 9).

2.1.5 Verbo ± adjetivo + de que

(19) Pela sua condição olím pica de deusa da Vitória, A tenas em penha-se a 
fundo e não perdoa seus inim igos que, afinal, são os responsáveis de 
que  a paz não tenha sido conseguida (Revista M itologia Universal 4, 
pág. 64).

2.1.6 Oração subordinada substantiva apositiva

(20) Basta dizer isto: de que essa m etáfora das luzes é exclusiva do século 
XVIII (Professor de Literatura, Faculdade de Letras, UFRJ, durante uma 
aula, em setem bro de 1988).

2.2 Queísmo

2.2.1 Verbo transitivo indireto + (de) que

(21) E você não gostaria  m esmo de que eu falasse de água? (NURC/RJ: 31- 
DID).

(22) Ele não gosta 0 que interrom pam  a aula para pedir explicações 
(NURC/RJ: 31-DID).
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2.2.2 Verbo pronominal + (de) que

(23) Eu me lembro de que o professor, uma vez, o professor disse que 
ninguém  sairia dali para o futuro (NURC/RJ: 257-DID).

(24) Vocês se lembram 0  que  naquele prim eiro texto que nós vim os aqui a 
respeito de estilo ... (NURC/SP: EF-M).

2.2.3 Verbo 4- nome + (de) que

(25) Tenho certeza  absoluta de que  a Com panhia Nacional ia se aproveitar 
desse negócio (NURC/RJ: 256-DID).

(26) Eu tenho a impressão 0 que deve andar até cobra naqueles jard ins ali no 
Fundão (NURC/RJ: 233-DID).

2.2.4 Verbo + adjetivo + (de) que

(27) Estou convicto de que  essa crise foi resultado de um a má adm inistração 
anterior (NURC/SP: 269-DID).

(28) ... Estou convencido  em  suma ... 0 que ver hoje A lvorada da G lória ... 
é para nós brasileiros ... um a experiência intelectual m uito mais 
estim ulante ... (NURC/SP: 269-DID).

2.2.5 Substantivo + (de) que

(29) Um tipo de família matriarcal, onde havia a predom inância da mulher, 
aquela idéia de que  os trabalhos se faziam  em torno da casa, a idéia do 
culto da fertilidade, tá? (NURC/RJ: 384-EF).

(30) Eu acho m aravilhoso o fa to  0 que lugares que fazem  m úsica brasileira 
tenha essa quantidade de gente (NURC/RJ: 256-DID).

2.2.6 SN + (de) que + oração relativa

(31) ... na últim a reunião do Conselho M onetário, de que fa z  parte o 
M inistro da Habitação, nós aprovam os um pleito do governo de 
Alagoas (Político, Debate em M anchete, 16 novem bro 1988).
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(32) ... Todas as m anifestações 0  que nós precisam os das autoridades 
superiores ... (Político, Debate em M anchete , 16 novem bro 1988).

2.2.7 Locuções prepositivas ou conjuntivas

(33) [ .. .]  A construção im obiliária agora, ela deu m argem  para que você 
destruísse, acabasse com a cidade, no sentido de que houve um a lei no 
governo Lacerda que teoricam ente seria em benefício da C idade no 
sentido de que  você poderia subir um núm ero de pavim entos na medida 
que você afastasse a construção lateralmente (NURC/RJ: 256-DID).

(34) Eu já  tive audácia de dizer que não importa o problem a político
nacional no sentido 0  que certas liberdades não existem , isso é claro
(NURC/RJ: 256-DID).

(35) E la vai colocar no microfone a fim  de que possam os, portanto, conti
nuar a A ssem bléia (Professor M unicipal em Assem bléia da categoria, 4 
junho 1988).

(36) ... hoje apesar 0 que m uita gente não percebeu: os policiais disseram
para a gente que a gente tinha mais é que fazer greve (Professor 
M unicipal em Assem bléia da categoria, 4 junho 1988).

Esses fenómenos são também encontrados no espanhol da 
Península Ibérica e da América Latina, mas não há paralelismo 
perfeito entre as duas línguas, pelo menos até agora quanto aos 
contextos estruturais. Por exemplo, para o dequeísmo, o portu
guês tem apresentado estruturas como as arroladas de (15) a 
(2 0 ), mas não há registro de casos como evidentemente que, 
com advérbio, ou oxalá que, com interjeição. Vale registrar que 
a grande maioria dos dados dequeístas é constituída de orações 
objetivas diretas como em (16).

Por outro lado, dos contextos queístas registrados por 
Rabanales para o espanhol, não encontrei o caso de advérbio + 
de que: «independientemente (de) que se considere esse assun
to ...»  (1974: 435). Há de se ressaltar também o fato de que, das 
locuções prepositivas e conjuntivas, apenas no sentido de que, 
a fim  de que, apesar de que são afetadas pelo queísmo no 
português. Há outras atingidas, como na medida em que, que 
envolvem outras preposições.
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3 Iconicidade

Segundo o princípio de iconicidade, a variante «de que» trans
figura uma relação icônica no nível semântico, de distanciamen
to entre a matriz e o que da cláusula subordinada, materializado 
pela presença do de. Bentivoglio (1976) assume o elemento de 
como um atenuador de sentido, e Garcia (1986) como um 
mecanismo de indiretividade semântica. Para Garcia, pode-se 
postular o princípio da «distância relativa», segundo o qual a 
variante de que é mecanismo de atenuação de sentido versus 
0 que, de justaposição (1986: 54, 55, 57, 59).

Para confirmar a hipótese de iconicidade semântica, Garcia 
se apóia em vários exemplos, mostrando que há sempre o valor 
semântico-comunicativo para de que. A autora sugere, então, o 
controle de algumas variáveis para a testagem da pertinência da 
hipótese do «distanciamento relativo». Assim, espera-se que o 
de que ocorra em proposição em que não há opinião com
partilhada pelo falante, em enunciados de fatos hipotéticos, em 
fatos propostos, supostos e futuros, em opinião duvidosa. O 0 
que deverá ocorrer em fatos reais, reconhecidos, concretos e 
presentes, em relação aos quais os falantes têm certeza. Garcia 
pretende provar então que a presença/ausência de de simboliza 
iconicamente distanciamento e proximidade, respectivamente, do 
falante a respeito do que se diz. Com isso, a autora acaba por 
preferir uma explicação de base funcionalista para o (de)- 
queísmo do valor icônico-simbólico da variante de que, assu
mindo uma posição segundo a qual a sintaxe é motivada por 
razões semânticas e comunicativas.

[ ...]  usar de  delante de que implica —  literal, icónica, sim bólica y com uni
cativam ente —  un distanciam iento del hablante respecto del contenido de 
la proposición (Garcia 1986: 61).

Postula-se, então, o nexo prepositivo como elemento 
icônico-simbólico, com função de marcar indiretividade e 
atenuação da asserção, bem como de imprimir distanciamento 
e/ou não comprometimento do locutor em relação ao conteúdo
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proposicional. Uma das formas de controlar isso e que se 
mostra estatisticamente pertinente é correlacionar o tipo de 
sujeito do núcleo da matriz. Considerei as seguintes diferenças: 
sujeito em Ia pessoa singular ou plural com referente definido; 
sujeito em 2a pessoa e 3a pessoa também com referente de
finido; sujeito impessoal, expresso pelas formas alternativas de 
impessoalizar o sujeito, tais como nós, a gente, 3a pessoa do 
plural sem sujeito explícito e «passiva sem agente». A seguir 
estão os fatores com a exemplificação respectiva.

3.1 Sujeito em Ia pessoa

Esse fator pressupõe que o narrador em Ia pessoa, facilmente 
reconhecido e identificado, acha-se comprometido com o 
conteúdo proposicional, e que tal fato tem correlação com o 
emprego das variantes que / de que. Na medida em que a 
hipótese a ser definida é a de que de é mecanismo de dis
tanciamento e/ou descomprometimento do emissor em relação 
ao enunciado, quanto mais identificado for o sujeito, menos 
chance de uso de estratégias atenuadoras, tal como o nexo 
preposicional; portanto, mais chance ao emprego da variante 
0 que. Eis alguns exemplos:

(37) Eu tenho a impressão de que a nossa vida é bem mais parecida com  a 
americana (NURC/RJ: 31-DID).

(38) Eu acredito de que o apoio das autoridades lá era mais do que aqui 
(Político - D ispersos —  01/02/1978).

3.2 Sujeito em outras pessoas gramaticais

Esse fator sugere, seguindo-se a mesma linha de raciocínio, 
que, sendo o sujeito mais distante do enunciado, mas com 
referencial facilmente identificável, a variante 0  que ainda tem 
chance de prevalecer sobre a variante de que, porém com 
menor peso que o fator A.
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(39) porque você tem  que chegar à conclusão de que os coletivos são mais 
im portantes que o carro (NURC/RJ: 31-Dl D).

(40) O PSB manteve uma posição de discreção, confiando, é claro, de que 
seria desagradável à opinião pública (Político —  Dispersos —  
10/02/1978).

3.3 Sujeito impessoal

Esse fator prevê maior inibição da variante 0 que, portanto 
mais favorecimento à construção de que. Entende-se que haja 
uma correlação entre a impessoalidade do narrador com a 
estratégia de atenuação de enunciado tal como a de inserir o 
nexo prepositivo antes da subordinada.

(41) Então parece que houve histórias de que houve pega de escravos 
(NURC/RJ: 25-DID).

(42) E preciso com preender tam bém  de que é preciso 0 que  haja união 
(Presidente da República —  Dispersos —  sem data).

Examinei iconicidade também sob a ótica de outros parâme
tros estruturais, tais como «modo», «tempo» e «voz» verbal, 
bem como «assertividade». Neste artigo, estou apresentando tão 
somente os resultados relativos a «tempo verbal», já que essa 
foi a variável mais saliente estatisticamente dentre as demais 
mencionadas. Como já foi dito, a variável «tempo verbal» 
procura o tipo de foco narrativo, partindo do princípio de que a 
pessoalidade/impessoalidade acha-se diretamente proporcional à 
utilização das variantes 0  que e de que envolvidas: nexo ausen
te, narrador próximo e «comprometido» com o conteúdo 
proposicional; nexo distante, narrador também «distante» do 
conteúdo da proposição.

Os resultados obtidos para esse grupo de fatores estão 
mostrados na tabela 1 :
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Tabela 1 
(De)queísmo

V ariáveis Fatores Apl. % Prob.

Pessoa
G ram atical

Ia pessoa 74/564 13 0,38

outras
pessoas

80/302 26 0,53

sujeito
im pessoal

21/70 30 0,58

De acordo com as estatísticas na tabela 1, a iconicidade se 
comprova como princípio regulador do (de)queísmo: a variante 
0 que vem correlacionada a sujeito «próximo» ao enunciado, e 
a variante de que, a sujeito «distante e/ou não comprometido» 
com o conteúdo proposicional.

Essas são evidências indiretas para afirmar-se que o empre
go do nexo prepositivo de na fronteira fica explicado como 
estratégia icônico-simbólica de indiretividade e/ou atenuação. É 
possível, portanto, sustentar a idéia segundo a qual o impulso da 
língua de inserir de que em fronteiras sintagmáticas, primei
ramente em fronteiras queístas, posteriormente em fronteiras 
dequeístas, constitui, de fato, um processo icônico. Tudo indica 
que tal estratégia reflete o propósito de diminuir o grau de 
assertividade dos enunciados, na medida em que atenua as 
declarações e distancia o narrador do conteúdo enunciado.

4 À guisa de conclusão

Procurei mostrar que, também através de preposições, a língua 
possui estratégias de determinar e/ou de indeterminar referen
tes. A depender da carga semântico-funcional da preposição, a 
língua encontra meios de tornar mais ou menos definidos os 
elementos mencionados, e isso encontra relação direta com o 
grau de estabilidade dos usos variantes do português não 
standard: quanto mais funcional, mais chance de ocorrer,
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podendo os casos ser de inovação, perda, implementação ou
reforço de variantes numa língua.
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Hildo Honorio do Couto (Brasília)

F a lar capeíinhense: 
um  dialeto conservador 

do in terior de M inas Gerais

1 Introdução

Em 1974, eu fiz uma pesquisa sobre a linguagem de uma 
localidade chamada pelo povo de Capelinha do Chumbo, 
situada no município de Patos de Minas, estado de Minas 
Gerais, oficialmente conhecida pelo nome de Major Porto. 
Embora na época eu tenha redigido uma monografia que 
apresentava um conspecto do falar capeíinhense (FC) e apro
veitado parte dos dados para ensaios menores, 1 o grosso da 
pesquisa permaneceu inédito. Desse modo, o objetivo desta 
comunicação é apresentar mais alguns dos dados dessa varie
dade de português: comparativamente ao português padrão 
(PP), ela apresenta processos que claramente poderiam ser 
tidos como de simplificação. Outro objetivo é comparar al
guns desses dados com os do dialeto caipira (DC) de Amadeu 
Amaral (Amaral 1920), ou seja, salientar o caráter con
servador do FC. Em 1985, retomei a Capelinha do Chumbo e 
notei que muito dos dados que coletara em 1974 já estavam 
caindo em desuso, sobretudo devido à presença da energia 
elétrica e, com ela, da televisão e do rádio, além da intensifi-

A m onografia é Couto (1974). Quanto aos outros ensaios, trata-se dos 
capítulos «M icro-toponim ia» (3.2.1) e «O código antroponím ico» (3.2.3) de 
C outo (1983) e de com unicações apresentadas em congressos, como 
«Tonicidade vocabular versus padrão silábico ótim o», Reunião Anual da 
SBPC, Brasília, 12-18 de Julho de 1987.

Sybille Große / Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 371-391
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cação das comunicações com outros centros, principalmente 
Patos de Minas.

Como se vê, o assunto interessa a dois tipos de discussão 
sobre o português brasileiro. Em primeiro lugar, os processos de 
simplificação trazem algumas achegas para a velha discussão 
sobre a questão da crioulização / não-crioulização do português 
no Brasil. Em segundo lugar, FC parece ser uma continuação do 
referido dialeto caipira, embora esteja na zona de confluência 
com as variedades nortistas / nordestinas do português brasilei
ro.

Com uma área de aproximadamente 242,5 km2, situa-se na 
região chamada de Alto Pamaíba, no extremo leste do municí
pio de Patos de Minas, portanto, próximo do Triângulo Mineiro. 
Trata-se da região em que se encontram os rios Areado e 
Chumbo. A época da pesquisa, Capelinha do Chumbo, contava 
com uma população estimada em 2000 a 3000. O povoado é 
uma extensão natural da zona rural. Portanto, a base da econo
mia local é a agricultura e a pecuária, ambas extensivas, 
praticamente apenas de subsistência.

Um fato interessante a notar na população local é que quase 
não há diferença lingüística relacionada com níveis socio
económicos. Praticamente todas as pessoas falam do mesmo 
modo. Isso mostra que, lingüísticamente, Capelinha do Chumbo 
é bastante coesa, una, o que, outrossim, reforça a importância 
que FC tem para o estudo do português não-padrão do Brasil.

Por fim, devo salientar que praticamente todos os traços do 
FC aqui elencados se encontram em outros dialetos do portu
guês brasileiro, alguns mais, outros menos. A variedade de 
Capelinha do Chumbo é interessante porque, além de ser 
conservadora, está em uma zona de transição entre o domínio 
do já extinto dialeto caipira e as variedades nordestinas do PB.

2 Fonologia

Como sabemos, o PP possui 19 fonemas consonantais, ou 
seja, /p, t, k, b, d, g, f, s, J, v, z, 3 , x, r, 1, X, m, n, j l/  e doze
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fonemas vocálicos, sendo sete orais, isto é, /a, S, e, i, 0, o, u/, e 
cinco nasais, quais sejam, /ã, ê, T, õ, Q/ . 2 Em FC, não ocorrem 
os fonemas /X/ e /J7/. A ausência do primeiro se deve ao conhe
cido processo de iodização, que se deu amplamente no francês 
e em grande parte dos crioulos de base lexical portuguesa tais 
como o guineense3 e o caboverdiano .4 Em (1) temos alguns 
exemplos. Os equivalentes em DC são exatamente idênticos.

(1) [Tiju] < filho, [m u’js ]  < mulher, [o’ja] < olhar, [ko’je] < colher, [’v£ju] <
velho

A ausência de /J"i/ é um pouco mais complicada de se 
explicar. Na verdade, ela está intimamente associada com a 
iodização de /À7. Com base na descrição que Pike (121971) faz 
desse som, e baseado em uma conclusão mais geral de Pontes 
(1972), eu mostrei em Couto (1974) que em FC ele não existe. 
O som [ji] é substituído por uma nasalização da vogal anterior 
seguida de [j], geralmente duplicado, como se vê em (2). Neste 
caso, não sei ao certo se no DC ocorre o mesmo fenómeno. A 
descrição fonética de Amaral não chega a estes detalhes.

(2) [‘tfijja] < tinha, [d3 í j ’Jeru] < dinheiro, [‘mijja] < minha, 1‘püjja] <
punha

A transcrição fonológica para essas palavras seria /t/Tja/, 
/d3 í ’jeru/, / ’mija/ e / ’püja/, respectivamente. Como se vê, FC 
cindiu os componentes [+nasal] e [+palatal] de [p], colocando o 
primeiro traço na vogal precedente e autonomizando o segundo 
na semivogal [j], que é a palatalidade pura.

7
Não vou entrar na polém ica questão do status das vogais nasais. Para um 
com eço de discussão, pode-se consultar Bisol (1996) e Couto (1997a) bem 
com o a bibliografia aí citada.

3 Para um apanhado geral sobre o crioulo português da Guiné-Bissau, veja-se 
C outo (1994).

4 Em Veiga (1982) tem os uma descrição desta língua, escrita em crioulo.
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O que se deu de [p] para [V nasal + j] talvez possa ser 
melhor visualizado na formação da palavra «nenhum» (presumi
velmente [ne’jlü] em PP) a partir de [nèj] nem + [Q] um. Enfim, 
tanto em PP quanto em FC, a junção de uma palavra terminada 
por ditongo nasal, cuja semivogal seja [j], seguida de palavra 
iniciada por vogal produzirá o que em PP se transcreve por [p]. 
O que importa no momento é que o processo que se dá em FC 
vai claramente na direção do menos marcado. Com efeito, tanto 
a vogal nasal quanto [j] já existiam, independentemente, em 
qualquer variedade de português. Portanto, a mundança de 
estruturas como / ’pupa/ para / ’püja/ diminuiu o número de 
fonemas, sem aumentar as estruturas silábicas. A estrutura 
silábica de / ’püja/ é exatamente igual às de ( 1), que ocorre até 
mesmo no PP em palavras como veio, caiar, Cuiabá e outras.

Uma peculiaridade fonológica do FC consiste na variação 
que /r/ apresenta na coda silábica. Ele pode ocorrer como [r] 
mesmo, mas também como [[] e até como [x]. A primeira 
forma é a realização menos marcada regionalmente, mais 
próxima do PP. A segunda é o conhecido «r caipira». A tercei
ra, por fim, é reveladora do fato de que Capelinha do Chumbo 
está em uma zona de transição entre a região de «r caipira» 
([[]) e do «r nordestino», ou seja, [x].

Quando em coda de sílaba não final, [1] do PP é substituído 
por [r] em FC, como se pode ver em [‘i[du] ‘Hildo’, [mil], 
[mal] e [pafmital] ‘Palm itaf. O mesmo se dá quando [1] é C2 

do grupo C, C2 do PP, ou seja, normalmente é substituído [r], 
como em [ispñ’ka] explicar, [‘praka] placa, [‘fravju] Flávio, 
etc.

Por falar em estruturas silábicas, é justamente aí que temos 
o maior número de simplificações na fonologia do FC, relativa
mente à do PP. De um total de 366 sílabas, quase 200 apresen
tavam o padrão universal CV. Afora isso, diversos processos 
(alguns conservadores, outros inovadores em FC) têm por 
finalidade simplificar as estruturas silábicas na direção desse 
padrão. O primeiro e mais conhecido é a inserção de uma vogal 
epentética para desfazer grupos consonantais inusitados, como
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se vê em [d3ivo’gadu] (advogado), [fu’lo] (flor), [ksls’métji] 
(Clemente), [kulo’djTnu] (Claudino), etc. Esse fenómeno é 
bastante generalizado em DC, porém cada vez mais raro em FC. 
Entre os processos conservadores que garantem estruturas 
silábicas mais simples, temos a manutenção da vogal palatal, 
sobretudo após palavra terminada em líquida. E o que se 
verifica em [ka’lori] (calor), [‘soli] (sol) e [‘mili] (mil), entre 
outros. Atualmente (1997), esses dois fenómenos estão quase 
extintos.

Há outras estratégias para simplificar a estrutura da sílaba. 
Uma consiste na queda da liquida no grupo muta cum liquida, 
quando em sílaba átona final. E o que se nota em exemplos 
como [‘otul (outro), [‘pedu] (Pedro), [‘negu] (negro) e [‘kwa- 
tu] (quatro), dentre inúmeros outros. Uma outra importa na 
transformação da seqiiência /-Ndu/ (consoante nasal + du, no 
gerúndio dos verbos) em /-nu/. Assim, o equivalente de aman
do, vendendo, partindo e pondo é [a’mänu], [vé’dénu], [pa[’- 
tfinu] e [‘põnuj. Uma terceira consiste na queda do r final dos 
infinitivos dos verbos, de modo que teríamos [a’ma], [vé’de], 
[pax’tji] e [‘po].5 Esses três processos são relativamente 
generalizados nas variedades não-padrão do português. Porém, 
em FC eles são a norma, e não meras tendências.

Um outro processo categórico do FC relativamente a PP 
consiste na ausência de palavras proparoxítonas. Isso vale até 
mesmo para as palavras que em PP têm acento na antepenúlti
ma sílaba. Nesse caso, intervém a regra de queda da vogal 
postónica, que recua até pelo menos o latim vulgar. Em (3) 
temos alguns exemplos.

Devo salientar que nos não-verbos, sobretudo se m onossílabos, o ‘r ’ 
permanece. Assim  temos, l ‘pa[], ‘par’, [pu[] ‘por’ (preposição). «M aior», 
«melhor» e «pior» são, respectivam ente, [m a’jo], [m i’o] e [pi’o]. Quanto a 
«menor», a form a mais comum  é [m e’nO[], Como já  foi notado acim a, o 
[[] final pode alternar-se com [R] e até com [x]. Contudo, a variante mais 
com um  é [[].
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(3) (a)
[‘kO[gu] ‘córrego’ 
[a’bobra] ‘abóbora’ 
[‘Jakra] ‘chácara’

(b)
[‘bebdu] ‘bêbedo’ 
[‘kõm du] ‘cóm odo’ 
[ki’lómtru] ‘quilóm etro’

(c)
[‘bebu]
[‘kódu]
[ki’lótru]

O exemplos de (3a) já estão generalizados no portugués 
brasileiro, sobretudo chacra e abobra. Essas palavras já estão 
até mesmo dicionarizadas, sendo que a segunda aparece mais na 
forma diminutiva abobrinha. Quanto às formas de (3b), ocorrem 
também no português urbano e, talvez, até mesmo no PP. As 
formas de (3c) parecem ser exclusivas dos dialetos rurais. Em 
FC, de qualquer modo, elas são a norma. As formas de (b) são 
transicionais entre as do PP e as de (c).

As formas de (3c) revelam outra tendência do FC na direção 
de menos marcado. Sobretudo as duas primeiras palavras 
revelam um movimento tendente ao padrão vocabular ótimo 
CVCV. Os dissílabos CVCV predominam tanto na linguagem 
infantil quanto na maioria dos crioulos. Até mesmo em muitas 
línguas não crioulas eles são majoritários.

Entendendo morfologia no sentido tradicional de formação e 
flexão das palavras, FC apresenta uma drástica simplificação 
relativamente a PP, tanto na morfologia nominal quanto na 
verbal. Vejamos, em primeiro lugar, a morfologia verbal. Só 
de formas sintéticas, PP tem, no indicativo, (a) o presente 
(amo, vendo, parto, ponho), (b) o pretérito perfeito (amei, 
vendi, parti, pus), (c) o pretérito imperfeito (amava, vendia, 
partia, punha), (d) o pretérito mais-que-perfeito (amara, ven
dera, partira, pusera), (e) o futuro do presente (amarei, 
venderei, partirei, porei), (f) o futuro do pretérito (amaria, 
venderia, partiria, poria). No modo subjuntivo, temos ainda 
(g) o presente (ame, venda, parta, ponha), (h) o imperfeito 
(amasse, vendesse, partisse, pusesse) e (i) o futuro ([quando 
eu ...] amar, vender, partir, puser). O PP apresenta ainda 
formas para o imperativo afirmativo e o negativo bem como o

3 Morfologia
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infinitivo pessoal e o gerúndio (amando, vendendo, partindo, 
pondo), além de inúmeras formas analíticas (veja-se Cunha 
1970).

Antes de entrar na conjugação verbal do FC, notemos que 
o sistema pronominal local é o que se vê em (4), sendo que PS 
= pessoa do singular e PP = pessoa do plural.

(4) (a) sujeito (b) complemento, 
átono, sem 
preposição

(c) com plem ento, tónico 
(preposicionado)

PS1 eu
PS2 ocê, cê
PS3 ele, ela
PP1 nóis 
PP2 oceis 
PP3 eles, es 

elas, éas

me
te

mim, migo
ocê
ele
nóis
oceis
eles
elas

A forma pronominal objeto tónica, precedida ou não de 
preposição, é quase idêntica à forma sujeito. A única diferença 
consiste no fato de, como complemento, a forma PP3 não 
ocorrer reduzida como es (ou éas). Em (5) temos exemplos de 
uso dessas formas. Como se vê em (5f), migo é uma variante 
especial da forma mim que só ocorre com a preposição com. 
Deve-se observar também que ocê freqúentemente ocorre como 
cê quando na posição de sujeito, imediatamente antes do verbo 
(cê tá bão?, sê acha qui tá rúirn?). Como complemento, é 
sempre ocê.

(5a) Eu te dei a enxada.
(5b) Ocê me deu a vara.
(5c) Ele deu a enxada pr' ocê.
(5d) Ele cunvidô nóis.
(5e) Ele deu a enxada pra mim.
(5f) A enxada tá comigo.

Voltando aos verbos do FC, nota-se que, nas formas do 
presente, normalmente não existe subjuntivo. Assim, dizem-se
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coisas como Ele qué qui eu canto (ele quer que eu cante). No 
que tange às formas de indicativo, ou seja, as formas verbais 
afinal de contas flexionadas, são as que se vêem de (6) a (10).6

(6) Presente do indicativo
(a) (b) (c) (d)

PS1 amo vendo parto ponho
PS2 ama vende parte põe
PP1 ama vende parte põe

(amamo) (vendem o) (partimo) (pomo)
PP2 ama vende parte põe
PP3 ama vende parte põe

(7) Pretérito perfeito do indicativo
(a) (b) (c) (d)

PS1 amei vendi parti puis
PS2 amô vendeu partiu pôis
PS3 amô vendeu partiu pôis
PP1 amô vendeu partiu pôis

(amamo) (vendemo) (partimo) (pusemo)
PP2 amô vendeu partiu pôis
PP3 amô vendeu partiu pôis

(amaro) (vendero) partiro) pusero)

(8) Pretérito imperfeito do indicativo
(a) (b) (c) (d)

PS1 amava vendia partia punha
PS2 amava vendia partia punha

(9) Pretérito imperfeito do subjuntivo
(a) (b) (c) (d)

PS 1 amasse vendesse partisse pusesse
PS2 amasse vendesse partisse pusesse
PS 3 ........  ........  ........  ........

Para facilidade de exposição, em prego a term inologia da gram ática tradicio
nal. No entanto, deve ser notado que a sem ântica do sistema verbal do FC 
é bastante diferente da do PP. Creio que se trata m ais de um sistem a TMA 
(tempo, modo, aspecto), como exposto em Bickerton (1980).
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(10) Futuro do subjuntico
(a) (b) (c) (d)

PS1 amá vendé parti pusé
PS2
PS3 ........  ........  ........  ........

Entre as formas sintéticas, temos ainda os infinitivos (amá, 
vendé, parti, pô) e os gerúndios (amano, vendeno, partino, 
pono).

Como se pode ver, ao se falar em flexão verbal do FC, 
deve-se entender isso cum grano salis. Na verdade, essas 
flexões são em muito menor número do que as do PP. Além 
disso, mesmo os tempos-modos flexionados só o são parcial
mente. Para o pretérito imperfeito do indicativo, o pretérito 
imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo, há uma única 
forma para todas as pessoas e números. Para o presente e o 
pretérito perfeito do indicativo, há apenas duas formas, ou seja, 
uma para a primeira pessoa do singular e outra para todo o 
resto. As formas flexionadas de PP1 do presente do indicativo 
bem como as de PP1 e PP3 do pretérito perfeito do indicativo 
são usadas em situações formais, freqüentemente na presença de 
pessoas da cidade. Portanto, relativamente ao PP, as formas 
verbais do FC são drasticamente reduzidas. Mesmo entre as 
formas flexionadas, notam-se outros tipos de simplificação, 
como a já  mencionada simplificação silábica que se verifica nas 
formas de infinitivo e gerúndio, que vão na direção da sílaba 
não marcada CV.

Afora essas formas sintéticas, há também algumas analíticas. 
As mais comuns são as que indicam futuridade (eu vô amá = 
amarei, ocê vai vendê = venderás, ele vai parti = partirá, nóis 
vai pô = poremos, ocêis vai cantá = cantareis, eles vai comê = 
comerão) e mais-que-perfeito (eu tinha amado, ocê tinha vendi
do, ele tinha partido, nóis tinha posto, etc.). Nesse mesmo con
texto, devem ser mencionadas formas relativamente cristalizadas 
como as de (11).

(11) (a) havéra de (b) dêva (sê) (c) vamo
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A forma ( l ia )  significa algo como «deveria», «poderia», em 
frases como eu havéra de ter ficado em casa (= eu deveria ter 
ficado em casa). Quanto a dêva (11b), normalmente só ocorre 
com o verbo sê (ser), em construções como dêva sê (= deve 
ser). A forma vamo (11c) é uma fórmula exortativa, equivalen
do aproximadamente ao «let’s go» do inglês, quando ocorre 
sozinha. Nesse caso, é uma espécie de imperativo do verbo í  

(ir). Mas ela pode vir acompanhada do infinitivo de outro 
verbo, como em vamo trabaiá e vamo embora. Nesse caso, 
significa algo como le t’s work e le t’s go away.

No que tange às morfologia nominal (substantivos e adjeti
vos), a simplificação é até maior do que a da morfologia verbal. 
Assim, praticamente não há flexão de número, nem no 
substantivo nem no adjetivo. O pouco que há de flexão é nos 
determinantes, como se vê em (12). As formas de 1 a 3 de 
(12a) indicam que o possuidor é apenas um. As de 4 a 6 
indicam mais de um possuidor. A variante (a) indica apenas um 
objeto possuído (singular) enquanto que variante (b) indica que 
ele é mais de um (plural). Depois da barra oblíqua temos a 
variante feminina. Em (12b) temos os artigos e em (12c) os de
monstrativos.

( 12)
(a) possessivos (b) artigos (c) d em o n stra tiv o s

a. eu e meu/minha  cabrito/a o/a
b. eu e m eus/m inhas cabritos/as os/as

esse/essa
esses/essas

2 a. ocê e seu/sua  cabrito/cabrita um /ua
b. ocê e seus/suas cabritos/as uns/tias

aquel(e)/aqué(l)a
aque(l)es/aqué(l)as

3 a. ele e o/a cabrito/a dele  
b. ele e os/as cabrito/a dele

4 a. nóis e nosso/a  cabrito/a 
b. nóis e nossos/as cabrito/a

5 a. ocêis e o/a cabrito/a d'océis  
b. ocêis e os/as cabrito/a d ’océis
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6 a. eles/as e o/a cabrito/a deles/as
b. eles/as e os/as cabrito/a deles/as

Sobre os possessivos, é interessante notar que só há formas 
de pronomes possessivos propriamente ditos para PSI, PS2 e 
PP4, ou seja, para o falante, tanto um (PS1) quanto mais de um 
(PP4), e para o ouvinte, quando apenas um (PS2). Todo o resto 
consiste de uma construção com a preposição de posse de mais 
o pronome sujeito respectivo.

4 Sintaxe

Como decorrência natural das flexões vistas em (12), temos 
que no sintagma nominal a flexão de plural só é indicada no 
determinante, portanto, não há concordância, como se vê
e m  (1 3 ) .

(13a) as m inina
(13b) vô dá ñas volta pur aí
(13c) aques m inino
(13d) esses cam inho aí
(13e) os m inino tudo
(130 m uitos ano
(13g) otos caso
(13h) uns vinte e tantos ano

Outrossim, como decorrência de ausência de flexão de nú
mero no verbo, não há concordância sujeito-verbo dentro da 
oração. Em (14) temos alguns exemplos. Se confron
tarmos (14e) e (14g), veremos que o pouco que há de concor
dância é de pessoa, como já foi sugerido ao falarmos da conju
gação verbal.

(14a) es transita ali
(14b) es vem m unto no Juaquim  do Zé Calisto
(14c) nóis passa lá
(14d) dipois nóis tromba aí
(14e) ocêis já  vai
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(14f) m eus m inino é tudo ativo
(14g) eu vô dexá panhá mais um ano

Um dos tópicos mais interessantes da sintaxe, a oração 
relativa, é muito raro em FC. O pouco que registrei que se 
aproxima déla é o que se vê em (15).

(15a) teve uns dia qui foi n ’üa casa cumprida
(15b) urn hom e qui cê via ele ...
(15c) o que qui nóis já  fizemo!
(15d) urn hom e qui cê via ele só naques trajo casero
(15e) o caval’ qui num e ’a de ferro [falo p ’o minino]

5 Léxico e fraseología

No que concerne à fraseologia, no sentido de estudo das fra
ses feitas, creio que valeria a pena elencar algumas desconhe
cidas e/ou já arcaicas no português urbano (PP). Em (16) 
temos uma seleção das que coletei em 1974.

(16a) lá im  vém  ele /  lenvém  ele ‘lá vem ele’
(16b) lá im vai ele /  lenvai ele ‘lá vai e le ’
(16c) isturdia ‘outro d ia’, ‘uns dias atrás’
(16d) dimais ‘m uito’
(16e) quando dé fé /quan’ dé fé ‘quando menos se espera(r)’
(1 6 0  im  antes de ‘antes de’
(16g) pa mode /  mode ‘a fim de que’
(16h) tra banda ‘o outro lado’ / ‘do outro lado (de um rio, p. ex .)’
(16i) im des’ de ‘desde’
(16j) dos mais ‘m uito ’ (advérbio)
(16k) um tem o de ‘m uito(s)’
(161) tá nos caso de ‘ter intenção d e ’
(16m ) pegá luita ‘luta corporal am igável’
(16n) a hora que ‘quando’.

Há uma série de itens lexicais simples que estão na mesma 
situação. Na verdade, praticamente todo item do léxico do FC 
tem uma conotação diferente da que tem em PP. Vejamos um 
exemplo. A palavra «carro» indica o que em PP se chama de 
«carro de boi», ao passo que o que se chama de «carro» em PP
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é chamado de automóvel, às vezes pronunciado como [ato’- 
mOvi], De qualquer forma, vejamos alguns termos que conside
rei mais tipicamente locais e/ou desconhecidos em PP.

(17a) jabo  /  jaibo  ‘corte, sulco, ferida, fenda’
(17b) petêco ‘desordem , bagunça, sujeira’
(17c) inquijilado ‘definhado, m urcho’
(17d) amojá ‘estar com o úbere cheio, prestes a parir (vaca, égua, e tc .)’
(17e) m utrêco ‘coisa feia, boneco de trapo, espantalho’
(17f) panhá ‘com prar’
(17g) isparolado ‘desajeitado, estabanado'
(17h) diária ‘d iariam ente’
(17i) catirá ‘trocar, barganhar (= breganhá)’
(17j) cafuçu ‘bobo, feio, preto’
(17k) inzoná ‘demorar, fazer cera’
(171) imbondo ‘coisa sem importância, n inharia’
(17m ) tifuque ‘preto, crioulo, pau-de-fum o’
(I7n ) pantentê d e ‘m uito’
(17o) m anqiiéba ‘m anco’
(17p) digero ‘depressa’
(17q) nascida ‘furúnculo’
(17r) letéque ‘loquaz’
(17s) discabriado ‘desanim ado’
(17t) tarado ‘bobo’
(17u) riguilido ‘assanhado’
(17v) mañero ‘leve’
(17x) perrengue ‘adoentado’
(17y) pendenga ‘pendença’
(17z) fréjo ‘bagunça, tumulto (de crianças, p. ex .)’.

6 Falar capelinhense e dialeto caipira

Em diversas passagens das seções anteriores, eu fiz referência 
ao dialeto caipira, como descrito por Amaral (1920). Na pre
sente seção, eu gostaria de enfatizar as semelhanças, bem 
como algumas diferenças, existentes entre FC e DC.

Antes de mais nada, saliente-se que historicamente a região 
de Capelinha do Chumbo foi colonizada por pessoas oriundas 
da área cultural paulista, terra de origem de DC. No entanto, o 
que provavelmente mais se aproxima do DC original seriam 
algumas variedades do dialeto do Mato Grosso (veja-se Palma
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1980). De qualquer modo, FC apresenta uma série de semelhan
ças com ele. Revejamos algumas delas.

A nível fonológico, as semelhanças mais chamativas são:

a) ausência do fonema /A/, que vira [j];
b) presença da variante [[] (r caipira) de /r/;
c) ditongação de vogais tónicas finais seguidas de [s], como

em [‘lujs] ‘luz’, [nojs] ‘nós’, [xa’pajs] ‘rapaz’, [‘mejs]
‘mês’, etc.;

d) queda da postónica, e conseqüente ausência de proparoxíto
nos;

e) queda do /r/ final;
f) elevação da vogal média pretónica, como em [mi’ninu] 

‘menino’, [ku’me] ‘comer’, etc.;
g) [õ] > [ãw], como em [bãw] ‘bom’;
h) trocas esporádicas de [v] por [b], ex.: [ba’sora] ‘vassosura’, 

[be’xuga] ‘verruga’;
i) queda do [d] dos gerundios;
j) rotacização do [1] final de sílaba e nos grupos muta cum 

liquida, além de muitas outras (veja-se Amaral 1920: 45- 
54).

Entretanto, há também diferenças:

a) o [r] caipira não é categórico como em DC, mas variável;
b) às vezes a vogal média se abaixa, como em [x£ka’bêj)j 

‘recabém’, [k£[’d3itu] ‘acredito’, [ko’käw] ‘cocão’;
c) contrariamente ao que se dá em DC, em FC [e] e [o] átonos 

finais se transformam em [i] e [u], respectivamente;
d) não ocorre a alveolar vibrante múltipla [r], que é substituída 

pela fricativa [x] e outras.

Na morfossintaxe, as semelhanças talvez sejam maiores do 
que na fonologia. No DC há praticamente tudo que disse sobre 
a flexão nominal e a flexão verbal do FC. Conseqiientemente, 
não há, em FC e em DC, concordância de número no interior
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do sintagma nominal nem entre verbo e sujeito. O sistema 
pronominal também é bastante parecido, embora aqui Amaral 
não seja muito preciso. Um tipo de flexão muito comum em 
ambos, e que não mencionei acima, é o de grau. Faz-se uso 
intensivo tanto do aumentativo quanto do diminutivo, freqüente- 
mente por razões afetivas, e não para indicar tamanho ou 
intensidade. No caso das orações relativas, DC apresenta 
construções como a casa que eu morei, o livro que eu falei, 
paralelas às do FC que vimos acima. A regência verbal também 
é parecida, como em i im (ir em) ‘ir a ’, ‘chamar de (alguma 
coisa)’, etc.

Nesse contexto, gostaria de salientar a existência de duas 
formas de negação em ambos dialetos, ou seja, num e não. DC 
apresenta construções como num vem mais, num vô não, etc. 
Como se pode ver, por exemplo (18), essas construções são 
perfeitamente paralelas às do FC. Alhures eu defendi a tese de 
que, como o inglês e o alemão, os dialetos rurais em geral e FC 
em particular também têm dois morfemas negativos: num 
quando antes do verbo, e não nas outras posições (Couto 1975).

(18) Não, num  falô não, num  ‘querdit’ não (Não falou, não acredito).

Em síntese, as semelhanças entre FC e DC são muito mais 
numerosas do que as diferenças. Tanto que poderia incluir o 
léxico e a fraseologia, em que os exemplos abundam (veja-se 
Amaral 1920: 82-192). Inclusive compartilham termos de 
origem tupi (picumã, suã, jururu, etc.) e africanos (binga, 
bangiiê, etc.).

7 Falar capelinhense e português padrão

Tem-se discutido o status do português brasileiro no contexto 
da crioulização do português pelo mundo afora desde pelo 
menos o final do século passado. A pergunta que se tem feito 
é: «O PB apresenta alguma forma de crioulização e/ou já foi 
um crioulo no passado?». Neste último caso, estaria a forma
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em que o conhecemos atualmente sofrendo um processo de des- 
crioulização?7

Nos itens anteriores, verificamos que a variante de PB que 
chamei de FC apresenta drástica simplificação relativamente ao 
PP. Essa simplificação pode ser notada em todos os níveis. 
Assim, vimos que na fonologia ela atingiu até mesmo o número 
de fonemas, uma vez que desapareceram Ikl e /p/. Além disso, 
reduziu-se o número de grupos consonantais. Enquanto em PP 
temos aclives silábicos com /V e /r/ (/pr, bl, br, bl/, etc.), em FC 
esses aclives só podem conter /r/. Na coda temos algo parecido, 
uma vez que o fonema /l/ só ocorre em sílaba final da palavra. 
Em sílaba interna à palavra, só ocorre /r/, como exemplifica o 
topónimo «Parmital». No entanto, também as estruturas silábi
cas tenderam a simplificar-se na direção da sílaba não marcada 
CV. Vimos também que o padrão acentuai se reduziu aos 
paroxítonos e aos oxítonos, desaparecendo praticamente por 
completo os proparoxítonos. Por fim, os vocábulos tenderam à 
forma dissilábica CVCV.

Na morfossintaxe o processo simplificador foi mais intenso 
ainda. Houve um desmoronamento da rica flexão verbal do PP. 
A flexão nominal também se reduziu praticamente à de género. 
Por fim, os encaixamentos de sentenças, as relativizações e 
todos os complexos processos de combinação de sentenças se 
simplificaram.

Até mesmo o léxico sofreu uma alteração que se poderia 
chamar de simplificação, ou seja, uma drástica redução quantita
tiva bem como uma adaptação às realidades locais de Capelinha 
do Chumbo.

E verdade que o sistema pronominal mostrado em (4) e 
(12), acima, é mais simples até mesmo do que o do crioulo 
guineense (veja-se Couto 1994). No entanto, como me disse 
certa vez Annegret Bollée (comunicação pessoal), por mais 
longe que tenha ido o processo geral de simplificação por que

Em  Couto (1997b), eu discuto essa questão, com m uitas referências 
bibliográficas.
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passou o PB, ela não foi «weit genug» (até o ponto necessário) 
para se caracterizar um crioulo. No caso específico do FC, não 
temos um registro preciso das condições sócio-históricas em que 
surgiu. Como sabemos, elas são decisivas na caracterização de 
um crioulo.

O que se pode dizer com certeza é que não só FC, mas 
talvez todas as variedades rurais do PB podem ser considerados 
o que John Holm chamou de semi-crioulo. Segundo esse autor, 
os semi-crioulos «têm tanto traços crioulos quanto traços não- 
crioulos, o que não implica que necessariamente tenham sido 
crioulos basiletais algum dia, uma vez que tanto crioulos quanto 
não-crioulos (como o inglês da ilha de Cayman) podem se 
transformar em semi-crioulos mediante empréstimo de traços» 
(Holm 1988: 9-10). Posteriormente, Holm afirmou que semi- 
crioulos são as «variedades lingüísticas que apresentam tanto 
traços crioulos quanto não-crioulos, ou seja: (1) reestruturação 
parcial, que resulta em variedades que nunca foram plenamente 
pidginizadas e que preservam uma parte substancial da estrutura 
do superstrato (como algumas flexões) embora apresentem um 
grau considerável de reestruturação; e (2) influência crioula, 
visível em variedades que originalmente eram não-crioulos, mas 
que com o contato com crioulos adotaram uma quantidade 
significativa de itens lexicais e traços crioulos. Uma vez que 
não é fácil distinguir os dois processos, pois o resultado final de 
ambos é praticamente o mesmo, serão ambos incluídos na 
concepção mais geral de semi-crioulização» (Holm 1991: 1).

A conclusão a que chegamos é a de que FC é bastante 
diferente do português padrão. Entretanto, não chega a se 
caracterizar como um crioulo. Quando muito seria um semi- 
crioulo, pelo menos nos termos da parte (1) da definição supra.8

Além do FC (e «PVB» em geral?), para Holm  são tam bém  semi-crioulos: 
«o afrikaans, o inglês vernacular afro-am ericano (African Am erican 
Vernacular English), o reunionês (que m uitos consideram  um crioulo) e 
algum as variedades não-padrão do espanhol caribenho, sobretudo de Porto 
Rico, República Dom inicana, Cuba, as regiões costeiras da Venezuela e da 
Colôm bia bem  como o espanhol de New York e M iami» (Holm  1991: 1-2).
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8 Conclusão

A descrição dos dialetos rurais brasileiros é uma tarefa urgen
te. É bem verdade que já existe alguma coisa feita, porém, 
fica muito aquém do desejável. O meu objetivo aqui foi ape
nas mostrar um pouco da variedade FC desses dialetos que 
registrei em 1974. Infelizmente, muita coisa se perdeu, mesmo 
do pouco que registrei, como se pode ver comparando o que 
se encontra em Couto (1974) com o que subsiste ainda hoje.

Além desse objetivo de mero registro, os dialetos rurais 
representam o equivalente do que o crioulista Robert Chauden- 
son chamou de «français marginaux» (Chaudenson 1989). Ou 
seja, as variedades de um presumível «português marginal» (FC, 
DC, etc.) nos mostram que por mais que a língua trazida pelos 
portugueses para o Brasil tenha se alterado, não se alterou o 
suficiente para caracterizar um crioulo. Nem mesmo formas 
radicais dessa variedade de português, como DC e FC, pode
riam ser consideradas sequer um crioulo em fase avançada de 
descrioulização. Quando muito, essas variedades seriam o que 
o crioulista norte-americano chamou de semi-crioulo.

Enfim, o estudo dos dialetos rurais brasileiros em geral e do 
FC em particular apresenta interesse tanto teórico quanto 
prático.
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10 Apêndice:
Transcrição da fala de Amadeu Cassiano, o «Ferro Véio»

1. o m inin’montó ness’caval’i ... la vai de galop’ ... e o cavalo viró ‘sim 
p ’o m inin’:

2. ô m inin’, cê tá achan’qu ’eu so de ferro?
3. há m uitos ano cê anda ni mim, seu pai anda ni mim, nunca mi bateu 

dessi jeito
4. agor’qu ’eu tó véi’, cansad’ e océ me ispurretan’ dess’jeitu ; num ‘guentu 

mais não!
5. se fó p ’océ i divagá, cê vai a pé ... se num fô ... se vai puxan’ i volt 

puxanu
6. m inin’ falô p ’pai del
7. ô m ininu, qui dem or’ é essa sua mew fi’, d ’océ i la na 1 ... ,  na farm aça 

buscá u rem ed’, i i vortá a pé?
8. ah sô, o cavai qui num e ’a de ferro
9. u pai do sinhor foi criadu na cacunda del, ele nunca falô nada
10. agora ieu ispurretá ele desse je it’ ... ppodê na ...
11. i a  [cavalo] e vortá a cavai i batê nel’ num pudia
12. falô: não, e l’ num falô iss’ não, m ’nin ’ ... e l’nunca falô nada pra mim!
13. falô, papai!
14. não, num falô não, num ‘querdit’ qui falô
15. e ele f l ô  (vlô), intãosse el num falô não, né? e passô ‘mão num 

chicot’i bateu no m ininu
16. e o m inin’ correu, e n iss’ correu um -a cachorra, ‘vançô nele
17. ele ‘garr’ e vai lá no canto pa panhá um-a mão de pilão pa dobrá na

cachorra
18. a mão de pilão virô ‘sim pa ele
19. pra lá não é capais d ’ ‘a  cachorra m ’ mordê
20. aí o ... o véi: ô meu fi’, pod’ vortá pra trais, eu ‘querditei k ’ sa ... qui 

o cavalu falô
21. ‘quê a mão de pilão falô q u ’ u cachorr’ ia m ’ mordê, né?
22. a  cachorr’ ia m ordê ni mim
23. cabô.
24. curta mais ... tem otus caso, m unt’ mais
25. tem otu cas’ tam ém  du ...
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26. eu tenho treis fio, tod’ os treis com a sorte m unto ruim
27. mais, purquê qu ’o sinhor sabi qui a sort’des é ruim?
28. uai, ‘que um vai sê ladrão
29. u otu vai sê assassinu
30. e o otu vai sê pidão
31. num tem je i t’, uai, num pode!
32. meus m inin’é tudo ativo, vô istudá es tudo
33. e ‘garrô istudô os m inino tudo, gastó quas’ tudu qui tinha pa uistudá os

mininu
34. um form ó pa padre, i otu pa ‘d ivogad’ i u otu pa dotor
35. e formó tudo
36. passadu uns v in t’ e tantos ano ... já  ‘tava tudo hom e, habilitado, cada

um no seus ofiço
37. chegô o ... home la ‘traveis
38. cum ’ é qui é?

Am adeu Cassiano





Paulino V andresen (Florianópolis)

Algumas indicações de m udança 
em curso no português falado na Região Sul

1 Introdução

1 . 1  A Região Sul apresenta uma das mais ricas experiências 
de contatos lingüísticos do Português envolvendo, além das 
línguas indígenas e africanas, um mosaico de línguas de imi
grantes europeus e asiáticos e uma fronteira aberta com países 
de fala espanhola.

É de se esperar que algumas das características do Português 
falado na Região Sul estejam relacionadas à história da ocupa
ção do território por falantes de diferentes dialetos do português 
e posteriormente por falantes de diferentes línguas.

1 . 2  A ocupação portuguesa começa no século XVII, ao longo 
da costa, com a fundação de vilas, depois cidades como 
Antonina (PR), São Francisco do Sul (SC) (1658), Desterro 
(1662), Laguna (SC) (1662) e Rio Grande (RS) (1749), a partir 
da capitania de São Vicente (1530). No século seguinte, a coroa 
portuguesa solidifica esta ocupação com imigrantes açorianos e 
madeirenses e com a construção de fortes em vários pontos do 
litoral, para onde foram destacados soldados portugueses e de 
outras áreas do Brasil. A fundação da Colónia do Sacramento 
leva a ocupação portuguesa mais ao interior, às margens do 
Uruguai, estabelecendo um período de conflitos entre espanhóis 
e portugueses.

1 . 3  Outra frente de ocupação sai de São Paulo inicialmente num 
movimento de bandeiras que, entre outras coisas, vinha prear 
índios, preferencialmente os índios mansos das missões na bacia

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 393-414
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do Rio Paraná. Este movimento se intensificou com a destruição 
das missões jesuíticas no noroeste gaúcho, atraindo aventureiros 
interessados em explorar a riqueza em gado que se reproduzia 
nos campos das Missões. Estabelece-se o «caminho do gado», 
como uma importante rota para a atividade económica de 
transporte de gado, e charque de Vacaria (RS) a Sorocaba (SP). 
Além do comércio, há uma atividade colonizadora, com distri
buição de terras e criação de fazendas, vilas e cidades ao longo 
deste caminho, como Castro (PR), Lapa (PR), Mafra (SC), 
Lages (SC), etc.

No século XIX, outra rota de ocupação, mais ao oeste, 
ocupa o planalto de Guarapuava (1816), indo em direção a 
Palmas (PR) e Passo Fundo (RS), e ocupando toda a região do 
planalto e os pampas com fazendas de gado e charqueadas.

1.4 A partir de 1824, inicia-se a colonização estrangeira, 
predominando inicialmente os imigrantes de língua alemã, no 
período de 1824 a 1870. Seguem-se grandes contingentes de 
imigrantes eslavos (poloneses e ucranianos) e italianos e, em 
menor escala, imigrantes de outros países da Europa.

A imigração japonesa, iniciada em 1918, voltou-se princi
palmente para São Paulo, sendo que na região sul há comunida
des representativas desta etnia principalmente no Norte do 
Paraná.

As colónias de imigrantes se expandiram, com a ocupação 
de novas áreas, criando freqiientemente comunidades multi- 
étnicas, em que o português passou a funcionar como língua 
franca para a comunicação.

E importante salientar que, no século XIX, o govemo 
brasileiro não desenvolveu nenhuma política agressiva de 
aculturação lingüística dos imigrantes. Quase todos os grupos 
desenvolveram sistemas escolares em suas línguas maternas, 
com apoio de suas lideranças religiosas. Na 2a década deste 
século, as escolas passaram a oferecer ensino obrigatório da 
língua nacional, e somente a partir de 1930 há uma «campanha 
de nacionalização do ensino». Proposta pelo govemo Vargas
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(1930-1945), e influenciada pelas circunstâncias políticas da 
Segunda Guerra Mundial, esta campanha culminou com a 
proibição do uso das línguas maternas dos imigrantes.

1.5 A ocupação demográfica da Região Sul teve outro forte 
impulso a partir da década de 40, com a ocupação das terras do 
norte do Paraná para a expansão do plantio do café. Há um 
afluxo de mineiros, paulistas e nordestinos, formando uma área 
dialetal característica da Região Sul.

1.6 Com o intuito de descrever o Português falado na Região 
Sul, os lingüistas das principais universidades sulistas se 
organizaram em dois grupos: um para compor o Atlas Lingüísti
co e Etnográfico da Região Sul (ALERS) e o outro para 
organizar um Banco de Dados informatizado para descrever a 
«Variação Lingüística Urbana na Região Sul» -  VARSUL.

De maneira geral, o ALERS cobre o português falado nas 
áreas rurais (tem algumas entrevistas com informantes de área 
urbana), e o Projeto VARSUL cobre o português falado em 
áreas urbanas representativas da Região Sul.

1.7 O Banco de Dados VARSUL foi organizado pelas seguintes 
instituições: Universidade Lederal do Paraná (UFPR), Universi
dade Lederal de Santa Catarina (UPSC), Universidade Lederal 
do Rio Grande do Sul (UPRGS) e Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). O projeto teve como 
meta armazenar e colocar à disposição dos pesquisadores 
interessados amostras de realizações da fala de habitantes 
enraizados em áreas urbanas sócio-culturalmente representativas 
de cada um dos três estados da Região Sul do Brasil. O Banco 
de Dados VARSUL contem amostras da fala de habitantes de 
doze cidades, quatro em cada estado, perfazendo um total de 
288 entrevistas, com uma duração de 45 a 60 minutos. Trata-se 
de um trabalho realizado dentro dos postulados da sociolingüís- 
tica variacionista laboviana, e pretende fornecer subsídios para
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estudos da variação lingüística e descrição do português falado 
na Região Sul.

A coleta de dados foi iniciada em 1990 e concluída em 
1995. A preparação dos dados (transcrição, digitação, revisão) 
foi concluída em setembro de 1996. As universidades menciona
das possuem cópias completas do acervo total do banco, que 
podem ser consultadas, observadas as normas estabelecidas.

A amostra de cada cidade consta de entrevistas feitas com 
24 falantes. Num primeiro contato com o informante foram 
colhidas informações sobre sua identidade para registro dos 
dados sociais relevantes e para o planejamento da entrevista. No 
segundo encontro, foi gravada a entrevista, com duração aproxi
mada de 60 minutos, contendo uma conversa em estilo não 
controlado sobre a vida do habitante da cidade.

As entrevistas foram transcritas segundo um sistema de 
transcrição próprio do Banco de Dados VARSUL e armazena
das eletronicamente através do Editor VARSUL/ENGESIS em 
disquetes para uso em microcomputadores IBM ou compatíveis.

O acesso aos dados pode ser feito através dos módulos 
Editor VARSUL/ENGESIS para leitura e impressão de entrevis
tas e Interpretador VARSUL/ENGESIS para a seleção de dados 
do interesse do pesquisador.

O Banco de dados VARSUL possui, em cada uma das 
universidades responsáveis por sua implementação:

a) cópia em fita cassete da entrevista de cada um dos infor
mantes -  288 fitas;

b) cópias em disquete para microcomputadores IBM ou com
patível, das transcrições dessas mesmas entrevistas;

c) cópias impressas e encadernadas das transcrições dessas 
entrevistas -  288 volumes;

d) cópia das fichas sociais dos falantes;
e) programa Editor VARSUL/ENGESIS -  para leitura e 

impressão das entrevistas;
f) programa Interpretador VARSUL/ENGESIS -  para a loca

lização de ocorrências de interesse do pesquisador;
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g) Pacote computacional VARBRUL;
h) Manual do usuário -  com descrição das normas de transcri

ção, informações sobre os programas VARSUL/ENGESIS, 
dados sobre a amostra e normas de acesso ao Banco de 
Dados VARSUL.

As cidades incluídas no Banco de Dados VARSUL são 
representativas das etnias que povoaram a região. Assim, além 
das capitais dos três estados (Porto Alegre, Florianópolis e 
Curitiba), foram incluídas:

Io Londrina (PR), por ser a cidade mais importante da região 
norte e representar área de colonização recente por mineiros, 
paulistas e japoneses.

2° Pato Branco (PR), por ser uma das principais cidades do 
sudoeste, representando área colonizada a partir da década 
de 40 por descendentes de alemães e italianos oriundos do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

3o Irati (PR), por ser um núcleo urbano localizado na região de 
colonização eslava, a área plurilingüe mais representativa do 
estado do Paraná.

4o Lages (SC), por ser cidade fundada no século XVIII ao 
longo do caminho do gado, por bandeirantes paulistas.

5o Blumenau (SC), por ser o centro urbano mais expressivo de 
colonização alemã.

6o Chapecó (SC), por ser a cidade mais importante do oeste de 
Santa Catarina, com grande concentração de descendentes 
de imigrantes italianos.

7o Panambi (RS), por ser cidade representativa da colonização 
alemã.

8o Flores da Cunha (RS), por ser cidade representativa da 
colonização italiana no Rio Grande do Sul.

9o São Borja (RS), por representar a área fronteiriça, em 
contato com falantes de espanhol.
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1.8 A constituição da amostra

Na definição inicial dos perfis necessários para a amostragem da 
população urbana levaram-se em consideração as seguintes 
características sociais, comprovadamente significativas em 
pesquisas sociolingüísticas anteriores: sexo (masculino e femini
no); idade (25 a 50 e acima de 50) e escolaridade (primário, 
ginasial e segundo grau).

Não foram incluídos os analfabetos e universitários pelo fato 
de constituírem população alvo de estudos dialetais (analfabe
tos) e da norma urbana regional culta (universitários).

A decisão de não incluir faixa etária abaixo de 25 anos 
levou em conta o tamanho da amostra. Como o banco deveria 
incluir quatro cidades em cada estado, o número de informantes 
de cada cidade foi reduzido, considerando-se apenas as caracte
rísticas sociais comprovadamente significativas. Há, entretanto, 
intenção de ampliar a amostra. A equipe da UFSC já  coletou e 
transcreveu doze entrevistas de informantes de 15 a 24 anos na 
cidade de Florianópolis.

Além de serem selecionados pelos perfis acima, os falantes 
tiveram que, necessariamente, preencher o seguintes pré-requisi- 
tos:

a) falar apenas português (exigência para os entrevistados nas 
capitais), mas ser bilingüe nas cidades representativas de 
etnias;

b) ter morado na cidade pelo menos 2/3 de sua vida;
c) não ter morado fora da região por mais de um ano no 

período de aquisição da língua nativa (2 a 12 anos);

2 Variação e mudança nas consoantes em final de sílaba

Utilizando dados do Projeto VARSUL e em alguns casos 
dados do Projeto ALERS, vamos, em rápidas pinceladas, 
analisar alguns casos de variação e/ou mudança em curso no 
Português falado na Região Sul. Devemos salientar que os
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estudos são parciais, pois o Banco VARSUL foi concluído 
somente em setembro de 1996.

Um dos aspectos em estudo é a variação e mudança nas 
consoantes em posição final de sílaba. Se formos comparar o 
português Brasileiro (PB) com o português Europeu (PE), 
notam-se imediatamente tendências opostas em termos de 
variação. Todas as consoantes, em posição de coda, apresentam 
variação ou mesmo queda no PB, inclusive na Região Sul:

Io a vibrante, fricativa velar ou faringal;
2o o /1/ pode ser realizado como alveolar, velar, semivogal 

posterior ou ainda como [r]; por exemplo em alcança 
[ar’kansa];

3o o /s/ sofre neutralização, podendo ser realizado, dependendo 
da região, como alveolar surda ou sonora ou ainda como 
palatal surda/sonora ou alveolar sonora. Pode ainda cair em 
sílaba final;

4o as oclusivas e a fricativa /f/ desenvolvem um [i] epentético: 
afta [ ‘afita] apto [‘apitu] ...;

5o as nasais, em sílaba interna, não são consoantes plenas 
([ondi] onde) e em sílaba final átona, os ditongos nasais 
podem desaparecer (homem [ ‘omi], levaram [le’varu]);

6o os ditongos decrescentes tendem à monotongação, com 
exceção dos ditongos em sílabas pesadas, como peito, 
pauta, leite, etc. (Bisol 1989).

2.1. Variação e mudança da vibrante

Analisando a queda da vibrante, um estudo de Monguilhott 
(1997), com dados de Santa Catarina, mostra resultados se
melhantes aos encontrados por Votre (1978) e Callou (1987) 
no Rio de Janeiro, quanto aos fatores lingüísticos, confirman
do maior queda do /r/ nos verbos. Quanto aos fatores sociais, 
a etnia foi uma das variáveis selecionadas, como estatistica
mente relevante pelo programa computacional VARBRUL, 
mostrando que os descendentes de açorianos (Florianópolis)
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são os que menos mantém a vibrante (0,35) em posição final, 
enquanto que os de etnia italiana, Chapecó, são os que apre
sentam a maior retenção (0,57).

Monaretto (1997) faz uma análise das vibrantes, com 
tratamento estatístico de 3994 ocorrências de variantes (deixan
do de lado o tepe [r] intervocálico por não apresentar variação 
e os casos de queda em posição final). Foram consideradas as 
variantes —  vibrante anterior, posterior, tepe e retroflexa — , 
vistas na posição de ataque e coda, com dados das três capitais 
—  Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba — , com a seguinte 
distribuição de ocorrência: tepe 40 %, vibrante posterior 39 %, 
vibrante anterior 16 % e retroflexa 5 %.

Em termos de distribuição geográfica, na posição de coda há 
predomínio da vibrante posterior em Florianópolis, do tepe em 
Porto Alegre e uma ocorrência equilibrada de tepe e vibrante 
anterior em Curitiba. Nesta cidade, ocorreu o maior percentual 
das 197 ocorrências de retroflexas encontradas nos dados: 79 %, 
contra 21 % em Porto Alegre e nenhuma em Florianópolis.

A capital de Santa Catarina apresentou características 
dialetais diferentes do resto da Região Sul quanto à realização 
das variantes de /R/, com predominância da vibrante posterior 
[x], tanto no ataque quanto na coda. Nas outras capitais há uma 
predominância do tepe na posição de coda.

Um dado interessante neste trabalho (Monaretto 1997) é a 
ocorrência de tepe e retroflexa na posição de ataque, o que 
denota interferência das línguas de etnias imigrantes como o 
alemão, italiano ou ucraniano no Português falado da região. 
Nos dados do Projeto VARSUL, no que concerne às capitais 
são relativamente poucas as ocorrências: 18 de retroflexa e 14 
de tepe. Mas, nos dados do Projeto ALERS, este número 
aumenta sensivelmente chegando aos seguintes percentuais:
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Tabela 1:
Variantes da vibrante (dados do ALERS)

no ataque na coda

RS SC PR RS SC PR

vibrante  anterior 61 % 38 % 53 % 3 % 0  % 1 %

vibrante  posterio r 14 % 17 % 27 % 0 % 3 % 0 %

tepe 24 % 45 % 20 % 94 % 84 % 57 %

retroflexa 1 % 0 % 0 % 3 % 13 % 42 %

No ataque, o percentual de interferência de línguas minori
tárias de imigrantes chega a 45 % em Santa Catarina e a 25 % 
e 20 % no Rio Grande do Sul e Paraná, respectivamente. Se 
observarmos, por exemplo, os dados de Florianópolis, não 
houve nenhum /R/ realizado como tepe ou retroflexa. Volto a 
lembrar que em Monaretto (1997) não foram computados os 
tepes intervocálicos, como em era, e nos dados do ALERS não 
foram computadas as realizações de caro, mas somente o 
registro das pronúncias de genro, revólver, calor, fervendo, 
gordura, corra, corda e carro, incluídas no questionário de 
realização fonética das vibrantes.

2.2 A vocalização do /l/:- alto [awtu], mal [maw], alternando 
com sua realização velar ou mesmo alveolar, foi estudada por 
Quednau (1997) no Rio Grande do Sul e por Dal Mago (1997) 
em Santa Catarina. O fator «grupo étnico» foi o primeiro 
selecionado nos dois estudos, mostrando que a mudança em 
direção à variante vocalizadora [w] está mais avançada nas 
capitais Florianópolis e Porto Alegre do que nas cidades esco
lhidas para representar as etnias alemã e italiana:



402 Paulino Vandresen

Tabela 2:
Efeito da variável região/etnia sobre a vocalização do /!/

Fatores R io G rande do  Sul San ta  C atarina

C apita is 0,95 0,85

A lem ães 0,25 0,42

Italianos 0,26 0,17

Como vemos na tabela acima, a vocalização do /!/ nas 
capitais é quase categórica ao passo que nas cidades de etnia 
alemã e italiana é maior o uso da consoante. Falantes do sexo 
feminino usam mais as formas com [w], 0,53 no Rio Grande do 
Sul e 0,64 em Santa Catarina.

No estado catarinense, a faixa mais jovem (25 a 50 anos) e 
o nível colegial mostram, igualmente, preferência pela forma 
vocalizada [w], com pesos relativos 0,76 e 0,68 respectivamen
te.

Entre os fatores lingüísticos, o acento foi o fator selecionado 
em primeiro lugar, com 0,67 no Rio Grande do Sul e 0,66 em 
Santa Catarina para a sílaba tónica e com índices decrescentes 
para a pré-tônica e pós-tônica.

2.3 A queda do /s/ não morfêmico não foi ainda estudada nos 
dados do Banco VARSUL. Há dois estudos sobre concordância 
nominal (no sintagma nominal e nos predicativos) cujos resulta
dos, em termos de grupos de fatores selecionados por ordem de 
relevância, são muito parecidos com os encontrados no portu
guês do Rio de Janeiro (Scherre 1988). A continuidade deste 
estudo, adicionando nova faixa etária de 15 a 21 anos, mostrou 
que não há indicação de mudança na área da concordância 
(Vazzata Dias / Fernandes 1997).

2.4 Dos demais itens citados no parágrafo 2, somente os 
ditongos decrescentes foram pesquisados. Com relação ao
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ditongo /ey/ ficou claro que o contexto seguinte é o fa tor  
lingüístico mais importante, sendo que o /r/ e as fricativas 
palatais são as que mais favorecem a monotongação. Com 
relação aos fatores extralingiiísticos, foram selecionados «re
gião» e «idade». Em relação à «região», Florianópolis (0,66) e 
São Borja (0,62) tiveram os maiores índices de monotongação, 
enquanto Chapecó (0,29) teve o menor índice. O grupo etário 
de 25 a 50 anos monotongou 866 das 1042 ocorrências (peso 
relativo 0,62), e o grupo etário com mais de 50 anos monoton
gou 780 das 1063 ocorrências (peso relativo 0,38).

Convém destacar que certos ditongos como em leite, peito, 
reino, céu etc. nunca são reduzidos. São ditongos pesados, com 
rima ramificada e, por isso, infensos à monotongação. Já os 
ditongos leves tem rima simples e ocorrem em contextos 
fonológicos bem determinados que permitem a variação.

3 O sistema pronominal e a concordância verbal

As formas de tratamento constituem um tema de grande in
teresse no Português Brasileiro tanto pela complexidade lin
güística de seus vários subsistemas como pela riqueza prag
mática de seu uso. Este tema oferece muitas alternativas de 
estudo, uma vez que as formas de tratamento mudam segundo 
a área geográfica ou segundo o contexto sociolingüístico em 
que o ato de fala tem lugar. A estreita relação entre as formas 
de tratamento utilizadas em uma comunidade e suas caracte
rísticas socioculturáis toma o estudo do sistema pronominal 
especialmente adequado a considerações diacrônicas, uma vez 
que as mudanças sociohistóricas costumam ter rápida reper
cussão nas formas de tratamento e flexão verbal usadas pelos 
falantes. Embora a análise do corpus do Projeto VARSUL 
esteja apenas começando em relação a este tema, percebe-se 
que há mudanças no elenco de pronomes utilizados em sua 
relação com a forma verbal e no preenchimento da posição de 
sujeito ou objeto pronominais.
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Um dos aspectos interessantes do Português falado na 
Região Sul é a sobrevivencia do pronome tu sujeito, com ou 
sem concordância. Por outro lado, no estado do Paraná há uso 
categórico de você, mas com a sobrevivência do possessivo teu, 
tua e do clítico te, ao passo que seu, sua ocorre principalmente 
combinados com o tratamento senhor(a). Dois trabalhos, 
seguindo a mesma metodologia (Labov 1972) constataram, 
ainda, situações diferentes em duas capitais da Região Sul. Em 
Curitiba não há uso de tu, mas além de você (informal) e Sr.(a) 
(formal) ocorre uma forma intermediária, sem uso de pronome 
de tratamento (pronome zero), quando o emissor fica em dúvida 
entre o tratamento formal e informal (Abreu 1987).

Em Florianópolis, segundo Ramos (1989), há um sistema 
básico de três níveis de formalidade —  tu informal íntimo 
solidário, você mais formal e senhor(a) formal e respeitoso. Na 
metodologia aplicada, (questionário com fotografias), encontrou- 
se também a «forma zero», atribuída a dúvidas na escolha entre 
você e senhor(a).

3.1 Já nos dados do Projeto VARSUL das três capitais (Lo- 
regian 1996) apareceu o seguinte quadro de usos nos 72 infor
mantes pesquisados:

Tabela 3:
Distribuição dos informantes 

quanto aos tipos de pronomes de tratamento utilizados

C uritiba Porto A legre F lorianópolis

você 23 1 /

você e 
senhor(a)

1 / /

tu / 18 11

tu  e você / 4 7
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C uritiba Porto A legre F lorianópolis

tu e senhor(a) / / 1

m istura  de 
form as

/ 1 5

total 24 24 24

Confirmando Abreu (1987) não houve ocorrência de tu em 
Curitiba. Mas os dados revelaram um elevado uso de tu em 
Porto Alegre e Florianópolis, onde 18 e 11 informantes, respec
tivamente, usaram somente tu ao longo de toda a entrevista e os 
demais usaram tu alternadamente com você e senhor(a). Isto 
significa que tu ocorreu em todos os 24 informantes destas duas 
cidades.

3.2 Outro aspecto interessante na região Sul é a concordância 
do pronome tu com o verbo na 2a pessoa singular, como 
estabelece a gramática escolar, ou com marca de 3a pessoa (sem 
concordância); (tu fez). Vejamos os dados na tabela abaixo:

Tabela 4: 
Região e concordância 

(Loregian 1996)

Fatores aplicação total % peso  re la tivo

Porto A legre 30/740 4 0,12

Florianópolis 371/935 40 0,71

R ibeirão  da 
Ilha

240/425 57 0,81

Total 641/2100 31

Analisando os dados, vemos que os informantes de Porto 
Alegre fizeram concordância somente em 4 % das ocorrências
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do pronome tu, realizando formas como tu fo i, tu vai, tu fez  ... 
Já em Florianópolis a concordância sobe para 40 %, e em 
Ribeirão da Ilha (comunidade do interior da Ilha em que se 
situa Florianópolis) sobe para 57 %, peso relativo de 0,81. 
Deve-se assinalar que em Florianópolis ocorre freqüentemente 
a assimilação do /t/ pelo /s/, em formas como tu visse (viste), tu 
fizesse  (fizeste).

3.3 O fator sexo não se mostrou relevante. A hipótese da autora 
de que as mulheres fariam mais concordância que os homens 
não se verificou. Se admitirmos que falantes do sexo feminino 
tendem a usar formas de prestigio e evitar formas estigmatiza
das, devemos admitir que, no registro informal, as formas tu 
vai, tu fez  não sofreram tais restrições.

Por outro lado, a escolarização mostra resultados interessan
tes na aplicação da concordância com peso relativo 0,45, 0,55 
e 0,69 para primário, ginásio e colegial, respectivamente, 
conforme tabela 5:

Tabela 5:
Região, escolaridade e concordância 

(Loregian 1996)

Primário Ginásio Colegial Total

Porto Alegre

Apl. / 
Total

22/318 4/201 4/221 30/740

% 7 2 2 4

P. R. 0,50 0,24 0,30

Florianópolis

Apl. / 
Total

89/322 110/290 172/323 371/935

% 28 38 53 39

P. R. 0,45 0,55 0,69
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Primário Ginásio Colegial Total

Ribeirão da 
Ilha

Apl. / 
Total

54/99 73/142 113/184 240/425

% 55 51 61 56

P. R. 0,50 0,56 0,67

Apl.: Aplicação 
P. R.: peso relativo

3.4 Na faixa etária com mais de 50 anos, de forma geral, os 
informantes fizeram mais concordância, havendo uma escala 
crescente muito clara no Ribeirão da Ilha.

Em Florianópolis, há equilíbrio entre as variantes nos três 
grupos etários, conforme mostra a tabela 6:

Tabela 6:
Faixa etária e região 

(Loregian 1996)

15 a 24 25 a 49 + de 50 Total

Porto Alegre

Apl. / 
Total

/ 6/364 24/376 30/740

% / 2 6 4

P R. / 0,13 0,29

Florianópolis

Apl. / 
Total

142/370 133/358 96/207 371/935

% 38 37 46 39

P R. 0,63 0,62 0,69

Ribeirão da 
Ilha

Apl. / 
Total

22/64 119/216 99/145 240/425

% 34 55 68 56

P. R. 0,44 0,77 0,84
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Em que direção a concordância verbal estaria em processo 
de mudança na Região Sul? Para melhor compreendermos o uso 
dos pronomes na dimensão diatópica, é interessante consultar 
um estudo sobre o uso dos pronomes no tratamento de «irmão 
com irmão», baseado em dados do Projeto ALERS (Koch 
1996). Observa-se que praticamente todo o Paraná usa você fez, 
mas como já  comentamos com relação a Abreu (1987), o 
possessivo teu e o clítico te são de uso corrente no registro 
informal, pelo menos em Curitiba. A área do você passa pelo 
planalto, acompanhando o «caminho do gado», entrando no Rio 
Grande do Sul na área de Vacaria, ocorrendo ainda em duas 
ilhas, uma na área das missões e outra menor, entre Vacaria e 
Porto Alegre. Tu fizeste ocorre em praticamente todo o litoral de 
Santa Catarina, uns poucos pontos no Paraná e três áreas no Sul 
e Sudoeste do Rio Grande do Sul. Tu fez  ocupa a área central 
do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina (colonizada por 
gaúchos) e uma área em Santa Catarina, entre o planalto que 
usa você fez  e o litoral que usa tu fizeste.

3.6 O surgimento da variante inovadora tu fez  pode estar ligado 
a um quadro mais geral do Português popular brasileiro de 
redução no sistema de flexão verbal e outras alterações no 
sistema pronominal, como, por exemplo, a gente substituindo 
nós, etc. Assim, em formas verbais, com menor saliência fónica, 
pode haver oposição somente entre Ia pessoa singular e as 
demais:

- eu compro
- tu compra
- ele(a), você, a gente compra
- nós compra ./. com prem o
- eles, vocês com pra ./. compro

O uso de tu fez  estaria ligado a esta redução da flexão 
verbal, que atinge também outras formas, como o pronome nós 
que vem seguido de verbo sem o morfema -mos em 11 % das 
ocorrências numa amostra de informantes de Florianópolis do
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Banco de Dados VARSUL (Seara 1997). Neste mesmo estudo 
se verifica que a Ia pessoa plural é expressa em 70,2 % das 
ocorrências por a gente e somente em 29,8 % por nós.

Outra hipótese possível seria a variante inovadora tu fe z  ter 
surgido por contato entre as formas tu fizeste e você fez. Se 
observarmos o mapa do ALERS, verifica-se que todas as áreas 
de tu fez  estão em contato com você fe z ■ A única exceção é o 
sul de Santa Catarina, mas, para isso há uma explicação geo
gráfica — o paredão da Serra do Mar — que dificulta a co
municação entre planalto e litoral.

Esta hipótese não se contrapõe à anterior, uma vez que a 
concordância ou não do pronome tu não é categórica em 
nenhuma das cidades em que um maior número de dados foi 
considerado. Em Porto Alegre, no nível informal, a variante 
inovadora é quase categórica, enquanto que em Florianópolis, 
ao contrário, a concordância apresenta peso relativo de 0,65, 
mas com um percentual de concordância abaixo dos 50 %. 
Deve-se lembrar também a tendência de queda ou modificação 
de consoantes em final de sílaba, que afeta também o «s» da Ia 
pessoa plural, como em vamos, frequentemente realizada vamo, 
ou em batemo, partimo, etc.

O tu é usado em situações formais, principalmente no 
tratamento assimétrico de superior para inferior. Nesta cir
cunstância, observei com atenção duas situações de defesa de 
tese na PUC-RS, em Porto Alegre, em que todos os professores 
locais usaram o tratamento tu com concordância, como esperado 
para tal contexto social. Após a defesa, em situação informal 
ocorreram usos de tu sem concordância, fato também atestado 
nas entrevistas do Projeto NURC, no corpus de Porto Alegre, 
com informantes de nível superior.

3.7 Outro aspecto que gostaria de comentar é a continuidade do 
uso de teu e te em áreas em que o uso de você é categórico, 
como em Curitiba. Menon (1996), utilizando dados do Projeto 
VARSUL de Curitiba, verificou que tanto teu quanto seu são 
usados no contexto de você.
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Tabela 7:
Possessivos e pronomes te e você(s) em Curitiba 

(Menon 1996)

Variáveis sociais seu teu você(s) te

Sexo M 0,48 0,52 0,30 0,70

F 0,53 0,47 0,67 0,33

Idade + de 50 0,42 0,58 0,54 0,46

25 a 50 0,62 0,38 0,33 0,67

Escolaridade
Primária 0,59 0,41 0,55 0,45

Ginasial 0,58 0,42 0,39 0,61

Colegial 0,20 0,80 0,60 0,40

A distribuição de seu e teu é equilibrada, destacando-se 
apenas o maior uso de teu pelo grupo de maior escolaridade 
(0,80) e o uso de seu pela faixa etária de 25 a 50 anos (0,62). 
A situação de uso parece estável, e, segundo a autora, «o uso de 
uma forma ou outra de possessivo está relacionado com os 
aspectos de familiaridade, respeito e formalidade na relação 
falante/possuído» (Menon 1996: 104).

A autora assinala ainda que o te estaria fadado a um 
declínio no uso, por indicação de fatores sociais e lingüísticos 
revelados pela análise:

a) as mulheres e a faixa etária mais jovem preferem o uso do 
pronome lexical você(s), como objeto direto ou indireto 
(com preposição);

b) o fator lingüístico assinala que o te se cristalizou em situa
ção proclítica, e, além disso, só pode ter um antecedente no 
singular, ao passo que você(s) pode ter antecedente(s) no 
singular e plural.
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Outro aspecto intrigante no sistema verbal é a preservação 
do imperativo — canta, não canta ao lado de cante -  não 
cante, mesmo nas áreas de uso corrente de você. Canta e não 
canta são formas marcadas para a realização de certos atos de 
fala que sobreviveram ao desaparecimento do tu (Faraco 1996).

3.8 Com relação ao que comentamos até agora, verificou-se que 
ocorreram uma série de modificações no sistema pronominal e 
em sua relação com a flexão verbal:

Io Houve no Brasil uma reformulação do sistema de tratamen
to, com a substituição de vós por vocês, possivelmente em 
todo o território brasileiro. Vós, vos, vosso, convosco 
continua sendo usado somente no contexto dos cultos 
religiosos, nas orações e textos litúrgicos.

2° O tratamento com o uso de tu com concordância permanece 
nas faixas de colonização açoriana do litoral, particu
larmente de Santa Catarina e no sul e sudoeste do Rio 
Grande do Sul. A forma tu sem concordância ocorre em 
todo o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e alguns 
pontos no Paraná. Face ao elevando índice de ocorrências 
em Porto Alegre e ao avanço desta forma em Florianópolis, 
podemos concluir que esta forma avança no registro infor
mal. Nos dois casos, há situação de variação entre as duas 
formas, conforme pode ser verificado nos dados de Floria
nópolis e Porto Alegre.

3o A forma você substituiu completamente o tu em Curitiba, 
mas o possessivo teu é de uso corrente, levando uma 
vantagem sobre o seu em termos de clareza pragmática, em 
alguns contextos. Nos dados de Curitiba estão atestados 
usos de você competindo com teu e seu. O te mostra 
declínio na área de uso de você, face à tendência geral do 
uso de pronomes lexicais em vez dos clíticos na posição de 
objeto. Você ocorre em Florianópolis num sistema ternário 
de níveis de formalidade (Ramos 1989).
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4o A origem da forma tu fez  pode estar associada ao empo
brecimento da flexão verbal e pela introdução de novas 
formas com concordância de 3a pessoa como a gente, 
competindo com nós.

Outra alternativa para a explicação desta mudança seria o 
contato lingüístico entre usuários de tu e você, no território da 
Região Sul, e a tendência de queda ou mudança nas consoantes 
em posição de coda, especialmente finais átonas.

A influência do sistema pronominal das línguas dos imi
grantes ainda não foi examinada. Nestes casos, é importante 
verificar os contatos lingüísticos e os materiais escolares que 
levaram à aprendizagem do Português. Um dado interessante é 
que um manual de ensino do Português, publicado em Blume
nau, não inclui tu e vós no paradigma verbal ensinado aos 
alunos das escolas alemãs (Büchler 1914).

Uma expansão dos estudos sobre o uso de tu e você nas 
outras nove cidades do Banco de Dados VARSUL trará possibi
lidades de esclarecer melhor o quadro geral da região.

E claro que somente uma descrição completa de todo o 
sistema pronominal no português falado da Região Sul mostrará 
com clareza o quadro de variação e mudança existente.
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M atthias Perl (Mainz)

Português popular brasileiro  (PPB) 
e español popular caribeño (EPC): 

L2, resultado do substrato  ou semi-crioulo?

0 A Ibero-América afro-americana

Grandes partes da América Latina caracterizam-se por urna 
forte presença de individuos de cor (pretos e mulatos), facto 
durante muito tempo esquecido, ou pelo menos descurado, 
pelas ciências sociais de cunho eurocentrista. Um exemplo do 
afirmado constitui a República Dominicana com um número 
muito elevado de população de cor preta, e onde, porém, mal 
existem estudos afro-americanos de qualquer espécie, visto 
que as tradições culturais são única e exclusivamente procura
das na Espanha. De modo especialmente drástico, assistiu-se à 
rejeição da presença afro-americana na altura em que o dita
dor Trujillo mandou assassinar milhares de pessoas de cor 
preta para aumentar a taxa da população branca.

Noutros países só se pode assistir a uma considerável 
mudança desta posição no decorrer dos últimos anos. A Colôm
bia, país em que a nova constituição veio explicitamente a 
possibilitar uma valorização da cultura afro-americana, constitui 
um exemplo.1 No Brasil nunca se verificou uma renúncia das 
raízes afro-americanas. No entanto, também não se pode falar 
de um cuidado especial em relação a esse tipo de problemas.

Título 1, Artigo 7 da Constituição da Colômbia: «El Estado reconoce y 
proteje la diversidad étnica y cultural de la Nación colom biana.» Artigo 10: 
«El castellano es el idiom a oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de 
los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza 
que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será 
bilingüe (Constitución Política de Colombia 1991 1996: 6).

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 415-430
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Zonas com uma acentuada população afro-americana na 
América de língua espanhola ou portuguesa constituem hoje os 
três países insulares Cuba, Porto Rico e a República Dominica
na, as zonas costeiras da Colômbia e Venezuela, as zonas 
costeiras do Pacífico de Colômbia, Ecuador e partes da zona 
costeira peruana, as ilhas que fazem politicamente parte dos 
Países Baixos — Aruba, Bonaire e Curaçao — , as zonas 
costeiras das Caraíbas do Panamá, Costa Rica, Nicarágua, 
Guatemala e Honduras (nas partes que não foram povoadas por 
habitantes de língua inglesa ou crioula) e naturalmente o Brasil, 
com excepção dos Estados do sul e de algumas regiões ao 
centro.

Uma população de cor existiu em séculos anteriores também 
em regiões do México,2 assim como na Argentina e no Uruguai. 
Esta ou foi assimilada pelo resto da população, como por 
exemplo no caso da costa mexicana das Caraíbas, ou emigrou 
após ter ocorrido a abolição da escravatura. Através de migra
ções, a população de cor preta chegou, por exemplo, a atingir o 
Chocó colombiano na costa do Pacífico.

Em todas as chamadas zonas «pretas» havia um domínio de 
população de cor (pretos e mulatos), que influenciaram decisiva
mente estas regiões.

Quase nenhum país possui dados demográficos, dos quais se 
possa obter o número exacto da população de cor preta. A este 
respeito há em primeiro lugar a mencionar os ressentimentos 
ainda existentes em relação à população de cor preta, assim 
como (pelo menos em alguns dos países) um desinteresse 
absoluto por questões ligadas a esta população. No Brasil, os 
respeitantes documentos foram em grande parte eliminados, 
após a abolição da escravatura (1888).

Mencionei aqui zonas de língua espanhola e portuguesa que 
apresentam uma evolução populacional semelhante. Tanto o 
Brasil como a zona circum-caraíbas não se encontravam despo

Até hoje existe ainda um núcleo im portante de população negra na costa 
pacífica (veja-se Zim m erm ann 1995: 63).
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voados, mas tinham, sim, por altura da chegada dos europeus 
(neste caso espanhóis e portugueses), uma população indígena 
diversa. Enquanto nas Antilhas e nas zonas costeiras das 
Caraíbas esta foi eliminada dentro de um curto espaço de 
tempo, no Brasil existiram e existem ainda hoje, pelo menos 
nalgumas regiões, grupos de índios falantes de português não 
como língua materna.

Na minha opinião, no entanto, não se pode presumir uma 
transmissão de fenómenos lingüísticos dos primórdios da 
colonização, visto que, por exemplo nas Caraíbas, a população 
espanhola emigrou mais rapidamente para o continente america
no, e, por conseguinte, se pode excluir a possibilidade de ligar 
características lingüísticas actuais aos primeiros colonos.3 De 
muito maior importância é, por tanto, a época da grande imi
gração e do tráfico de escravos, que começou tanto para o 
Brasil como para grande parte das regiões de língua espanhola 
no fim do século XVIII e durou até meados do século XIX. Só 
nesta altura se processam evoluções significativas da população.

No fim do século XVIII aparecem também as primeiras 
descrições de uma variedade própria do português no Brasil e 
duma variedade própria do espanhol em países das Caraíbas 
(vejam-se para o caso do Brasil: Pinto 1978, Noll 1995, para o 
caso das regiões de língua espanhola: Perl 1993 e 1994).

1 A evolução da população em Cuba e no Brasil 
em comparação

Num estudo exemplar irei comparar o desenvolvimento da 
população em Cuba e no Brasil, visando propor a tese de que 
um desenvolvimento e uma estrutura da população semelhan
tes possivelmente levaram a um desenvolvimento semelhante 
de variedades lingüísticas ao nível da linguagem falada, visto 
que o número de analfabetos ou o de falantes de língua L2

Vejam -se neste contexto os meus estudos em Perl (1994).
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tiveram uma influência decisiva no desenvolvimento da língua 
num determinado espaço de tempo.

1 . 1  C u b a

Os dados respeitantes a Cuba baseiam-se nos meus estudos 
em Perl (1991):

Para 1774 consegui obter os seguintes dados estatísticos:

população total: 171620
dos quais brancos: 96 440
dos quais pretos ou mulatos: 75 180

Para 1792:

população total: 272 300
dos quais brancos: 153 559
dos quais pretos ou mulatos: 118 741

Para 1817:

população total segundo Poinsett: 671 079
dos quais brancos: 291 901
dos quais pretos ou mulatos: 379 178

população total segundo Humboldt: 630 980
dos quais brancos: 290 021
dos quais pretos ou mulatos: 340 952

população total segundo Delitsch:
dos quais brancos
dos quais pretos ou mulatos

553 033 
239 830 
313 203
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população total segundo Behm e Wagner: 635 604
dos quais brancos 276 689
dos quais pretos ou mulatos 358 915

Para 1827:

população total: 704 487
dos quais brancos: 311 051
dos quais pretos ou mulatos 393 436

Para 1841:

população total: 1 007 624
dos quais brancos: 418 291
dos quais pretos ou mulatos: 589 333

Para 1861:

população total: 1 396 530
dos quais brancos: 798 484
dos quais pretos ou mulatos: 603 046

1.2 Brasil

Acerca da evolução da população brasileira podem-se referir 
os seguintes dados:

Para este fim baseio-me principalmente nas seguintes fontes: 
Curtin (1969), Klein (1986) e Merrick / Graham (1979).

Para 1798:

população total: 3 250 000
dos quais brancos (europeus): 1 010 000
dos quais índios: 252 000
dos quais africanos (inclusive mulatos): 1 988 000
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Para o crescimento da população afro-brasileira há em 
primeiro lugar a mencionar a importação crescente de mão-de- 
obra através do tráfico de escravos, visto que a taxa de natalida
de e a esperança de vida eram extremamente baixas. Por volta 
de 1800, pode-se constatar que mais de metade da população 
brasileira era constituída por pretos (ou mulatos), que por sua 
vez em grande parte não tinham nascido no Brasil. A população 
dos escravos no Brasil atingia o nordeste para além da região de 
exploração de minérios de Minas Gerais, até as regiões de 
plantação do café à volta do Rio de Janeiro e São Paulo. 
Merrick / Graham (1979) também sublinham a forte presença de 
população de cor nas cidades brasileiras. Só a partir de meados 
do século XIX se verificou um aumento de brasileiros brancos 
(principalmente imigrantes) nas grandes cidades. Em meados do 
século XIX verificou-se novamente um êxodo da população de 
cor preta das cidades para as regiões de plantações.

A comparação demonstra que entre o fim do século XVIII 
e meados/fins do século XIX, ou seja na altura em que se 
formam as variedades lingüísticas diferentes do padrão europeu 
(vejam-se Pinto [1978: XV-XIX], Noll [1995: 205] e Perl 
[1993]), se presenciou em ambos os países uma evolução 
populacional semelhante. O número de indivíduos de cor preta 
da população (escravos africanos, pretos livres e mulatos) era 
superior ao número de brancos, e no caso do Brasil inclusiva
mente superior ao da população índia. Só após meados do 
século XIX e principalmente lá para o fim do século XIX, ou 
seja a seguir à abolição da escravatura e ao precedente tráfico 
de escravos, o número de indivíduos pretos da população

Para 1892:

população total:
dos quais brancos (europeus):
dos quais índios:
dos quais africanos (inclusive mulatos):

9 930 478 
3 787 289 

386 955 
5 756 238
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diminui. Tanto para Cuba como para o Brasil se pode explicar 
este processo com a emigração crescente por parte de europeus.

2 Fenómenos do português popular brasileiro (PPB) 
e do español popular caribeño (EPC)

Em primeiro lugar quero referir que, ao contrário do Black 
English, que é única e exclusivamente utilizado por falantes 
de cor preta, não se pode provar a existência de um «espanhol 
preto» ou de um «português preto» na América. O português 
popular brasileiro (PPB) e o español popular caribeño (EPC) 
também são utilizados por falantes de cor branca ou índios 
(PPB), que pertencem a um estrato da população com possibi
lidades mínimas de acesso ao ensino e que não viam necessi
dade em aprender uma variedade padrão, visto nunca se senti
rem obrigados a utilizar essa forma da linguagem para deter
minados fins comunicativos (veja-se também Lipski 1985: 
979).

Também não é do meu conhecimento que falantes de 
português ou de espanhol afro-americanos de hoje em dia, 
utilizem propositadamente, fora de contexto religioso, uma 
variedade divergente da língua padrão, para sublinhar diferenças 
étnicas. Em relação a períodos passados não se pode, porém, 
excluir a existência de tais variedades. No que diz respeito às 
Caraíbas de língua inglesa, onde os adeptos do Rastafari 
utilizam uma variedade do Jamaican Creole para sublinhar a 
sua identidade cultural (veja-se Pollard 1986: 157-166), o caso 
é diferente.

As variedades do PPB e do EPC, a serem aqui analisadas, 
podem hoje ser consideradas variedades linguísticas de carácter 
social. E, no entanto, de ressaltar que existem a todos os níveis 
diferenças enormes em relação as variedades nacionais ou 
regionais de variedades da língua padrão, que podem dar azo a 
grandes problemas de compreensão, dado que principalmente a 
morfossintaxe varia substancialmente. No EPC, por exemplo, 
existem ainda outros tipos de acentuação e grandes variações
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fonéticas. Falantes das respectivas variedades europeias nem 
sempre conseguem entender tudo.

Se a estrutura da população nas Caraíbas era idêntica à do 
Brasil, pode-se partir do princípio que a evolução das varieda
des da linguagem popular do espanhol e do português tenha 
sido paralela. Senão verifiquemos:

Na literatura recente foi, entre outras coisas, possível provar, 
tanto para o PPB como para o EPC, os seguintes fenómenos 
(vejam-se principalmente os novos resultados da investigação 
em Perl / Schwegler 1998).

1. A negação dupla do tipo «não vou não». Alguns dialectos 
do Brasil apresentam inclusivamente uma regra suplementar 
(Neg 3), onde a partícula de negação só se coloca no fim da 
frase: «vou à praia não» (Schwegler 1991b: 193). Para o 
EPC comparar: «Yo no sé nada de eso no» (Megenney 
1990: 121). A negação dupla sem pausa e sem acentuação 
para o português europeu não se pode constatar até à data.

2. A posição reforçada do pronome sujeito em colocação não 
enfática: «Nós não mandou [SBP mandamos] pedir nada 
não» (Azevedo 1989: 866, segundo Holm 1992: 5 1).4 Para 
o EPC, compare-se a investigação pormenorizada do tema 
em Perl (no prelo) e Lorenzino (1998).

3. A não-inversão do pronome em frases interrogativas: «Você 
mora onde?» (Baxter 1998). Compare-se para o EPC: «¿Qué 
tú comes?» (Lorenzino 1998).

4. Uma marcação reduzida do número em paradigmas nomi
nais: «ficou uns quatro mês lá» (Rodrigues 1974: 54), para 
o EPC: /mi do selmána/ ( ‘mis dos hermanas’) (Figueroa 
1995: 189).

Veja-se Holm  (1992: 50): «Because o f the reduced verbal paradigm, 
PBP(ed) makes greater use o f subject pronouns than EP, which is a Pro
drop language and uses them  for emphasis only.» Vejam -se tam bém  os 
estudos detalhados com parativos da perda dos pronom es pessoais nas 
variedades populares do espanhol e do português, em línguas crioulas assim  
com o nas línguas bantus ocidentais em  Perl (no prelo).
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5. Uma semântica lexical em parte não concordante assim 
como expressões idiomáticas semelhantes: Sobre esta 
questão existe um estudo complexo de Holm (1994). O 
autor prova que uma grande parte das expressões idiomáti
cas do PPB apresentam paralelos no EPC e noutras línguas 
crioulas e línguas de contacto da África ocidental, mas não 
nas variedades do português e espanhol familiar da Penínsu
la Ibérica.

3 L2 — Fenómenos no espanhol e português

A nossa apresentação até agora mostrou que principalmente 
no século XIX as variedades não-estándares do PPB e tam
bém do EPC foram notoriamente desenvolvidas por falantes 
que não eram de língua materna, e que com certeza não hou
ve o cuidado em manter elementos das variedades anteriores 
do espanhol ou do português, visto que os falantes L2 apren
deram ambas as línguas de forma espontânea, e que a maioria 
dos falantes não tinha acesso a uma instituição corretora ou 
normalizadora, como por exemplo a escola.

Os fenómenos mencionados em cima também se poderão 
provar nas variedades L2 do espanhol ou do português? Em 
relação à linguagem dos trabalhadores estrangeiros na Alemanha 
(L2 é o alemão) verificaram-se as seguintes características, que 
independentemente da língua materna podem ser consideradas 
geralmente típicas para uma L2 (veja-se Meisel 1977: 90-91):

4. Lexical m aterial which is sem antically least m arked is preferred: «m achen» 
‘to do ’.

7. M issing elements.
a) Articles, especially definite articles, preferably within Prepositional 

Phrases and in subject Noun Phrases.
b) Prepositions.
c) Copula, auxiliairies and main verbs, most frequently the copula.
d) Personal pronouns, preferable in subject position.

8. Inflectional ending on verbs, adjectives and nouns are deleted.
9. Insertion o f subject pronouns in the imperative.
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10. W ord order.
a) No inversion of subject NP and verb, e. g. in yes-no-questions: «wann 

du kom mst» ‘when you com e?’ instead o f «wann kom m st du» ‘when do 
you com e?’ [ ...]

11. C om plex sentences are very unusual. I f  they appear, com plem entizers and
relative pronouns may be missing.

Somente a não-inversão do pronome em frases interrogati
vas é tido como fenómeno típico de L2.

4 «Vestigial Spanish»

Lipski (1985: 963-984) teve a oportunidade de investigar em 
várias zonas das Caraíbas, na Ásia e nos EUA variedades do 
espanhol, que não tiveram contacto com línguas africanas. Ele 
comparou as características típicas destas variedades lingüísti
cas com crioulos de base lexical espanhola. Às variedades que 
investigou deu o nome de «vestigial Spanish». Outros lingüis
tas nomearam semelhantes variedades do espanhol nas Caraí
bas «semi-creoles». Destas fazem também parte as variedades 
populares rurais do PPB faladas no nordeste do Brasil. Lipski 
(1985: 970-977) pode constatar as seguintes características: 
«reduction of verbal morphology, reduction of nominal mor
phology, modification of the pronominal system, reduction of 
prepositional usage, reduction of syntactic complexity, phono
logical confusion and reduction».

Ao comparar as estruturas do «vestigial Spanish» e do 
crioulo com base no espanhol, Lipski consegue ainda constatar 
que em ambas as variedades lingüísticas aparecem os seguintes 
fenómenos de modo análogo (Lipski 1985: 976-980): «[...] the 
use of tener as an existential verb, the elimination of the article, 
frequent use of redundant subject pronouns [...]». Lipski (1985: 
979) considera as por ele investigadas «vestigial Spanish 
varieties» variedades lingüísticas típicas para a «[...] imperfect 
language acquisition under conditions where the need for 
essential communication prevails over pressures for normative 
precision [...]» (Lipski 1985: 979).
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A posição reforçada de pronomes sujeito seria deste modo 
igualmente típica para o «vestigial Spanish».

5 Substrato

A existência de expressões idiomáticas semelhantes e de se
mântica lexical parcialmente idêntica, pode-se, entre outras 
razões, explicar devido ao facto que, embora para os falantes 
do PPB e EPC as línguas europeias, espanhol ou português, 
tivessem um prestígio elevado a nível externo e fossem neces
sárias à comunicação, as línguas maternas africanas não per
derem o seu prestígio interno, principalmente no campo das 
expressões idiomáticas (veja-se Dalphinis 1985: 103).

Holm (1998) refere sobre isto, entre outras coisas, os 
seguintes exemplos:

cabelo baixinho  ‘cabelo curto ’ (-PE); C l low hair; CFH chèvè ba; EC
pelarse bajito ‘cortar o cabelo curto’; 1 ¡run kúkúrú.5

azul ‘compleição m uito escura’ (-PE); Cl navy-blue black; CF PA = blè;
EC azul; Z uluhlaza.6

brincadeira de roda ‘jogo  no qual as crianças fazem um círculo e cantam ’
(-PE); C l ring play; CFH fè wonn; EC jugar a la rueda-rueda; 1 eré agbo.

meu nego  ‘o meu nam orado’ (-PE); C l my nigger; CF R mon noir; EC mi
negro.7

Pude provar por outra ocasião (Perl no prelo), que se pode 
verificar tanto uma posição reforçada do pronome sujeito nas 
variedades de linguagem popular do espanhol ou do português 
respectivamente das Caraíbas ou do Brasil, como no crioulo 
com base no espanhol ou no português como ainda nas línguas

(-PE) = não existe no português europeu, C l = crioulo inglês, CFH =
crioulo francês de Haiti, EC = espanhol vernáculo caraibano, I = iorubá.

6 CF PA = crioulo francês das Pequenas Antilhas, Z  = zulu.
7 CF R = crioulo francês de Reunião.



426 M atthias Perl

de contacto da África ocidental. O português popular de Angola 
também apresenta os mesmos fenómenos. Por conseguinte, não 
se pode excluir um efeito de substrato.

A negação dupla também foi observada por Schwegler 
(1991b) em vários tipos de crioulos assim como no PPB e no 
EPC. Para este fenómeno também existem modelos da África 
ocidental que Holm (1992: 57) encontrou no Ewe, apoiando-se, 
entre outros, em Boretzky (1983: 102):

nye-m é-lè.háfi wòvá o.
ich-neg-sein, dann/als er-kom m en neg.
eu não estava lá, quando ele chegou/veio».

Stolz (1987: 15) chama a atenção que

[ ...]  der substratische Einfluß besteht dem nach nicht unbedingt aus einer 
direkten Übernahm e afrikanischen W ortm aterials, sondem  kann sich eben 
in der sozusagen wörtlichen Nachbildung afrikanischer K onstruktionen mit 
portugiesischen Lexemen m anifestieren.

Esta afirmação feita em relação ao crioulo com base no 
português pode ser sem dúvida transposta para as variedades 
lingüísticas do PPB e EPC, que foram principalmente formadas 
ou influenciadas por falantes de cor preta. O efeito de substrato 
não se verifica somente na adopção de morfemas, mas muito 
mais de forma oculta, ao serem transferidos modelos funcionais 
(veja-se Stolz 1987: 20).

6 Observação final provisória

Concluindo, desejo notar que os fenómenos existentes, tanto 
no PPB como no EPC, não podem ser vistos como fenómenos 
típicos de qualquer língua L2 e ainda menos como continua
ção de fenómenos do português ou espanhol europeus.

Sou portanto da opinião que se deve focar mais o interesse 
nas línguas de contacto, que tiveram tanto no Brasil como nas 
Caraíbas um papel muito importante na formação de variedades 
lingüísticas populares. Hoje em dia, já não se discutirá o facto
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das variedades lingüísticas investigadas (PPB e EPC) não serem 
crioulo em sentido restrito, dado que a crioulização de línguas 
se pode processar de modo diverso. Onde o matrilecto deixou 
de existir, ou seja onde tenha deixado de haver contacto com a 
língua europeia, após a retirada da potência colonizadora, como 
é, por exemplo, o caso do Suriname, a crioulização pode tomar 
lugar mais rapidamente e de modo mais intenso do que noutros 
locais em que o contacto com a língua europeia continuou a ser 
possível.

O termo «semi-crioulo», hoje em dia comum, designa esse 
tipo de variedades lingüísticas que não foram completamente ou 
só parcialmente crioulizadas, como as do PPB e EPC. Uni- 
versálias de simplificação não são, porém, de se excluir. No 
entanto a negação dupla, a mesma idiomática e semântica 
lexical ou a colocação do pronome sujeito, não se podem 
esclarecer como meros processos gerais de simplificação.

Neste caso, também se voltaria a pôr a questão, porque não 
existem estes fenómenos nas variedades lingüísticas europeias? 
A comparação das variedades do português popular brasileiro 
com as variedades do español popular caribeño deveria ser um 
novo ponto de partida metódico para poder esclarecer fenóme
nos lingüísticos do português do Brasil. O efeito de substrato, 
fenómenos de L2 e universálias de simplificação favorecem o 
esclarecimento de determinadas estruturas. Se na língua materna 
de um falante já  existem determinadas estruturas, estruturas 
essas que também existem nas variedades crioulas e semi- 
crioulas assim como em variedades L2 ou que podem ainda ser 
consideradas universálias de simplificação, custa-me acreditar 
numa adopção de modelos europeus.

Obviamente ainda não se fizeram estudos comparativos de 
variedades rurais do português europeu. No entanto, estudos 
acerca da aquisição de uma segunda língua e acerca do crioulo 
já permitem primeiras conclusões.
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Eberhard Gärtner (Leipzig)

Elementos do substandard 
na linguagem falada culta

1 Preliminares

Pretendemos apresentar aqui algumas considerações sobre o 
que chamaremos de mobilidade diassistemática de algumas 
construções morfossintáticas do português do Brasil, geral
mente consideradas como pertencentes ao substandard.

O conceito do substandard ou língua não-padrão está 
estreitamente ligado ao conceito do standard, padrão ou norma. 
Sendo a norma uma grandeza historicamente variável em 
dependência de circunstâncias socioculturais, também o há de 
ser o conceito do substandard.

No caso concreto do Brasil, durante os primeiros cem anos 
de independência política, a língua padrão , ou seja, o modelo 
da língua escrita ou literária foi praticamente a norma literária 
do português europeu.1 Conseqiientemente era considerado 
substandard tudo quanto se desviasse desta norma.

O fato de, na segunda metade do século XIX, José de A lencar (veja-se 
Pinto 1978: 95), M acedo Soares (veja-se Pinto 1978: 358), Salomé 
Q ueiroga (veja-se Pinto 1978: 160; 168) e outros autores brasileiros se 
terem  pronunciado contra a imitação da norm a literária do português 
europeu, em bora m anifesta a nascente consciência de independência 
política e cultural, não afetou seriam ente a prática em vigor. Com o é 
sabido, os próprios defensores da autonom ia lingüística não deixaram  de 
observar as normas da gram ática portuguesa (veja-se M elo 1970: 104; Melo 
1975: 174).

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 431-462
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Em fins do século XIX e começos do XX, o principiante 
estudo científico da realidade lingüística brasileira2 levou a um 
melhor conhecimento dos fatos da língua do Brasil. Ao mesmo 
tempo, as peculiaridades gramaticais do português do Brasil 
começam a ser melhor compreendidas. Assim, em 1895, Said 
Ali3 conseguiu explicar as particularidades da colocação brasi
leira dos pronomes clíticos como resultantes do sistema fonoló
gico brasileiro, e, em 1908, o mesmo autor (Ali 1908; Ali 1966: 
89-101) mostrou que a falta de concordância em construções 
reflexivas do tipo «vende-se casas» provém da necessidade de 
se expressar um sujeito indeterminado em oração de voz ativa, 
explicação hoje aceita até pela gramática científica do português 
europeu (veja-se Mateus / Brito / Duarte / Faria 1989: 157; 
212).

A formação e ascensão da burguesia desde o último quarto 
do século XIX e particularmente durante a primeira Guerra 
Mundial foi criando paulatinamente uma atitude nacionalista 
perante o problema da norma lingüística. Expressão deste novo 
espírito são o Modernismo paulista, iniciado pela Semana da 
Arte Moderna, celebrada em São Paulo em 1922, ano do 
Centenário da Independência do Brasil, e o Regionalismo do 
Nordeste, desencadeado pelo Congresso Brasileiro de Regiona
lismo, realizado em 1926 no Recife. Ambos os movimentos 
reagiram contra a imposição da norma européia, criando uma 
língua literária mais condizente com os hábitos expressivos do 
português do Brasil. A medida, no entanto, em que os fenóme
nos da coloquialidade e mesmo do substandard foram admitidos 
na língua literária, difere muito de fenómeno para fenómeno e 
de autor para autor (veja-se Lessa 1966: 20-21).

2 Veja-se por exemplo: Silva (1880); Silva Jr. /  Andrade (1894); Rom ero 
(1888); Ribeiro (1897).

3 Em  março de 1895, M anuel Said Ali expôs, na Revista Brasileira, editada 
pela Livraria Laem m ert do Rio de Janeiro, num artigo intitulado «A 
colocação dos pronom es pessoais», as grandes linhas da sua teoria sobre o 
problem a, publicadas, em form a m ais elaborada, em  Ali (1966: 33-59).
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Um fator que deve ter contribuído para essa atitude menos 
purista terá sido uma mudança na composição da intelectualida
de brasileira. Em meados do século XIX, o núcleo com a maior 
projeção na sociedade eram os bacharéis, ou seja, pessoas em 
cuja profissão a palavra falada e escrita tinha grande importân
cia.4 Daí o culto da palavra, a imitação dos modelos clássicos, 
a retórica.'1 Com o nascimento da burguesia brasileira e o 
estabelecimento do ensino técnico, no último quarto do século 
XIX, surgiu uma intelectualidade6 mais virada para questões 
técnicas do que para o brilho da palavra, cujos representantes 
ensinaram e escreveram sem se terem preocupado demais, na 
sua formação profissional, com os problemas da língua. Já não 
interessava tanto a beleza da frase como a expressão adequada, 
o termo certo. Devido à sua formação diferente, estes intelec-

«Em nossa élite [ ...]  quase inteiram ente constituída de advogados, m édicos 
e engenheiros, foram aqueles bacharéis e doutores que adquiriram , na 
hierarquia interprofissional, m aior autoridade e prestígio.» (Fernando de 
Azevedo: A  cultura brasileira , Rio de Janeiro 1943, citado em: Sodré 
1964: 301).

«Os bacharéis, pela própria natureza de seus estudos e pelos serviços que 
lhes presta, na atividade profissional, o dom ínio da língua, foram os mais 
sujeitos a essa poderosa atração. Não havia quase estudante de Direito que 
não pagasse o seu tributo à poesia e à retórica ou perpetrasse, na m ocidade, 
alguns ‘pecados’ literários; e só quando lhes sorria a literatura é que os 
bacharéis sentiam  abrir-se perspectivas na carreira intelectual: tão imanadas 
andavam, nessa especialidade, as letras e a profissão.» (Fem ando de 
Azevedo: A cultura brasileira, Rio de Janeiro 1943, citado em: Sodré 
1964: 302).

«São, assim , os filhos da m odesta burguesia comercial e burocrática, de 
im portância relativam ente secundária, que irão aparecer, graças ao desen
volvim ento tam bém  modesto do capitalismo no Brasil, no cenário político 
e intelectual da segunda metade do século XIX. Nas novas gerações, que 
ingressam  nas Faculdades de Direito do país, infiltrar-se-iam  esses novos 
burgueses. Nas escolas técnicas, a Central e a M ilitar, tam bém  procurarão 
eles, em virtude de não possuírem  recursos necessários para enfrentar 
estudos longos e caros, satisfação para as suas tendências intelectuais.» 
(João Cruz Costa: Contribuição à história das idéias no Brasil, Rio de 
Janeiro 1956, citado em: Sodré 1964: 350).
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tuais estavam mais inclinados a introduzirem fenómenos da 
língua falada e mesmo do substandard na sua expressão escrita. 
Assim, podemos observar, fora da literatura de ficção, uma 
penetração crescente de fenómenos da língua falada em textos 
escritos e impressos que vem se prolongando até os nossos dias.

Esta abertura da língua escrita e mesmo da literária à língua 
falada foi consolidando a consciência de que o Brasil devia ter 
uma norma própria, diferente da portuguesa, para a língua 
escrita, baseada na linguagem urbana culta. Proclamada prema
turamente no século passado (veja-se nota 1), na sociedade 
burguesa do Brasil do século XX a idéia de uma norma brasilei
ra encontrou condições mais favoráveis, fato devido também a 
uma compreensão aprofundada da relação entre sistema, norma 
e fala na lingüística do século XX.

No entanto, as diferenças na aceitação de elementos da 
língua falada entre os diversos autores de literatura de ficção e 
as respetivas diferenças entre os pronunciamentos dos gramá
ticos mostram que não estava muito claro quais seriam os 
elementos que pertencessem a essa linguagem culta, enquanto 
não houvesse uma análise empírica dessa linguagem.

Daí surgiu o projeto de pesquisa da «Norma Urbana Culta» 
(NURC), o qual, registrando a fala de pessoas geralmente de 
formação universitária, em situações formais e informais, visa a 
detectar a norma que está realmente na base da comunicação 
social desta camada social.

A análise das elocuções registradas no âmbito do projeto 
NURC permite ver que uma série de fenómenos que vinham 
sendo considerados substandard pela gramática normativa 
brasileira, já penetraram na fala —  tensa ou distensa —  de 
pessoas com formação superior.

Antes de apresentar os dados respetivos, porém, achamos 
conveniente tecer algumas considerações diacrônicas acerca das 
fontes históricas do substandard e da sua posição dentro do 
diassistema do português do Brasil.
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2 A formação histórica das variedades não-padrão 
do português do Brasil

A nosso ver, o substandard tem duas fontes históricas. Te
mos, por um lado, a transplantação para o Brasil de fenóme
nos substandard do português europeu (veja-se Schafroth 
1993: 332-341), como, por exemplo, o emprego do relativo 
que sem marcador de função sintática como em

(1) em tudo lugar que eu moro, tudo quer bem eu (Rodrigues 1974: 204).
(2) Eu não conheço o homem que eu dei a foiçada. (Jesus 1960: 154).

ou com a função sintática do relativo marcada no lugar que 
conviria ao elemento co-referente, como em (3) a (5):

(3) Aqui nesta aldeia tem um caboclo que ele é ideal (Umbanda , Rupara 
Ltda, 2001).

(4) Ela teve vários filhos. [ .. .]  Tem dois filhos m oços que  ela não os quer 
em  casa (Jesus 1960: 50).

(5) O hom em  que eu falei ontem com ele (Elia 1963: 133).

E temos, por outro lado, fenómenos exclusivamente brasilei
ros, resultantes, muitas vezes, mas nem sempre, do contato lin
güístico do português com línguas indígenas e africanas, o qual, 
segundo uma teoria não comprovada por fatos documentados,7 
mas bastante provável, teria produzido nas regiões rurais do 
litoral e da hinterlândia uma ou várias linguagens de emergên
cia, chamadas pidgins (Carvalho 1979: 90), crioulos ou semi- 
crioulos (Melo 1946: 56; 61-62; Silva Neto 1963: 51; 107-108; 
127; Elia 1979: 142-147; Holm 1987: 406-429, e outros) ou

«Se houve algum  crioulo no Brasil na época colonial, só o saberem os no 
dia em que descobrirm os documentos comprobatorios, apesar da afirm ação 
de Silva Neto (1963: 73) de que houve ‘o crioulo de negros e índios’ ao 
lado do português e da língua geral» (Couto 1997: 99). Veja-se tam bém  
Zim m erm ann (1996: 82-86).
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fa lar crioulizado (Silva Neto 1963: 89), que estariam na base da 
chamada linguagem rural*

Nos centros administrativos do litoral, onde a comunidade 
de portugueses deve ter sido maior e mais coerente, inclusive 
em contato permanente com falantes do português europeu e 
permanentemente reforçada por imigrantes, é lógico que o 
português se tivesse mantido mais intacto do que no interior. 
Por outro lado, não se deve sobrestimar a influência lingüística 
daquelas modestas aglomerações urbanas sobre as zonas rurais 
no Brasil colonial.9

No século XVIII, o ciclo da mineração modificou a situação 
lingüística profundamente. Em primeiro lugar, levou ao povoa
mento da região mineira e à fundação aí de núcleos urbanos, 
contribuindo assim para a extensão da situação lingüística do 
litoral e da hinterlândia para o interior do país, isto é, impondo 
ali o português (veja-se Elia 1979: 86-103) e os pidgins,

«Estou que a nossa língua rústica, [ ...] , é substancialm ente o português 
arcaico, [ .. .]  transform ado em certo aspecto da m orfologia e em alguns da 
fonética pela atuação dos índios e dos negros» (M elo 1946: 73-74).

«Por razões de ordem  histórica, sou levado a supor que se constituiu no 
planalto central paulistano um dialeto crioulo de tipo tupi-quim bundo, o 
qual, intensam ente lusitanizado posteriorm ente, deu o ‘dialeto caip ira’ [ ...]»  
(M elo 1946: 62).

«O  antigo crioulo —  ou tipo de linguagem  que hoje o representa —  
ficou circunscrito aos cam pos do interior, no uso dos tabaréus, m atutos ou 
caipiras, continuadores da antiga plebe rural» (Silva Neto 1963: 150).

«São estes, em  traços gerais, os caracteres da econom ia agrária da colónia. 
Quanto à urbana, ela é no primeiro século e meio da colonização pratica
m ente inexistente. [ ...]  O com ércio estava lim itado aos pequenos m ercado
res ambulantes [ ...] . O seu desenvolvim ento data realmente de m eados do 
séc. XVII» (Prado Jr. 1963: 21).

«O Brasil foi, no decurso de mais de três séculos, um vasto país rural. 
Suas cidades e vilas, quase todas costeiras, de pequena densidade dem o
gráfica e desprovidas de centros culturais importantes, nenhum a influência 
exerciam  nas longínquas e espacejadas povoações do interior» (Cunha 
1985: 17).
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desterrando assim a língua geral para os confins da Colónia.10 A 
comunicação entre a região mineira, os portos do litoral e as 
regiões de produção agrícola e pecuária assim como a constante 
mobilidade demográfica (Prado Jr. 1963: 218) contribuíram para 
manter uma relativa unidade, mesmo do substandard, fazendo 
com que os falares regionais só divirjam hoje em alguns 
aspetos fonéticos (tanto segmentais como supra-segmentais) e 
no léxico.11 Em segundo lugar, a criação de uma administração 
portuguesa e o surgimento de uma camada dominante burguesa 
composta de portugueses recém-imigrados (Prado 1963: 35-36) 
nos centros urbanos foi aumentando o prestígio e a base social 
do português, o que levou ao que Silva Neto (1963: 181) 
chamou de reaportuguesamento, termo que a moderna crioulís- 
tica substituiu por descrioulização. Dentro da sociedade urbana, 
a imitação do modelo português pelas camadas sociais inferio
res, geralmente de procedência rural e falantes do pidgin, levou 
ao desenvolvimento de uma linguagem urbana inculta, poste
riormente chamada de língua popular (Melo 1946: 73), lingua
gem popular12 ou linguagem vulgar,13 mais próxima do portu
guês do que a linguagem rural, conservando, porém, bastantes

Sobre o processo de imposição do português e o retrocesso do em prego da 
língua geral, veja-se sobretudo a docum entação publicada em Silva Neto 
(1963: 52-66; 92-95).

11 Esta relativa unidade já  foi salientada por M elo (1946: 73): « [ ...]  apesar da 
imensidade do território e das dificuldades de comunicações, a nossa fala 
plebéia apresenta notável unidade relativa, apreciável uniform idade», assim  
com o por Silva Neto (1963: 151): «Esses falares regionais, do Am azonas 
ao Prata, oferecem  notável unidade. A gradação de cores nesse tecido 
dialetal é quase imperceptível: nota-se apenas no sotaque [ .. .]  e no 
vocabulário. [ ...]  A grande maioria dos fatos que caracterizam  os nossos 
falares regionais tem âmbito panbrasileiro.»

12 «Linguagem popular  —  é a linguagem  das pessoas hum ildes, das classes 
mais m odestas da sociedade: o meio é pobre e acanhado: a percentagem  de 
analfabetos é muito grande» (Silva Neto 1963: 18).

13 « [...]  uma linguagem  vulgar, usada pelas pessoas que vivem  nas cidades, 
m as que não têm  instrução e participam  do grupo social m enos bem  dotado 
[ ...]»  (Silva Neto 1963: 139).
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elementos da linguagem rural,14 uma vez que a migração do 
campo para a cidade tem reforçado constantemente o elemento 
rural nas camadas inferiores urbanas. Podemos, portanto, 
concluir que o substandard ou a língua não-padrão, no caso do 
Brasil, tem uma dimensão urbana, a linguagem popular, e uma 
dimensão rural, a linguagem rural.

Na fala urbana culta é patente a influência do ensino da 
norma literária européia e da gramática. Apresenta uma morfo
logia verbal, nominal e pronominal geralmente intatas com a 
conseqiiente observância das regras de concordância verbal e 
nominal. É interessante, no entanto, constatar que, mesmo em 
elocuções consideradas formais, também se encontram certos 
fenómenos considerados geralmente como substandard. Alguns 
desses fenómenos serão analisados a seguir.

Na análise de elementos do substandard na fa la  urbana 
culta nos baseamos, essencialmente, nos seguintes textos de 
base: duas entrevistas com falantes da linguagem rural do 
Estado de São Paulo, publicadas em Rodrigues (1974) e em 
Careno (1997), textos do folclore publicados em forma de livro 
(Teixeira 1941), disco e cassete assim como folhetos da litera
tura de cordel do Nordeste; textos escritos por falantes da 
linguagem popular (Jesus 1960; e diversos textos, nomeadamen
te cartas, publicadas em Pinto 1990) assim como a peça Eles 
não usam black-tie (Guarnieri 1966). Para a análise da lingua
gem falada culta usamos as gravações do projeto NURC 
publicadas em Callou (1991) e Callou / Lopes (1993).

«Na sintaxe, [ .. .] ,  ocorrem  fatos comuns a nossos falares rurais e ao 
linguajar das classes urbanas m ais modestas» (Silva Neto 1963: 159). V eja
se tam bém  a relação de fenómenos do português popular escrito em  Pinto 
(1990: 20-22; 35-37; 48-51; 71-77).
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3 Elementos do substandard na fala urbana culta

3.1 Concordância verbal e expressão do sujeito

Uma das características principais da linguagem rural é a 
deficiência de sua morfologia verbal, provavelmente resultante 
do contato do português com línguas não-flexivas durante o 
período colonial (veja-se Melo 1946: 63; Silva Neto 1963: 
152, por exemplo). De uma maneira geral, a expressão do 
sujeito passou da desinência verbal para o pronome sujeito:

(6) eu m inino querá  be; Nos não coiesse  esso zente (Silva Neto 1963: 35-
36),

embora se mantivessem algumas formas flexivas só fonetica
mente reduzidas pela queda do -s final:

(7) Robamo, sabemo, façam o  (Silva Neto 1963: 35-36).

Com a restituição da flexão verbal, processo central da 
chamada descrioulização, que foi parcial na linguagem rural, 
quase total na linguagem popular e total na linguagem falada  
culta, o pronome sujeito continuou sendo usado. Isso fez com 
que, no Brasil, o português passasse a uma marcação negativa 
dentro do parâmetro «pro-drop» (Duarte 1993: 107),15 o que 
constitui o início de uma mudança tipológica do sistema da 
língua, desencadeada, em última análise, pelo contato lingüístico 
na época colonial. Este emprego redundante do pronome sujeito 
se dá inclusive em casos em que na norma européia seria 
interpretado como sinal de não-co-referência dos sujeitos:16

Veja-se tam bém  Duarte (1998).

«Se o SNSu da oração com pletiva tiver realização lexical através de um 
pronom e pessoal, este será interpretado preferencialm ente com o não co- 
referente do SNsu da frase superior: (8)(a') Os pais disseram  que eles foram 
m uito severos.» (M ateus /  Brito /  Duarte /  Faria 1989: 272).
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(8) ela chega... [ .. .]  e pergunta a ele se ele quer vender (Callou 1991: 
63).

Embora a observância das regras de concordancia seja urna 
constante da linguagem falada culta, é possível detectar casos de 
ausência do morfema de concordância, como em:

(9) evidentem ente que as exigências da criança em matéria de espaço é 
m uito grande ... (Callou / Lopes 1993: 43).

(10) eles importam  o petróleo cru e refina ... (Callou 1991: 83).
(11) prem iam  éh aqueles que se houve m elhor na luta (Callou /  Lopes 1993: 

34).

Isso acontece sobretudo, quando a ordem sujeito-predicado 
é invertida, como em (12) e (13):17

(12) dentro desse círculo está  demarcado a cal as linhas dentro das quais o 
jogo  se realiza (Callou /  Lopes 1993: 37).

(13) só vai ter direito a votar ... os indivíduos que tivessem  um a determ ina
da renda (Callou 1991: 110).

O emprego do pronome tu com o verbo na terceira pessoa:

(14) Quando foi que tu se casou‘1 (Nascentes 1953: 89),

típico do substandard de extensas zonas do país e registrado por 
Nascentes também como traço do linguajar cariocax%, não se 
observa nos textos analisados da fala culta do Rio de Janeiro. 
Seus vestígios, no entanto, estão patentes no emprego, com re

17 Note-se que a gram ática norm ativa admite, é verdade, a falta de concordân
cia verbal na seqiiência predicado-sujeito, mas exclusivam ente sob a 
condição de que o sujeito esteja com posto de vários substantivos coordena
dos. Veja-se, por exem plo, Almeida (1988: 449) e Cunha /  Cintra (1984: 
505).

18 «O povo [usa] apenas os verbos nas terceiras pessoas. M esmo quando por 
ênfase usa a segunda do singular, m orfologicam ente não vem  nesta pessoa 
e sim na terceira do singular: Tu vai vê (Tu vais ver)» (Nascentes 1953: 
93).
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ferência à mesma pessoa, de você, da forma oblíqua te e do 
possessivo teu:

(15) posso concorrer com você e te derrubar (Callou 1991: 61).
(16) você está com o disco ... bota na tua vitrola e não consegue ouvir ... 

(Callou 1991: 98).

Outra observação ligada ao problema da concordância verbal 
é a de que não se encontrou nos textos analisados a concordân
cia errada do verbo haver com seu objeto direto, condenada por 
quase todas as gramáticas normativas (veja-se Almeida 1988: 
285-286; Torres 1966: 250). Em compensação, encontramos um 
caso de concordância errada com o verbo ter impessoal:

(17) — quantas peças tinha?
—  tinham  duas peças (Callou /  Lopes 1993: 43).

Também se detectaram vários casos em que o verbo pessoal 
existir segue o esquema de haver impessoal sem concordância:

(18) existe o salário desse em pregado ... durante os dois anos que ele 
trabalhou ... [ .. .]  existe  no ... no ... os dados relativos a tem po de 
serviço (Callou 1991: 99).

(19) m as se não existe nos autos os elementos necessários a essa liqiiidação 
(Callou 1991: 100).

Também a falta de concordância em construção reflexiva, 
expressão do sujeito indeterminado em oração de voz ativa, 
típica do português popular,19 aparece na fala culta:

(20) é um jogo que se faz com umas pedrinhas . .. jo g a -se  três ... apanha-se  
duas no ar ... (Callou /  Lopes 1993: 32).

A sua freqiiência, no entanto, é mínima.

Pinto (1990: 36) cita por exemplo: «Conserta-se eletro-dom esticos. A luga- 
se salas. Faz-se unhas. Vende-se xinelos. Reform a-se baterias.»
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3.2 Concordância nominal e formação de plural

No substandard, tanto na linguagem rural:

(21) tudos os patrão  (Rodrigues 1974: 203).
(22) tudo os leitãozinho (Rodrigues 1974: 205).
(23) eu não sei contar os mês certo (Rodrigues 1974: 206).

como na linguagem popular urbana:

(24) para os menino  (Pinto 1990: 82).
(25) sinto saudade dos m eus irmão  (Pinto 1990: 84),

a expressão do plural é muitas vezes reduzida ao primeiro 
elemento do sintagma nominal, fenómeno geralmente considera
do consequência de pidginização na época colonial (Melo 1946: 
83; Silva Neto 1963: 83). Na linguagem falada culta, a concor
dância dentro do sintagma nominal é normalmente observada. A 
realização fonética do morfema plural /S/, no entanto, é muitas 
vezes tão fraca que quase não deixa impressão acústica. Por 
isso, nos textos analisados do projeto NURC, o morfema plural 
aparece às vezes entre parênteses como uma «hipótese do que 
se ouviu» (Callou 1991: 11):

(26) quando éram os criança(s) (Callou / Lopes 1993: 32).
(27) outro tipo de indústria(s) (Callou 1991: 83).
(28) a indústria de equipam ento(s) (Callou 1991: 84).

Muito esporadicamente registram-se erros de concordância 
em género e número nos elementos nominais do predicado 
(participio da voz passiva ou predicativo do sujeito), sobretudo 
quando o predicado antecede o sujeito:

(29) dentro desse círculo está demarcado  a cal as linhas dentro das quais o 
jogo se realiza (Callou / Lopes 1993: 37).

(30) então foi loteado uma parte  (Callou /  Lopes 1993: 50),
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ou quando o sujeito se compõe de substantivos de género e 
número diferentes:

(31) a parte  de cim a dos meus arm ários estão cheias (Callou /  Lopes 1993: 
61).

3.3 O verbo ter  impessoal

O emprego impessoal do verbo ter é outro famoso traço do 
substandard brasileiro:

(32) Tem dia que dói, tem dia  que não dói (Rodrigues 1974: 202).
(33) Irmão, quinta feira à noite teve um batismo especial aqui em Arapongas 

(Pinto 1990: 88).

Também na linguagem urbana culta aparece com alta 
freqiiência:

(34) lá tem potássio, tem magnésio  (Callou 1991: 30).
(35) tem gente  que fica eternam ente na adolescência (Callou 1991: 58).
(36) tem alguém  que está querendo sair (Callou /  Lopes 1993: 45).

É interessante observar que alguns informantes, sobretudo 
com formação em Letras, evitam o emprego do ter impessoal 
completamente (veja-se Callou 1991: 33-48), enquanto que 
outros, geralmente com uma formação menos ligada às letras, 
usam tanto haver como ter, com preferência individual para um 
ou outro verbo. Também se registra o emprego dos dois verbos 
na mesma elocução:

(37) ah não ... há uma situação especial ... éh ... que envolve uma parti
cipação muito grande de apostadores ... e tem  inclusive um ... apoio 
um incentivo todo oficial (Callou /  Lopes 1993: 30).

(38) ah ... tem  uma série de outros ... há futebol de de mesa. (Callou / 
Lopes 1993: 32).

É de notar que, em elocuções formais, certos falantes 
começam por empregar o verbo haver, para, em determinado 
momento, quando a fala se toma menos formal, passarem a
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empregar o verbo ter.20 Deduzimos daí que o emprego de um 
ou outro verbo, na fala culta, pode servir de indicador do grau 
de formalidade da elocução, tendo, portanto, passado a sua 
marcação de diastrática a diafásica. Esta conclusão parece ser 
apoiada pela observação de que mesmo falantes que preferem o 
uso de ter empregam haver em combinação com lexemas que 
pertencem a um registro mais formal, como em:

(39) há  um a tendência (Callou 1991: 30).
(40) há  um a necessidade (Callou 1991: 31).

3.4 A negação pós-verbal

É uma característica do substandard, tanto rural como urbano, 
a redução fonética da negação pré-verbal de [nãw] para [nu], 
às vezes também graficamente representada por num, acom
panhada da repetição da partícula negativa em posição pós- 
verbal, no fim do grupo fónico, seguindo eventuais elementos 
remáticos pós-verbais e recebendo o acento frasal, tendo 
portanto realização fonética plena, de ditongo nasal:

(41) não quero não (M arroquim  1934: 196).
(42) Cum  esta lei que tem agora / Num  pódi m atá mais não  (Teixeira 1941: 

132).
(43) num  sei u qui era não (Careno 1997: 92).
(44) não ... naquela veis eu num  fui a Iguapi não (Careno 1997: 93).

O fenómeno não deve ser confundido com outro semelhante 
do português europeu, mas que se distingue deste por uma 
pausa a anteceder o não pós-verbal, que o caracteriza como um

20 Este é o caso da gravação dum a aula sobre Direito do Trabalho, publicada 
em Callou (1991: 86-101), onde o informante, depois de uma introdução 
teórica, em que utiliza exclusivam ente o verbo haver, passa a dar um 
exem plo concreto (Callou 1991: 91-92), usando o verbo ter  («você [ ...]  
verifica que lá tem  uma televisão jó ia  [ ...]  diz a todo m undo que tem  um 
televisão [ .. .]  você sabia que tinha»), para depois voltar à teoria, usando 
novam ente o verbo haver (Callou 1991: 94-101).
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elemento extraposto da oração propriamente dito, e correspon
dendo a um non francês ou nein alemão:

(45) E este serão glorioso não  he de justiça, não  (Gil Vicente, em: M arro
quim  1934: 198),

construção que também aparece na fala inculta brasileira:

(46) Não  estou zombando, não (Teixeira 1941: 233).

O mencionado fenómeno é atribuído geralmente à influência 
africana (Aragão 1996: 94; Careno 1997: 92) e é «fato comunís
simo, na linguagem corrente de quase todo o Brasil» (Lessa 
1966: 101). Encontra-se, de fato e com freqiiência bastante alta, 
na linguagem falada culta do Rio de Janeiro:

(47) não  m e lembro não (Callou /  Lopes 1993: 31).
(48) não existe isso nao  (Callou 1991: 15).
(49) as pessoas não vão especificamente pra conviver não (Callou /  Lopes

1993: 24).
(50) assim  com o a tourada tam bém  eu não  considero m uito esporte não  

(Callou /  Lopes 1993: 38).

Uma variante desta construção, que obviamente constitui um 
segundo passo evolutivo, é a omissão da partícula negativa pré- 
verbal, com o que a negação passa a ter expressão exclusiva
mente pós-verbal. Nos textos do projeto NURC por nós analisa
dos, aparece só uma vez e é logo corrigida pela falante:

(51) não ... não ... faço m uito não ... não  faço m uito não  (Callou /  Lopes
1993: 57).

Mas, em textos de ficção que utilizam a fala urbana inculta, 
aparece com mais freqiiência:

(52) Sei não (Guarnieri 1966: 25).
(53) Gastei não, mãe (Guarnieri 1966: 16).
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3.5 Emprego da preposição em com verbos de movimento

Considerado durante muito tempo um arcaísmo mantido no 
Brasil, parece-nos hoje (veja-se Gärtner 1996: 191-194) antes 
um produto do contato lingüístico, mantido tanto no substan
dard rural:

(54) eu tinha m edo de ir na Santa Casa (Rodrigues 1974: 200).
(55) Nós levava ele no médico, levava ele em  benzedeira (Rodrigues 1974: 

199),

como no urbano:

(56) Cheguei em  casa (Jesus 1960: 14).

Ora, este emprego também se encontra na linguagem falada 
culta, e até na fala de professora de Letras:

(57) o professor um dia chega em  sala de aula e diz ... (Callou 1991: 41).
(58) mal tem tem po para chegar em  casa e poder realmente ... corrigir essas 

redações (Callou 1991: 41),

enquanto que outros informantes (por exemplo uma professora 
de história) oscilam entre as duas preposições:

(59) a m edida que ele vai tom ar em chegando ao Brasil (Callou 1991: 117).
(60) e quando ele chega em  Berlim  [ ...]  ele declara ... o Bloqueio Continen

tal (Callou 1991: 118).

É de salientar, no entanto, que nos textos analisados a 
preposição em ocorre principalmente com o verbo chegar 
(justamente aquele que segundo Nascentes21 nunca conheceu 
esse emprego no português europeu), e muito raras vezes com 
vir:

«Com  o verbo chegar não conhecem os exem plo português nenhum» 
(Nascentes 1953: 172).
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(61) o fato dessas pessoas terem  vindo na m inha casa (Callou /  Lopes 1993: 
57).

3.6 Pronomes oblíquos

Os fenómenos do substandard no âmbito dos pronomes oblí
quos estão relacionados essencialmente com a sua realiza- 
ção/não-realização fonológica e com a forma morfológica do 
pronome no caso da sua realização fonológica, tendo sido as 
particularidades da colocação compreendidas, há muito tempo, 
como resultantes do sistema fonológico brasileiro (veja-se 
nota 3 e Ali 1966: 89-101; Bechara 1992: 325-326) e aceitas, 
pelo menos para a língua falada (culta) pelas gramáticas brasi
leiras mais recentes (veja-se Cunha / Cintra 1984: 317-318; 
Luft 1991: 19-20; etc.)

3.6.1 A realização zero

Na linguagem falada inculta, tanto rural como urbana, não é 
raro elementos oracionais, uma vez mencionados, não terem 
representação fonológica quando o/a falante toma a referir-se 
aos seus referentes:22

(62) Pegaram  m inha cama  e [a] levaram  lá (Rodrigues 1974: 201).
(63) O João retornou-se. Disse que havia perdido os melhorais. Voltei com  

ele para procurar [procurá-los]. Não [os] encontram os (Jesus 1960: 15).

Esta realização zero não acontece somente no caso da 
relação anafórica, exprimível pelos pronomes de terceira pessoa, 
mas também numa situação de diálogo, onde referente é o 
locutor:

(64) —  Tem  algum apelido? —  [Me] Tratam  de B enedita (Rodrigues 1974: 
199).

Acrescentam os, entre colchetes, a realização fonológica da norm a culta.
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Ora, este fenómeno também se encontra na linguagem
falada culta:

(65) —  você costum a se dirigir a sua mãe por você?
—  não não é senhora ... eu [a] cham o de senhora (Callou / Lopes 1993: 
16).

(66) um  dos m elhores e um dos principais ... não sei se vocês [o] conhecem  
... é este aqui [ ...]  vocês já  devem  ter entrado em contato [com ele] 
(Callou 1991: 38).

Como mostra (66), a realização zero acontece tanto com o
objeto direto como com o preposicional.

3.6.2 Forma morfológica do pronome no objeto direto 

3.6.2.I. Formas de sujeito na função de objeto

No objeto direto, a linguagem rural só conhece o emprego
desform as de sujeito em todas as pessoas gramaticais:

(67) [ ...]  meu pai chegou e falou: [ ...]  —  Traga m inha filha. A í trouxeram  
eu  carregada. [ ...]  Ponhou eu ali e falou: [ .. .]  D aí arrum aram  um 
carrinho, pegaram  eu, levemo na cidade, fomo aproveitar exam inar eu 
e levar o m enininho de remédio tam bém  (Rodrigues 1974: 200-201).

(68) todos vão ver tu chorando (Teixeirinha 1989).
(69) ele m ata você23 (Rodrigues 1974: 203).
(70) Nós levava ele no médico, levava ele em  benzedeira, a senhora sabe,

não é? (Rodrigues 1974: 199).
(71) Eu, eu pego ela e ponho na mesa e faço ... tiro ... corto bem cortadi-

nho do tipo de bife pra fazer alm ôndega a senhora bate ela bem, mói
ela bem  moidinho e faz alm ôndega (Rodrigues 1974: 204).

(72) [ ...]  tem  dois, três pessoa que já  quer nós, agora que teve gente que já  
chamou nós, é assim (Rodrigues 1974: 203).

23 O caso de você é diferente do dos pronom es pessoais propriam ente ditos, 
pois, diacronicam ente visto, pertence à classe dos substantivos, que, nas 
línguas rom ânicas, não distinguem  casos m orfológicos.
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Segundo Nascentes (1953: 127), a linguagem popular das 
cidades, nomeadamente a do Rio de Janeiro, é caracterizada 
pelo mesmo fenómeno. No que se refere aos casos de terceira 
pessoa (ele(s), ela(s) na função de objeto direto), o fato parece 
ser inquestionável. Quanto aos pronomes da primeira e segunda 
pessoa, no entanto, nomeadamente eu, nós e tu (uma vez que 
vós foi substituido em grande parte do país por vocês), a 
situação é menos clara. Por um lado, já Nascentes (1953: 127) 
diz-nos que «a classe inculta vai tão longe que chega a em
pregar também os pronomes de primeira e segunda pessoa»,
citando como exemplos:

(73) Olha eu aqui!24 (Nascentes 1953: 127).
(74) Não vi tu lá (Nascentes 1953: 127).
(75) Ele viu nós no cinem a (Nascentes 1953: 127).

Almeida25 chega mesmo a atribuir estas formas a pessoas 
cultas. Por outro lado, nos textos analisados por nós, tais casos 
são difíceis de detectar.26 O único caso de eu objeto direto, 
encontrado em Jesus (1960):

(76) —  Mamãe, vende eu para a Dona Julita, porque lá tem com ida gostosa
(Jesus 1960: 42),

é explicável como fenómeno de linguagem infantil. E nas cartas 
publicadas em Pinto (1990: 78-90), só aparecem as formas me, 
te e nos da norma culta. Nas Ia e 2a pessoas nota-se, portanto,

? 4  ,
Este grito dos condutores de bonde lembra o Oia eu aqui de novo!, título 
de um disco de Luiz Gonzaga e de um xaxado nele gravado (Rio de 
Janeiro: RCA Victor, BBL-1397, 1967).

25 «No Brasil, até mesmo entre doutos (o grifo é nosso: E. G.), com ete-se na 
conversação o com ezinho erro de dar para objeto direto o pronom e do caso 
reto (caso nominativo, caso do sujeito), ouvindo-se a cada passo solecism os 
com o estes: ‘Só vejo ele de tarde’ —  ‘Pegue eu ’ —  ‘Olhe ele a li’» 
(Alm eida 1988: 172).

26 Não estam os considerando aqui os casos do cham ado accusativus cum  
infinitivo, que será estudado mais abaixo.
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a influência da fala culta. Esta, por sua vez, segundo 
Nascentes,27 Elia28 e outros, já admitiu, no seu registro coloquial 
distenso, o emprego das formas de sujeito da 3a pessoa ele(s) e 
ela(s) com valor de objeto direto. No corpus de linguagem 
falada culta que analisamos, porém, só conseguimos detectar 
poucos casos deste emprego:

(77) põe ele na parede (Callou 1991: 31).
(78) você eleva elas ao quadrado (Callou 1991: 16).
(79) ele falava e você ficava ouvindo ele (Callou / Lopes 1993: 122).
(80) sábado às vezes quer que eu leve ela pra fazer com pras (Callou / Lopes 

1993: 104).

Este resultado reflete o efeito da escolarização nos meios 
urbanos e coincide com o que Lessa obteve na análise da língua 
literária modernista.29

Um caso especial do fenómeno tratado é a forma do prono
me depois dos verbos causativos deixar, fazer, mandar e dos 
sensitivos ver, ouvir, sentir e seus sinónimos e seguido de um 
infinitivo. Bastante raro na linguagem rural:

(81) A senhora não viu eu chegar a í? (Rodrigues 1974: 204),

«O em prego do pronom e reto com o acusativo abrange todas as classes 
sociais. Por escrito, num trabalho literário ou científico, falando em  público 
ou em determ inadas circunstâncias, não o admite a classe culta e, em parte, 
a sem iculta, mas, em linguagem fam iliar, não se diz de outro m odo» 
(Nascentes 1953: 127).

28 «Ora, nas línguas crioulas há uma tendência [ ...]  para o uso universal da 
form a nom inativa. Exem plos paralelos seriam: «Ele viu eu» ou «Ele 
cham ou tu». No entanto, no português do Brasil, m esmo no registro 
coloquial distenso  tais formas não ocorrem, ao passo que são muito comuns 
com a fo rm a  ele, inclusive no coloquial tenso»  (Elia 1979: 242; o grifo é 
nosso).

29 «Parece-nos que os modernistas se m ostram  algo tím idos ou hesitantes em 
sancionarem , pelo uso literário, esta sintaxe tão peculiar da nossa lingua
gem  corrente» (Lessa 1966: 90).
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a construção é relativamente freqiiente em textos escritos que 
representam a fala urbana inculta:

(82) As rascôas da favela estão vendo eu escrever e sabe que é contra elas 
(Jesus 1960: 22).

(83) ele não queria deixar eu encher m inhas latas (Jesus 1960: 28).
(84) [ .. .]  se eu for em bora ela vai fa ze r  eu virar um elefante (Jesus 1960:

53).
(85) E ele vai deixá tu fic á  lá? (Guarnieri 1966: 85).
(86) Eu deixei ele ir  (Jesus I960: 153).
(87) Para fa ze r  ela calar é preciso lhe dizer: —  Cala a boca tuberculosa!

(Jesus 1960: 27).
(88) Eu puis a m ulher no carro e o Alcino e mandei eles ir-se em bora (Jesus 

1960: 51).
(89) O Zuza deu uns pães para as mulheres, e mandou elas erguer os pães 

para o ar, para ser fotografadas (Jesus 1960: 69).

O interessante é que no meio urbano se tenha operado uma 
reinterpretação da função sintática do pronome. O fato de ele 
desempenhar não somente a função semântica de paciente do 
verbo principal (por exemplo deixar), expressa, no português 
padrão, pela função sintática de objeto, mas simultáneamente a 
de agente (sem expressão sintática) do verbo dependente (em 
infinitivo), possibilitou que os falantes urbanos passassem a
interpretar as formas eu, tu, ele como sujeitos do verbo em
infinitivo (90), seguramente sob os efeitos da analogia com a 
oração integrante com sujeito próprio (91):

(90) Estão vendo eu escrever.
(91) Estão vendo que eu escrevo.

Uma consequência lógica dessa evolução foi a concordância 
do infinitivo com o seu sujeito, da qual já se encontram exem
plos, embora não muito freqüentes, na fala urbana culta:

(92) ele nos dava a legislação trabalhista ... dava um caso difícil realm ente 
e m andava nós ... nós estudarmos (Callou /  Lopes 1993: 123),

e na moderna literatura brasileira:
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(93) —  Deixa eles entrarem  (Amado, sem ano: 31).

Que esta análise corresponde à intuição do falante brasileiro 
ressalta da descrição destas construções em Perini (1977: 90).30 
O fato de a dupla função lógico-semântica do pronome ter 
favorecido a aceitabilidade da construção na fala culta é confir
mado por Elia (1982: 145).31 É interessante observar que esta 
análise já se encontra em sintaticistas portugueses (Meireles 
1972: 127; Raposo 1981: 115-141), embora seja difícil detectar 
exemplos desta construção em textos produzidos em Portugal. 
Esta reinterpretação da função sintática do pronome pessoal no 
Brasil significou mais uma mudança essencial no sistema da 
língua, desencadeada, em última análise, pela pidginização do 
período colonial.32

3.Ó.2.2 O pronome lhe(s) na função de objeto direto

No substandard, as formas de objeto indireto (dativo) da 
terceira pessoa lhe(s), foneticamente [le(s)j ou [li(s)j aparecem 
na função de objeto direto.

(94) Não le vi onte na praia. Vou le visitá am enhã (Nascentes 1953: 128).
(95) Volte e me m ate na hora. Sufoca-m e com seus beijos. Eu lhe  desafio 

agora (Teixeirinha 1989).

30 Ao analisar construções do tipo ele viu nós correrm os, Perini constata: 
«nós é o sujeito de correr, exatam ente pela m esma razão, a Concordância 
se aplica» (Perini 1977: 90).

31 «Trata-se sem dúvida de um brasileirismo sintático, na linha do pronom e 
sujeito em pregado com valor de objeto direto. No caso em apreço, quando 
o pronome é sim ultaneamente sentido como com plem ento do verbo finito 
e sujeito da forma infinita, cremos que é lícito à língua culta sancionar tal 
uso, [ ...]»  (Elia 1982: 145).

32 Não concordam os, portanto, com a explicação do fenóm eno dada por 
N ascentes (1953: 131) e Elia (1963: 75), que, não tom ando em conta o 
em prego das form as eu, tu e nós como objeto direto, vêem no em prego de 
ele(s), ela(s) o ponto de partida do processo, donde o fenómeno se teria 
extendido às outras pessoas.
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(96) Quitéria eu dezejo que esta va-lhe encontra gozando Saude (Pinto 1990: 
82).

Na lingüística brasileira, o fato tem sido relacionado com a 
antiga hesitação de certos verbos entre o regime de objeto direto 
e indireto (Silveira 1966: 47-50; Elia 1963: 130-131), e ex
plicado por analogia com a ambivalência funcional dos prono
mes da Ia e 2a pessoas (Silveira 1966: 47) e com a forma 
fonológica dos mesmos (consoante inicial seguida de vogal 
átona) (Câmara 1957, em: Elia 1963: 131-132). Segundo 
Marroquim (1934: 183-184) e Elia (1963: 131), ter-se-ia tratado 
de um processo de desambiguação. A forma lhe(s), que de
signava tanto a pessoa com quem se fala como a de quem se 
fala, teria passado a designar somente a pessoa com quem se 
fala, ficando sinónima de você:

(97) Eu lhe vi =  eu vi você (M arroquim  1934: 184).

e teria sido substituída por ele(s), ela(s), quando designa a 
pessoa de quem se fala:

(98) Eu o vi = eu vi ele (M arroquim  1934: 184),

e por a ele ou para ele na função de objeto indireto (Elia 1963: 
131).

Ora, todos os autores que estudaram o fenómeno só atenta
ram no emprego «não como pronome de terceira pessoa, mas 
sim como pronome interlocutório» (Nascentes 1953: 128). 
Acontece, no entanto, que o pronome lhe(s) ocorre também em 
função anafórica, ou seja, com referência à pessoa de quem se 
fala, emprego em que teria sido deslocado pelo pronome 
sujeito:

(99) e os braços de Fernando /  da queda lhe amparou (Athayde, sem ano:
37).

(100) está sem pre a olhar pra Glória e ela pra ele / todo instante a lhe fitar 
(Evangelista, sem ano: 32).
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(101) A Silvia e o esposo já  iniciaram  o espetaculo ao ar livre. Ele está lhe 
espancando (Jesus 1960: 15).

(102) Mas os anim ais que lhes alim enta é a Natureza [ .. .]  (Jesus 1990: 61).

Portanto, o emprego anafórico é um fato que não pode ser 
negligenciado na explicação do fenómeno. Como se trata da 
neutralização da oposição morfológica entre duas funções 
oblíquas, que deixa intata a oposição sujeito / objeto, quer-nos 
parecer que este processo pressupõe um contexto social onde o 
peso do português fosse maior que nas regiões do interior, onde 
a pidginização neutralizava qualquer oposição de caso morfoló
gico. Estas condições sociais só estavam dadas, no Brasil 
colonial, nos centros urbanos do litoral, nomeadamente do 
Nordeste. A área geográfica do lhe(s) objeto direto parece ainda 
não ter sido determinada com exatidão. Das nossas fontes 
cremos poder deduzir que o fenómeno se encontra essencial
mente no Nordeste (literatura de cordel) e em Minas Gerais,33 
portanto a área essencial do Brasil colonial, o que não impede 
que com a mobilidade da população se tenha extendido a outras 
regiões, como mostra este exemplo do cantor Teixeirinha:

(103) Então eu paro de cantar, eles se sentem  / Com  a vitória porque são os 
reis da mata. /  Toco o violão e fico lhes acom panhando (Teixeirinha 
1989).

Na fa la  urbana culta, o pronome lhe(s) ocorre, as mais das 
vezes, na sua função de objeto indireto. Nas pouquíssimas 
ocorrências em função de objeto direto que pudemos encontrar, 
ele aparece, de fato, como pronome ilocutório:

(104) eu acho que o que salva ... que lhe salva ... não é a religião (Callou / 
Lopes 1993: 133).

(105) você com eça dali ... daquele momento pra aquele cam arada que tá lhe 
vendo (NURC, Inquérito BR/RE N° 266 —  D2, pág. 22).

33 C arolina M aria de Jesus, autora de Quarto de Despejo, é  oriunda da cidade 
de Sacram ento em M inas Gerais.
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Isto explica, a nosso ver, o fato de os filólogos e lingüistas 
não terem levado em conta o emprego anafórico.

3.6.3 Fornia morfológica do pronome no objeto indireto

No caso do objeto indireto, a linguagem rural caracteriza-se, 
como é sabido (Nascentes 1953: 128; Marroquim 1934: 176; 
Melo 1946: 84-85; Elia 1963: 131), pela substituição das 
formas átonas pelas tónicas, acompanhadas da preposição 
para :

(106) um a vizinha ensinou pra mim  tom ar ovo (Rodrigues 1974: 199).
(107) [ ...]  depois eu pago pr'océ, Dita (Rodrigues 1974: 203).
(108) E dava o remedinho pr'ele  [ .. .]  (Rodrigues 1974: 199).
(109) Eu falei pr'ela: [ .. .]  (Rodrigues 1974: 200).
(110) ele precisa pagar metade da p a n h a pra  nós [ .. .]  (Rodrigues 1974: 203).

Só em expressões estereotipadas, geralmente de cunho 
religioso, ocorrem os pronomes átonos:

(111) Jesus me abençoou eu (Rodrigues 1974: 202).
(112) Se Deus o livre (Rodrigues 1974: 203).

Na linguagem popular ocorrem, alternativamente, as formas 
analíticas com as preposições para e (mais raramente) a e os 
pronomes oblíquos átonos da língua padrão:

(113) Se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos. 
[ ...]  Agora falar para m im , [ ...]  (Jesus 1960: 31).

(114) A D. Aparecida perguntou-me: —  A senhora está grávida? (Jesus 1960: 
15).

(115) [ .. .]  seu pai [ ...]  m andou dizê p'ra você que ficou m uito adm irado 
(Guam ieri 1966: 83).

(116) Quem te contô? (Guam ieri 1966: 5).
(117) O que tu disse prá ele  não se diz (Guam ieri 1966: 38).
(118) Diga a ele que vai ser assim  (Guam ieri 1966: 85).
(119) Lhe joguei um a direta, ela retirou-se (Jesus 1960: 17).
(120) Ele nos dirigia as suas frases de viludo (Jesus 1960: 33).
(121) E preciso mostrá prá eles que nós tamo organizado (Guam ieri 1966: 

1 0 ).
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(122) Tudo que eu peço a eles em prestado, eles em presta (Jesus 1960: 25).
(123) Perguntei-/J¡e5 se sabiam ler (Jesus 1960: 87).

Na linguagem urbana culta, o quadro é praticamente o 
mesmo. Além das formas átonas da língua padrão, encontram-se 
as formas sintéticas com as duas preposições:

(124) elas viriam  dizer assim  pra  m im  (Callou 1991: 88).
(125) o cara dizia pra  você ... «a televisão custa tanto» (Callou 1991: 92).
(126) eu perguntei a ele ... se paralelam ente ... o G ovem o estava tomando 

algum a m edida (Callou 1991: 44).
(127) interessa tam bém  a ela (Callou 1991: 64).
(128) ler um  trechinho mínim o pra vocês (Callou 1991: 37).
(129) peço a vocês que ... revejam  tudo aquilo (Callou 1991: 47).

A extensão do corpus não permitiu averiguar se a escolha de 
uma ou outra preposição é totalmente livre ou não.

3.6.4 Forma morfológica do pronome 
no objeto preposicional

No objeto preposicional (ou complemento relativo), assim 
como em certos complementos circunstanciais, que, na sua 
forma pronominal, se compõem de uma preposição exigida 
pelo verbo regente e um pronome oblíquo tónico (mim, ti, ele 
etc.), os falantes do substandard utilizam a preposição combi
nada com os pronomes sujeito da primeira e segunda pessoas:

(130) M as entonce pra que foi que seu Nonato fez d'eu  riculuta? (M arroquim  
1934: 173).

(131) Eu penso im casá cum tu (M arroquim  1934: 114).
(132) Gosto de tu toda a vida (Guarnieri 1966: 5).
(133) Se ele te pegá ele vai te m achucá e não é negócio pra  tu (Zénilton, sem

ano).
(134) Eu p o r tu  era capaz de qualqué coisa! (Guarnieri 1966: 55).
(135) eu sem tu  não era nada (Guarnieri 1966: 4).

A preposição em tem as variantes fonológicas ne e nv.
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(136) Deu uma febre ne mim  [ ...]  (Rodrigues 1974: 200).
(137) Jogaram  rapé ni m im (Carnaval no Salão).

Com os pronomes de início vocálico {eu e ocê, variante 
fonética de você), há eliminação da vogal e contração:

(138) Tanta fé, tanta fiança / M inha muié tinha n'eu  (Anselm o Vieira, em: 
M arroquim 1934: 173).

(139) pega com cuidado que essa água vira nocê  (Rodrigues 1974: 206).

Estes fenómenos não foram detectados na linguagem falada 
culta.

4 Resumo

Resumindo brevemente, podemos constatar que há uma série 
de fenómenos considerados pela gramática normativa como 
não pertencentes ao padrão da língua culta, que já consegui
ram penetrar num registro menos formal da linguagem falada  
culta, tendo-se transformado, assim, de variantes diastráticas 
em variantes diafásicas. Resta a curiosidade de saber se algum 
dia passarão para o registro formal e à norma da língua es
crita.
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Sybille Große (Potsdam)

Substandard , lite ra tu ra  e ficção: 
algum as reflexões metodológicas 

e análise dos pronom es1

1 Definição de substandard

Desde que Bloomfield usou, provavelmente pela primeira vez, 
o conceito substandard —  ou, digamos, que o publicou de 
maneira ampla (cfr. Albrecht 1986: 66; Schölten 1988: 7) — , 
iniciou-se, no mundo linguístico, uma discussão intensa e 
tenaz sobre esse conceito. Talvez o único ponto que não 
provocou debate tenha sido aquele em que o conceito substan
dard era um conceito relativo exigindo em todo o caso um 
conceito complementar, o de standard (ou em português lín- 
gua-padrão e língua não-padrão —  a tradução de diferentes 
conceitos permanece difícil). O problema duma certa avalia
ção negativa, quando se utiliza uma palavra contendo o prefi
xo sub- para designar esse conceito linguístico —  que reflecte 
de algum modo também uma situação social bem circunscrita 
— , acirrava mais a discussão.

Não apresentando aqui em pormenor toda esta discussão 
conceptual de substandard, remeto para a publicação de 
Holtus / Radtke (1986), antes mesmo de dar uma definição de 
trabalho.

Para mim, existe uma língua-padrão ou variedade-padrão 
(standard), seja ou não totalmente codificada (o léxico e a 
ortografia são muitas vezes mais bem codificados do que a 
morfossintaxe ou a pronúncia que, mesmo sem ser codificadas,

Agradeço a Luciano Caetano da Rosa a sua valiosa ajuda na revisão do 
texto.

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e mudança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 463-487
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são percebidas como tais pelos falantes) e todo um sistema de 
variedades que classifico como não-padrão (non-standard).

Como se formaram então essas variedades não-padrão? A 
formação do standard duma língua ou duma variedade pela 
regulamentação e pelo estreitamento contínuo do uso é sempre 
acompanhada pela formação do não-standard (cfr. Schmitt 
1986: 133; Albrecht 1990: 67). As instituições normativas e 
normalizadoras duma nação como as academias para as línguas 
românicas, e em primeiro lugar para a língua francesa, assim 
como o sistema educacional dum país contribuíram —  especial
mente no século passado — e continuam a contribuir muito — 
para a desvalorização das variedades do não-standard e espe
cialmente das do substandard (veja-se, por exemplo, Bourdieu 
1982: 33).2 Entre as variedades não-padrão, gostaria de subli
nhar que há uma grande parte que é avaliada pelos próprios 
falantes —  e não em primeiro lugar pelos linguistas —  como 
tendo um prestígio inferior ou mais baixo do que o da língua- 
padrão, e essa parte das variedades considero e designo (como 
já Bloomfield) por substandard e não por não-standard.3 Em 
contrapartida, fazem parte do não-standard, mas não do sub
standard, certas variedades da literatura caracterizadas pelo 
estilo clássico e quase artificial, artístico ou artificioso (cfr. 
Kleineidamm / Schlõr 1989: 147).4

2 N unes (1993: 217) sublinhou por exem plo quanto à questão dos pronom es 
que «A m anutenção dos elídeos acusativos de terceira pessoa no português 
brasileiro atual deve-se à ação norm ativa da escola [...]» .

3 Cfr. tam bém  Shorrocks / Rodgers (1992: 134): «W hile to the linguist a 
non-standard dialect is ju st as good as the standard form o f a language —  
it is different from but not inferior to the standard —  judgem ents o f 
dialects within society at large are usually negative».

4 K leineidam m  / Schlör (1989: 134) introduziram  no seu artigo ainda dois 
outros conceitos: o suprastandard  que é caracterizado por algumas 
particularidades do estilo poético e o superstandard  que form a o «tecto» 
para duas ou m ais/várias variedades nacionais. O conceito superstandard  
poderia ter um certo interesse para a avaliação do português europeu e do 
português brasileiro.



Substandard, literatura e ficção: algumas reflexões m etodológicas 465

As dificuldades em tomar visíveis e descritíveis as zonas de 
transição duma variedade a outra, do standard ao substandard, 
neste continuum de variedades duma dada língua, são bem 
conhecidas e não precisam neste contexto de mais esclarecimen
tos. Até hoje, falta, sobretudo para as línguas românicas, uma 
agregação ou classificação das diferentes variedades num 
diassistema da respectiva língua. Os trabalhos isolados e as 
análises existentes de alguns problemas linguísticos ficam, desta 
maneira, relevados, mas lamentavelmente eles também não 
favoreciam uma visão já suficientemente global (cfr. Holtus / 
Radtke 1990b: VIII).

O aspecto mais bem descrito e trabalhado pelos linguistas, 
no âmbito do substandard, é o léxico.5 As questões sintácticas 
nunca desempenharam um papel tão importante quanto as 
lexicais, como salientam Holtus / Radtke (1990b: XVII):

A uf einen A spekt der Substandardindizierung ist hier besonders Gew icht 
gelegt worden, weil er vorschnell in den älteren Veröffentlichungen zum 
Them a ein Schattendasein führte, nämlich substandardsprachliche Syntax, 
die der lexikalischen Bewertung stets nachgestellt wurde (Holtus /  Radtke 
1990b: XVII).6

2 A variação e a sintaxe do português brasileiro

Em seguida, continuo a falar do substandard, ao limitar-me 
exclusivamente à sintaxe do português do Brasil. Na sintaxe 
dessa variedade do português, mas igualmente noutras, encon
tramos no emprego dos pronomes pessoais —  sobretudo os de

Relativam ente à codificação da língua-padrão, temos, tam bém  para o léxico 
dum a língua, e em comparação com  a pronúncia ou com  a sintaxe, um 
grande num éro de trabalhos; testem unho disto são os num erosos produtos 
lexicográficos.

«Um aspecto da indicação do substandard tem  sido aqui posto em relevo, 
porque ele permaneceu m uitas vezes ‘na som bra’ das publicações m ais 
antigas relativas a este assunto, nom eadam ente o da sintaxe do substan
dard, a que nunca foi prestada tanta atenção como à avaliação lexical» 
(Holtus / Radtke 1990b: XVII; tradução minha).
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tratamento —  um grande dinamismo definido pelo aspecto 
pragmático da língua (cfr. Kleineidamm / Schlör 1989: 154). 
Não vou descrever em seguida a categoria dos pronomes de 
tratamento que variam em especial na forma e na função, mas 
a dos pronomes pessoais com função de objecto. Para esses 
pronomes, podemos, de maneira geral, verificar uma variação 
que seja possível em três níveis entre os pólos de standard e de 
substandard:

Io formal (a forma do pronome pessoal)
2o funcional (a função do pronome na oração / no enunciado) 

e
3o posicionai (a posição do pronome, primeiro em relação à 

forma finita e infinita do verbo e, segundo, na oração / no 
enunciado).

3 A descrição da variação sintáctica

A variação dos pronomes nestes três níveis não é só detectá
vel entre o português de Portugal e o do Brasil, mas também 
—  como é bem sabido —  no âmbito do próprio português 
brasileiro. Neste contexto, vemo-nos agora confrontados com 
o problema de as diferentes manifestações sintácticas do sub
standard — e que devem ser descritas duma maneira diferente 
em relação ao standard —  só raras vezes fazerem parte das 
descrições mais amplas e das descrições gramaticais ou então 
se encontrarem em anotações, notas, comentários e apostilas 
nas gramáticas descritivas e, de vez em quando, nas gramáti
cas normativas:

Betrachtet m an die lange Tradition der G ram m atikographie einzelner 
Sprachen, so hat es vielfach den Anschein, als beantworte sich die Frage 
nach der Berücksichtigung substandardsprachlicher Phänom ene in ein
schlägigen Gram m atiken von selbst: Die sprachlichen Phänom ene des vom 
Standard —  was imm er auch im einzelnen m it diesem  Term inus in den 
Gram m atiken gem eint sein mag —  abweichenden Substandards werden 
bevorzugt (wenn überhaupt) in Form  von m ehr oder w eniger um fangrei



Substandard, literatura e ficção: algumas reflexões m etodológicas 467

chen Ergänzungsabschnitten, Exkursen, Anm erkungen, Postillen etc. an die 
Beschreibung der standardsprachlichen ‘G ram m atik’ des jew eiligen 
Teilbereichs angehängt (Holtus 1986: 89).7

Como Radtke (1986: 118) não se esquece de sublinhar neste 
âmbito, isso é também uma característica das descrições gra
maticais históricas:

Dieser vorrangig sprechsprachliche Bereich ist aufgrund seiner vernachläs
sigten Beschreibung sprachgeschichtlich in m etasprachlichen Texten imm er 
nur am Rande einbezogen worden. Dies deckt sich aber nicht mit der 
Bedeutung der Substandardvarietäten in der tatsächlichen A lltagskom m uni
kation.8

4 O substandard e a questão da norma

Toma-se mais uma vez necessário salientar que as variedades 
do substandard e do não-standard em geral não são caracteri
zadas por uma falta de regras ou normas no sentido de usus, 
mas no sentido de falta de regras em diferentes tipos de tra
balhos normativos como gramáticas ou outros.9

«Observando a longa tradição da gram aticografia de algum as línguas, 
parece que a questão de considerar nelas tam bém  os fenóm enos do 
substandard não deve ser posta: os fenómenos linguísticos do substandard 
diferindo do standard — descrevendo-se, seja o que for, com  este conceito 
nas diferentes gramáticas —  são descritos (se é que o são) em  form a de 
parágrafos suplementares m ais ou menos extensos, excursos, notas ou 
apostilas acrescentados à descrição da gramática padrão da parte respecti
va» (tradução minha).

8 «Este dom ínio com prioridade da língua falada foi por causa da descrição 
negligenciado na historiografia linguística em  textos m etalinguísticos sendo 
sem pre considerado/tratado unicam ente na periferia. Isso não corresponde 
à im portância que as variedades do substandard ocupam  na real com u
nicação quotidiana» (tradução minha).

9 Cfr. tam bém  Henn-M em m esheim er (citado por Schölten 1988: 8): «Es gibt 
kodifizierte Regeln und habitualisierte, usuelle Regeln, die als Nonstandard 
gelten. Nonstandard ist also prim är nicht gekennzeichnet durch ‘Regellosig
keit’, ‘Fehler’, sondern durch Regeln, die keinen Eingang in Standard
gram m atiken fanden.» («Há regras codificadas e habituais, regras usuais
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Alguns fenómenos relativos ao emprego dos pronomes 
pessoais que se destacam duma grande variedade são julgados 
pelos linguistas nas gramáticas e noutros tipos de trabalhos 
descritivos, teóricos ou empíricos de modo assaz diverso. Passo 
a apresentá-los aqui sob forma de tabela (veja-se tabela 1). 

Escolhi os seguintes fenómenos:

Io o emprego de pronomes tónicos / formas do sujeito em 
função dos átonos [sobretudo ele(s), ela(s) em vez de o(s), 
a(s)\,

2o o emprego dos pronomes lhe(s) (objecto indirecto) em vez 
de o(s), a(s) (objecto directo);

3o a posição do pronome átono no início da frase / próclise no 
início da frase.

Tabela 1

1.

o em prego de prono
m es tónicos /  formas 
do sujeito ele(s), ela(s) 
em  função dos átonos 
o(s), a(s)

2.
o  em prego dos prono
m es lhe(s) (objecto 
indirecto) em  vez de 
o(s), a(s) (objecto 
directo)

3.
próclise no início da 
frase

A lm eida (1998) C om ete erro gravíssim o 
quem  diz: "Eu lhe vi", 
porque o verbo ver é 
transitivo direto, e, 
portanto, o  oblíquo 
deve ser o. (176)

U m a vez que, para 
efeito  de prosódia, o 
pronom e oblíquo deve 
apoiar-se no acento do 
verbo, não se pode 
iniciar um período com 
pronome oblíquo: 
"D isseram -m e isso 
ontem " e não; "Me 
disseram  isso ontem ". 
(492)

A zevedo F ilho (1969) linguagem  popular (21)

que passam  por não-padrão. Não-padrão não é então m arcado pela ‘falta 
das regras’ ou ‘erros’, m as pelas regras que não entraram  nas gramáticas 
padrão» [tradução minha]).
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1.

o em prego de prono
m es tónicos /  formas 
do sujeito ele(s), ela(s) 
em  função dos átonos 
o(s), a(s)

2.
o  em prego dos prono
m es lhe(s) (objecto 
indirecto) em  vez de 
o(s), a(s) (objecto 
directo)

3.
próclise no  início da 
frase

B echara (1981) língua fam iliar e  popu
lar (referido à pessoa 
de que se fala) (410)

língua fam iliar e popu
lar (referido à pessoa 
com  que se fala) (410)

B oléo (1943) sim plificação popular 
que atingiu outras 
cam adas (34)

s im plificação no espíri
to do povo inculto  (23)

C âm ara Jr. (1957) langue orale de tous les 
niveaux sociaux (40)

C egalla (1979) linguagem  fam iliar 
(346)
na língua escrita quan
d o  se dese ja reproduzir 
a fa la  dos  personagens 
(346)

C oudry /  Fontão (1997) linguagem  coloquial 
(113)

C uesta /  L uz (1971) frecuente en la conver
sación descuidada de la 
gente cu lta (I, 139)

C unha (1970) fala vulgar /  fam iliar 
(209)

C unha (1977) fala vulgar e fam iliar 
(290)

C unha /  C in tra (1984) na fa la  vu lgar e fam i
liar (290)

B P (317)

Faraco /  M oura (1997) aparecem  com  utiliza
dos com o objeto direto, 
principalm ente na 
linguagem  coloquial 
Esse em prego, em bora 
se ja  considerado uma 
infração d a  norm a 
culta, aparece incorpo
rado pela literatura. 
(201)

Fonseca (1986) fa la inculta e des
cu idada (228)
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1.

o  em prego de prono
m es tónicos /  form as 
do sujeito ele(s), ela(s) 
em  função dos átonos 

o(s), a(s)

2.
o  em prego dos prono
m es lhe(s) (objecto 
indirecto) em  vez de 
o(s), a(s) (objecto 
directo)

3.
p róclise no início da 
frase

F reitas (1986) na boca d e  m uita gente 
(77)

na fala de não poucos 
(77)

G ärtner (1975) G em einsprache (336)

K iesler (1989) besonders in d e r U m 
gangssprache (13)

M ateus /  B rito /  D uarte 
/  Faria (1983)

BP (23) BP (23) BP (23)

M arroquim  (1945) B P  (193)

M attoso C âm ara (1957) langue o ra le de tous les 
niveaux sociaux  (40)

N ascentes (1960) solecism o (ev itado  pela 
classe cu lta) (261)

N u n e s (1993) estigm atizado socio- 
lingüisticam ente em  
português brasileiro 
(216)

S ilva N eto  (1963) É com um  ouvir-se, 
m esm o n a  fa la  fam iliar 
(200)

T eyssier (1984) langue parlée familiére 
(88)
certains reg istres de la 
langue écrite (88)

langue parlée fam ilière 

(88)

langue parlée (95) 
dans la langue écrite, 
selon les auteurs e t  les 
contex tes (95)

Theban  (1979) B P-linguagem  popular 
fala cu lta  (85)

T hom as (1969) spoken BP (98) substandard (100) 
heard sporadically at 
m ost levels (100)

substandard (103)

T ilom as (1974) spoken BP (98)

T orres (1967) linguagem  popular ou 
coloquial (315)

linguagem  popular co
loquial (315)
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A grande diversidade das categorizações e avaliações sobre 
o emprego dos pronomes no português brasileiro, aqui exem
plificada, tem diferentes razões, duas das quais são, para mim, 
da maior importância:

Io a definição dos níveis de língua pelos linguistas não é 
homogénea (por exemplo, fala vulgar, linguagem popular, 
língua familiar, fala inculta e descuidada, linguagem 
coloquial, spoken Brazilian Portuguese)-, além disso,

2o esta avaliação é raras vezes o resultado de trabalhos empíri
cos; ela resulta, pelo contrário, mais ou menos da observa
ção subjectiva e intuitiva pelo autor respectivo sobre o uso 
da língua portuguesa no Brasil.

E essa observação baseia-se muitas vezes unicamente na 
existência de certas formas ou dum certo emprego duma forma 
e só às vezes na sua elevada frequência em textos orais ou 
escritos. Nestas descrições, seria particularmente importante, de 
início, dar provas da variação dos pronomes; e seria uma tarefa 
para os trabalhos subsequentes o relatar tal descrição com os 
resultados empíricos sobre a distribuição da frequência de 
emprego dos respectivos pronomes em diferentes variedades e 
tipos de texto ou discurso. Neste campo, há ainda muitos 
trabalhos a realizar. Schmitt (1986: 163) defende, quanto à 
relação entre uma estrutura linguística e a sua frequência de 
emprego, que não é a forma mesma de comunicação que fica 
marcada (standard, linguagem familiar), mas, pelo contrário, a 
própria marcação representará o resultado da distribuição e da 
frequência das formas nos textos:

Im Text entscheidet sich, ob eine Form  konnotiert wird oder nicht; dabei 
sind gerade im syntaktischen Bereich die M arkierungen problem atisch, da 
m an heute grundsätzlich von der Annahm e ausgehen m uß, daß nicht die 
Kom m unikationsform  selbst markiert ist, sondern daß sich die M arkierung
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prim är aus der Distribution und der Frequenz von Form en herleiten läßt 
(Schm itt 1986: 163).'°

5 A base empírica da análise

A análise do emprego dos pronomes em variedades do sub
standard no português brasileiro pode ser efectuada com 
diferentes textos como base empírica. A primeira distinção 
necessária neste âmbito é a distinção entre textos orais e tex
tos escritos. Para ambos, é possível definir um standard e, por 
conseguinte, um substandard. Sem haver possibilidade de 
gravar a conversação de brasileiros, encontrei como grandes 
corpora orais sobretudo as transcrições das entrevistas do 
Projecto NURC. Sendo documentos da fala culta em algumas 
grandes cidades do Brasil, não é possível deparar per defini- 
tionem num tal corpus com construções do substandard em 
grande frequência o que, em todo o caso, não exclui a sua 
existência.11 Há também outros corpora com que os colegas 
brasileiros trabalham e de cuja existência eles falaram durante 
o Colóquio (veja-se, por exemplo, o artigo de Paulino Van- 
dresen neste volume), mas aos quais não tive facilmente aces
so para esta análise. Escolhi, por isso, textos escritos. A maio
ria dos textos escritos compõe-se de textos jornalísticos e 
literários. Para os outros tipos de texto escrito, temos, dum 
lado, os mesmos problemas de acesso tal como para os textos 
orais, por exemplo para a correspondência particular e, de 
outro lado, textos escritos como tecnolectos (na técnica, nas 
ciências naturais etc.) que não contêm stricto sensu um grande 
número de construções do substandard.

10 «No texto m esm o se decide se um a forma é conotada ou não; porém, 
sobretudo as m arcações na sintaxe relevam -se problem áticas visto que hoje 
em dia devem os partir da hipótese que não é a própria form a de com uni
cação que é marcada, m as que a m arcação se deixa deduzir em  primeiro 
lugar da sua distribuição e frequência» (tradução minha).

11 Tanto m ais que a definição da fala culta pode diferir significativam ente 
dum a a outra entrevista e depende tam bém  do entrevistador.
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6 Análise linguística de textos literários 
e o problema da sua representatividade

Para este trabalho, analisei particularmente textos da literatura 
contemporânea. Trabalhando com textos literários (por conse
guinte, com textos ficcionais), coloca-se sempre de novo a 
questão de saber até que ponto as construções linguísticas 
encontradas ali reflectem o emprego ‘verdadeiro’ fora dos textos 
ficcionais.12 É claro que um texto literário, e simultaneamente 
ficcional, pode ser apenas uma tentativa de copiar e de repre
sentar, da maneira mais autêntica possível, o uso linguístico 
duma sociedade ou de alguns dos seus representantes, contendo 
assim também formas, estruturas e construções do substandard. 
Duma análise de textos literários não se podem tirar conclusões 
sobre o uso verdadeiro e não-ficcional; o autor dum texto 
literário, porém, esforça-se, em geral, para fazer uma caracte
rização mais ou menos ‘natural’ das suas personagens num 
romance e de qualquer outro tipo de literatura.13 Por conseguin
te, as construções sintácticas nesses textos ficcionais dão uma 
impressão das formas e das funções, quer dizer, uma impressão 
qualitativa, sem dar uma impressão da sua verdadeira frequên
cia, quer dizer, a impressão quantitativa.14 Raros são os exem
plos em que as formas lexicais ou sintácticas do substandard na 
literatura não correspondiam nalguns pontos em nada ao uso 
não-ficcional, como por exemplo em diferentes livros de 
Raymond Queneau (o criador do néo-français) ou — para citar 
um exemplo ainda mais surpreendente —  nas bandas desenha-

Bartens (1994: 451) m enciona neste contexto: «Não se pode acautelar 
bastante o emprego de textos literários com o objectos de investigação 
linguística.»

13 Veja-se Zim m erm ann (1996b: 504).

14 Cfr. Duarte (1993: 108): «Como será considerado apenas um  autor por 
período —  e estes desenvolveram  suas atividades literárias no Rio de 
Janeiro —  os resultados não serão tomados com o absolutos, mas servirão 
para indicar um a tendência de uso de cada época, dada a popularidade dos 
textos analisados.»



474 Sybille Große

das da francesa Claire Bretécher.15 O perigo da caricatura, da 
estereotipia e da não-representatividade nos textos ficcionais é, 
para mim, maior no léxico e na representação da pronuncia do 
que na sintaxe que me interessa aqui.

7 Resultados da análise dos textos literarios

Passo a apresentar a base da minha breve análise e os seus 
resultados. Analisei os romances Capitães da areia e Tocaia 
Grande de Jorge Amado que se destaca nas suas técnicas 
narrativas por urna forte diferenciação linguística das suas 
personagens e heróis (cfr. Bartens 1994: 452), o romance O 
Senhor Embaixador de Erico Veríssimo e Onde andará Dulce 
Veiga?, um dos romances do paulista Caio Fernando Abreu, 
desaparecido muito jovem no ano de 1996. Abreu, como 
escritor ainda jovem e urbano, narrou neste livro a história 
dum jornalista que persegue as pistas de uma cantora desapa
recida anos atrás. Durante essa perseguição, o jornalista en
contra uma grande variedade de pessoas e Abreu caracteriza- 
as muito bem, escolhendo uma fala típica para cada uma.

A primeira subclassificação esquemática que fiz para os 
textos literários é a constante dos exemplos de diálogos (marca
do com I) e exemplos de parágrafos narrativos do autor (marca
do com II), ou melhor, entre a língua falada e a língua escrita 
ou entre a ‘oralidade conceptual’ e a ‘escrita conceptual’ (cfr. 
Koch / Oesterreicher 1990: 12).

As estruturas sintácticas pronominais descritas na tabela 1 
manifestam-se nos textos escolhidos da seguinte maneira:

15 Por causa dum a popularidade m uita grande, há diferentes linguistas que não 
excluem  um a certa influência da fala de alguns grupos franceses pelas 
form as —  sobretudo lexicais —  usadas em bandas desenhadas da francesa 
Bretécher.
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7.1 O emprego de pronomes tónicos / formas do sujeito 
em função dos átonos 

[sobretudo ele(s), ela(s) em vez de o(s), a(s)]

Nos dois textos de Amado há, em suma, 49 exemplos — todos 
de tipo I, quer dizer exemplos para a oralidade conceptual — , 
nos quais o autor usou os pronomes ele e ela em função do 
objecto. Este emprego ficou também limitado à caracterização 
de locutores com pouca formação e dum nível social muito 
baixo.

ele
I A gente bota ele pra fora até um a rua onde levem ele prò lazareto (Capi

tães da Areia, 147).
1 Pede a bênção a ele e diz que eu estou esperando ele, pode vir na hora que 

quiser (Tocaia Grande, 30).
I Vai se m eter em  qualquer canto da rua até que os m ata-cachorro da saúde

pegue ele e leve prò lazareto (Capitães da Areia, 146).

ela
I Aprígio, segura ela aí que já  tou indo (Tocaia Grande, 185).
1 Vam os vestir ela, botar na rede, fazer o enterro (Tocaia Grande, 335).

No romance de Veríssimo, em que o autor fala quase 
exclusivamente da vida de diplomatas e jornalistas da cidade de 
Washington, quer dizer de pessoas que dispõem de formação 
bastante elevada e que vivem em ambiente social muito favore
cido, não encontrei nenhum exemplo deste tipo. Quase o mesmo 
resultado se ressalta igualmente para o texto de Abreu, em que 
há só quatro exemplos.

ele
1 Ela envenena ele (Onde andará Dulce Veiga, 175).
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Tabela 2:
Emprego de ele/ela em função de o/a

Amado Veríssimo Abreu

tipo I 49 0 4

tipo II 0 0 0

Fazendo, pois, a comparação relativa e quantitativa entre o 
número de exemplos de tipo I com o número de emprego do 
pronome o utilizado 153 vezes e do pronome a utilizado 63 
vezes na mesma função nos três textos (Amado, Abreu), pude 
observar uma diferença que leva a crer que o emprego dos 
pronomes ele e ela com a função de objecto não é unicamente 
uma característica da oralidade, mas como já descrito por alguns 
linguistas (veja-se tabela 1) um fenómeno do substandard do 
português do Brasil,

Mas em todos os romances encontrei exemplos isola
dos/singulares do tipo I em que o pronome informal você é 
utilizado na função semelhante de objecto, no total dois exem
plos em Veríssimo, dois em Amado, mas já doze em Abreu.16

você
I Depois a gente leva você (Capitães da Areia, 150).
I Eu acuso você, Leonardo Gris, de, por ideias e atos, por com issão ou 

om issão ter ajudado a causa do comunism o [ ...]  (O Senhor Embaixador, 
61).

1 Não quero m atar você, quero dar-lhe mais do que nunca a im pressão de 
que está m esmo viva (O Senhor Embaixador, 240).

16 O baixo núm ero de exem plos para você nesta função não perm ite grandes 
observações, mas talvez se possa dizer que havia nos últim os anos uma 
certa «mudança» na aceitação de pronom e você na função de objecto 
tam bém  em textos «escritos». Em Faraco /  M oura (1997: 200) encontra-se 
a seguinte inform ação um pouco globalizante que «O pronom e você, antigo 
pronom e de tratam ento, é utilizando actualm ente com o pronom e pessoal».
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I M as eu posso ajudar você a despertá-lo, estou aqui para isso (Onde andará
Dulce Veiga, 61).

I Eu levo você de m oto (Onde andará Dulce Veiga, 99).
I Conheço você (Onde andará Dulce Veiga, 129).
1 Nunca pensei encontrar você por aqui (Onde andará Dulce Veiga, 162).

Tabela 3:
Emprego de você em função de o/a

Amado Veríssimo Abreu

tipo I 2 2 12

tipo II 0 0 0

Os resultados da análise dos pronomes respectivos no plural 
eles, elas, vocês confirmam em geral essa observação feita para
0 singular, se bem que os exemplos se encontrem quase ex
clusivamente em Amado (e também do tipo I), temos só um 
exemplo de Abreu.

eles
1 A gente livra eles (Capitães da Areia, 197).
I Com o foi que tu tapeou eles (Capitães da Areia, 110).
elas
1 Se o amigo quiser obrigar elas, a gente briga (Tocaia Grande, 187). 
vocês
1 Convido vocês todos para andarem  hoje no carrossel da praça de Itapagipe 

(Capitães da Areia, 80).
I Gentes, agora eu vou embora, vou deixar vocês (Capitães da Areia, 264).

7.2 O emprego dos pronomes lhe(s)
(objecto indirecto) em vez de o(s), a(s) (objecto directo)

Essa particularidade poderia ser observada unicamente nos ro
mances de Amado e de novo só nos exemplos de tipo I. 
Encontrei no total oito exemplos, entre os quais seis que fo-
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ram construídos com o verbo ver, um com encontrar e o último 
com ajudar.

lhe
I Inda outro dia me lembrei de vosmicê, me lembrei tanto que lhe vi junto

de mim dizendo que é que eu devia responder a dona M isete (Tocaia 
Grande, 375).

I Vou lhe ajudar (Tocaia Grande, 245).

No romance de Abreu, foi registado ao todo um uso muito 
reduzido do pronome lhe. Esse autor preferiu a construção com 
a preposição a ou para e o pronome tónico (ele, ela) — como 
é igualmente possível no português europeu — , também em 
situações de comunicação em que não há uma necessidade 
pragmática de pôr em relevo a pessoa a quem se fala ou de 
quem se fala. Este uso reflecte, para mim, muito bem uma das 
mudanças no sistema pronominal do português do Brasil.

a + ele
I D á um livro a ele, meu bem, dá o Suspiros de outono, ilustrado pelo

U birajara Trindade, publicado pelo M assao (Onde andará Dulce Veiga, 
107).

I D iga a ele que é o cara que escreveu sobre Dulce Veiga (Onde andará
Dulce Veiga, 121).

7.3 A posição do pronome átono no início da oração / 
próclise no início da frase

O pronome átono como elemento introdutório da oração é 
muito raro nos textos literários analisados com mais de 6000 
exemplos ao todo. Esse uso limita-se, em geral, aos pronomes 
me, te e lhe', para lhes, (vos), o, a, os e as, não encontrei 
nenhum exemplo indicando a posição proclítica no início da 
oração. As razões para esse facto parecem diferir bastante. 
Para os pronomes lhes e vos, o número de emprego é, no total 
dos exemplos, muito baixo nos textos e desta maneira, não é
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possível afirmar uma ou outra posição na oração. No entanto, 
para os pronomes o, a, os e as, as razões estão mais provavel
mente ligadas ao ritmo do enunciado e à pronuncia (veja-se 
Monteiro 1990: 151), não podendo, deste modo, ocupar a 
posição inicial de uma sentença (Nunes 1993: 219).

A situação é bem nítida no texto de Abreu. Este autor 
permite aquela posição com grande preferência nos exemplos de 
tipo I exclusivamente com o pronome me e o verbo no 
imperativo:

me
I Me dá o telefone delas (Onde andará Dulce Veiga, 16).
I Me dá um beijo (Onde andará Dulce Veiga, 126).

Há neste texto só três exemplos (2 do tipo I /  1 do tipo II) 
sem verbo finito no imperativo.

me
1 Me beijou dos dois lados do rosto, depois na testa (Onde andará Dulce 

Veiga, 212).

Um emprego proclítico mais frequente no início da oração 
parece não poder ser possível, porque temos nele e também nos 
outros o uso ainda não obrigatório, mas bem frequente, do 
pronome sujeito em que julgamos ver o caso duma certa 
coocorrência.17

Nos textos de Amado e Veríssimo, a próclise foi empregue 
não só com formas verbais do imperativo, mas também com as 
formas finitas do indicativo e sempre as de tipo I. Vistas as 
condições estruturais e pragmáticas deste uso, não consigo 
verificar uma tendência de uso, excepto uma certa preferência

Lucchesi /  Lobo (1996: 307) afirm aram  que a ocorrência e a realização do 
pronom e lexical eu eram  am plamente m aioritárias (em com paração com  as 
da 2’ e 3* pessoa) e apresentavam  o estágio mais adiantado de mudança. 
Veja-se tam bém  Duarte (1993: 119; 1998).
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da posição proclítica com o pronome me nos textos de Amado 
em vez da enclítica com esse pronome em Veríssimo.

me
I Me cham ou para m orar com  ele (Tocaia Grande, 71).
I Fêz-me secretário da Brigada, no posto de capitão (O Senhor Embaixador,

326).

te
I Espero-íe com  um a ceia, com o de costum e {O Senhor Embaixador, 224).
I Te m etem  no Orfanato (Capitães da Areia, 188).

lhe
I Lhe roubaram  algum a coisa, senhor? (Capitães da Areia, 142).
I Lhe dou os parabéns, soube escolher (Tocaia Grande, 246).
I Garanto-Z/te que não ficou indiferente ao seu encanto latino (O Senhor 

Embaixador, 43).

Os dois exemplos proclíticos com o pronome lhe são os 
únicos nos textos de Amado, Abreu e Veríssimo. Este último 
nunca empregou o pronome lhe como elemento introdutório, a 
não ser na posição enclítica (19 exemplos).

Tabela 4:
Próclise no início da oração

posição me te lhe

proclise tipo I 55 5 2

tipo II 3 0 0

enclise tipo I 20 2 19

tipo II 9 2 71

Vejo-me de novo confrontada com o problema de que o 
número de exemplos proclíticos no início da oração não permite 
tirar demasiadas conclusões. Penso, todavia, que as diferenças 
(tomando-se visíveis entre exemplos de tipo I e de tipo II e
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entre as diferentes personagens que os autores experimentam 
caracterizar na sua fala) levam-me a crer que há nesta estrutura 
(n° 3) e também nas duas outras (n° 1 e 2) uma variação 
evidente entre o standard oral e o substandard oral.

8 Conclusão

Pode-se então relacionar o substandard com análises linguísti
cas de textos literários? Sem esquecer de levar em conta, 
durante a análise, que todo o texto literário permanece para 
sempre um texto ficcional, o linguista consegue — quanto aos 
pronomes empregados em função de objecto — provar que há 
uma grande variação sintáctica no nível formal, funcional e 
posicionai. Para confirmar se essa variação reflecte também o 
uso destas formas no verdadeiro substandard oral do portu
guês do Brasil, seria necessário fazer uma outra análise lin
guística que poderia —- e isso depende muito das suas condi
ções e dos seus objectivos —  confirmar ou não aquela varia
ção e, ainda mais, subclassificá-la (familiar, popular, vulgar 
etc.), considerando em primeiro lugar também a sua frequên
cia nos textos e/ou discursos. Mas para poder realizar uma tal 
análise num corpus de grande extensão, seria preciso um 
grande projecto e uma equipa bem-motivada. Isso daria possi
velmente origem a mais gramáticas descritivas que não falas
sem só particular e quase exclusivamente das estruturas do 
standard.
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M echtild B ierbach (Düsseldorf)

Padrão  e subpadrão  em gram áticas 
e obras didáticas da língua portuguesa no Brasil

Considerações teóricas

M ais de 90 % das necessidades de com unicação do falante m édio é feito na 
variedade B[aixa]. Este sim ples fato exerce um a influência decisiva sobre 
a expressão oral ou escrita da variedade A[lta] (Froehlich 1965: 177).

Seguindo um modelo com esta constatação, Paulo Froehlich 
chama a atenção para a tensão existente entre duas presenças do 
português no Brasil: a língua padrão ou língua culta — 
estática — de um lado e a totalidade de todas as outras formas 
lingüísticas de outro lado —  variável — , as quais, em grande 
variedade, se confrontam à primeira. Froehlich fala de varieda
de alta para a primeira e de variedade baixa para a segunda, se 
apoiando no modelo dicotômico de Ferguson das situações de 
diglossia (Ferguson 1959).' Na referida citação, está dito que as

Froehlich aplica os parâm etros m encionados por Ferguson para caracterizar 
as condições de utilização da high variety e da low variety de um a dada 
língua no interior de uma com unidade lingüística à lingua portuguesa do 
Brasil, concluindo com isso que se trata de um a situação de diglossia no 
Brasil. Nelson Rossi considera um a tal caracterização da situação da língua 
portuguesa no Brasil como exagerada, ele prefere em relação à situação 
brasileira falar de «diferenciação lingüística» presente em toda língua em 
lugar de diglossia (veja-se Rossi 1980: 43). Independentem ente da caracte
rística term inológica definitiva, os autores concordam , portanto, que 
primero a língua padrão « [...]  é usada em determ inadas situações, como 
conferências formais, realizadas em  am biente tenso ou sem i-tenso, e onde 
há um a grande preocupação com  a forma e o m odo com o se fala» (Froeh
lich 1965: 168), segundo, esta form a lingüística é caracterizada por «um 
caráter im pessoal e sem pre m antendo uma certa distância dos ouvintes»

Sybille G roße /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e m udança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 489-526
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duas formas podem interagir, nomeadamente na direção de B 
para A, quer dizer o «não-padrão» em direção à «forma- 
padrão». Assim, estaríamos aqui diante de uma mudança induzi
da pelo subpadrão, ou mais corretamente: uma mudança da 
consciência lingüística do falante face a algumas formas lin
güísticas e, com isso, acarretando uma mudança do comporta
mento lingüístico. Sendo assim, não é possível constatar uma 
influência imediata de B para A, como a formulação de Froeh- 
lich poderia deixar transparecer. Uma mudança de formas em A 
só seria possível através de uma mudança na consciência do 
falante.

Dino Preti faz uma descrição sócio-lingüística da língua por
tuguesa no Brasil, diferenciando um dialeto culto de um dialeto 
popular, os quais se confrontam numa divisão de função depen
dente de diferentes parâmetros que caracterizam respectivas si
tuações de comunicação (Preti 71994: 29-32):2

Teríam os, portanto, um a linguagem culta ou padrão e um a linguagem po
pular ou subpadrão. A primeira tem m aior prestígio e se usa em  situações

(Froehlich 1965: 169); terceiro, esta form a é «considerada com o melhor, 
m ais eficiente na comunicação, mais correta, m ais precisa para expressar o 
pensam ento, e m uito m ais importante no contexto nacional do que a outra 
variedade, a variedade B, especialm ente nas cam adas letradas» (Froehlich 
1965: 169-170), quarto, há um a literatura num erosa na variedade A, quinto, 
esta variedade é sempre aprendida secundariam ente e ninguém  a adquire 
com o língua m aterna, sexto, ela é codificada por um a tradição gramatico- 
gráfica contínua, por último, ela se sobrepõe sobre todas as outras variantes 
da língua (Froehlich 1965: 169-172).

B aseando-se na enum eração das situações características pela utilização da 
high /  low variety, Preti menciona: aula universitária, conferências, ser
mões, discursos políticos, program as culturais e noticiários de TV e rádio, 
com unicações científicas, conversas e entrevistas com  intelectuais a 
propósito de tem as científicos e artísticos (Preti 71994: 30), como áreas de 
utilização do dialeto culto. O dialeto popular tem o seu lugar nas conversas 
entre amigos ou em família, em  program as de auditório de TV, em  novelas 
de rádio e televisão, em  irradiações de futebol e outros esportes, na 
expressão de estados emocionais, confissões, anedotas, narrativas (Preti 
71994: 29-32).
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de m aior formalidade; a segunda, de m enor prestígio, é em pregada nas si
tuações coloquiais, de m enor form alidade (Preti 71994: 30).

Assim sendo, a linguagem culta, o padrão, apresenta duas 
características fundamentais: uma é o prestígio elevado, baseado 
na consciência lingüística do falante, o qual através da utiliza
ção do mesmo reivindica para si um certo nível social. A outra 
é uma consequência da situação comunicativa e consiste em 
indicar formalidade. A adoção do padrão culto pelo falante 
mostra que este é uma pessoa que tem uma formação escolar 
elevada, culta. Em oposição ao padrão referido, o subpadrão 
está caracterizado por um prestígio menos elevado na cons
ciência linguística do falante e pela indicação de uma situação 
de diálogo informal, familiar. O subpadrão é frequentemente 
igualado ao popular, sem diferenciação, como também o faz 
Preti na sua obra, que confronta explicitamente o dialeto culto 
ao dialeto popular, os equivalendo a padrão e subpadrão, 
respectivamente.3 Do ponto de vista da função comunicativa, 
subpadrão é muitas vezes igualado em sua totalidade à lingua
gem coloquial, em oposição à formalidade do padrão. Alem 
disso, padrão é em geral igualado a língua escrita, assim como 
subpadrão a língua falada. Mas linguagem falada  não é auto
maticamente subpadrão, assim como língua escrita não é 
necessariamente a representação do padrão. Nem tudo que é 
falado é subpadrão, por exemplo: uma aula na universidade, 
como nem tudo o que é escrito é padrão, por exemplo: um 
bilhetino a um amigo. Aqui seria mais adequado identificar 
padrão e subpadrão segundo o conceito de Distanzsprache e 
Nähesprache, desenvolvido por Koch e Oesterreicher, separando 
assim de uma forma consequente escrita conceituai /  fa la  
conceituai («konzeptionelle Schriftlichkeit» / «konzeptionelle

A aplicação da term inologia dialeto  em  relação às duas variantes, sinaliza 
que se trata —  da perspectiva de descrição científica —  sim plesm ente de 
duas variedades do m esmo valor, que podem  ser escolhidas e aplicadas 
alternativam ente pelos falantes.
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Mündlichkeit») de escrita medial / fa la  medial («mediale 
Schriftlichkeit» / «mediale Mündlichkeit»).4

O modelo dicotômico de relação entre o padrão e o sub- 
padrão tem por consequência, através da consciência lingüística 
dos falantes, a agregação ao subpadrão de toda forma lingüística 
que não pertence explicitamente ao padrão. Isto pode gerar 
constrangimento no falante consciente das diferenças existentes 
entre as duas formas lingüísticas.

O padrão, que é a língua culta, é uma forma lingüística que 
difere claramente da realidade lingüística experimentada pelo 
falante desde a sua infância, especialmente no que diz respeito 
à morfossintaxe, como também na escolha e utilização de 
elementos léxicos. Esta forma lingüística só é adquirida na 
escola; o treinamento sistemático para atingí-la começa mais ou 
menos na 5® série do 1? grau (com a idade de cerca de onze 
anos) e continua até o ingresso na universidade. A língua culta 
é um resultado da história do Brasil no período colonial. O 
Brasil adotou a forma e o conteúdo do sistema educacional 
português desde o século XVIII, quando o uso exclusivo da 
língua portuguesa foi decretado por Pombal. Fato este que 
influenciou até mesmo a forma da linguagem literária que 
surgia na época.

Para o ensino desta forma lingüística foram e são até hoje 
redigidas obras gramaticais com uma parte de exercícios mais 
ou menos extensa; essas obras garantem a existência de um

4 Veja-se Koch / Oesterreicher (1990: 5-16). A oralidade conceituai corres
ponde no nível de um a língua determ inada a Nähesprache. Entre outros, 
esta pode ser caracterizada, sob o ponto de vista das condições de com u
nicação, pela privacidade, familiaridade, em ocionalidade, interligação dos 
falantes na situação e na ação, proximidade física, situação de diálogo, 
espontaneidade entre os participantes na comunicação. A «escrituralidade» 
conceituai ou Distanzsprache  se caracteriza pelos contrários respectivos. 
Em conseqiiência, o subpadrão  poderia ser entendido através do conceito 
da Nähesprache, em bora não sendo idêntico a toda expressão linguística 
oral no sentido de oralidade m edial, mas m uito mais idêntico à oralidade 
conceituai; um a tal descrição do subpadrão não inclui nenhum  aspecto de 
valorização.
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padrão prescritivo baseado na variante européia da língua 
portuguesa.5 O tipo de gramática prescritiva e a idéia do dever 
da gramaticografia que a acompanha é um caso clássico de 
situações lingüísticas e educacionais pós-coloniais,6 nas quais a 
antiga origem européia é entendida como semente geradora de 
novas formas lingüísticas. A partir daí, o dever da gramaticogra
fia é produzir uma «unified description» para uma situação 
lingüística heterogênia.7 Sob o signo de unidade, que é em

Castilho (1980) apresenta um esboço de um panoram a histórico sobre os 
aspectos sócio-lingiiísticos, determ inando o processo de norm ativização da 
língua portuguesa desde o século XVI junto  com o desenvolvim ento de 
uma gram aticografia correspondente, também surgida no Brasil; isto inclui 
a descrição das primeiras tentativas de separação da norm a da língua 
portuguesa no Brasil que foram  feitas junto  com o nascim ento da nação e 
da form ação de um a identidade nacional.

6 Baseando-se no exem plo do inglês como língua colonial, Peter Strevens 
descreve de forma sistemática o papel do ensino escolar fundam entado na 
língua e na cultura da metrópole em países coloniais que leva a formação 
de um padrão supraregional: depois das três fases iniciais, prim eiro a fase 
da im portação da língua nas colónias, segundo a fase da aceitação de 
palavras indígenas para fenómenos típicos na forma lingüística das colónias 
e, terceiro, a fase da mudança lingüística resultada do contato mais intenso 
com  os falantes de línguas indígenas, segue-se, sobretudo no século XX, a 
quarta fase, na qual «through English-m edium  education system s in Africa, 
South Asia, East Asia [ ...]  [English] had been taught patem alistically [ ...]  
em bedded in the matrix o f British (or Am erican) social and cultural ideas 
[...]»  (Strevens 1985; 8). Uma norm a de ensino bastante hom ogénea estava 
baseada em sua grande parte no ensino da língua dos colonizadores 
im plantado segundo as condições e as exigências culturais exclusivas das 
m etrópoles, correspondendo à fase quatro acim a citada, que segundo 
Strevens caracteriza um a etapa essencial das situações lingüísticas coloniais 
e pós-coloniais.

7 Leitner (1989: 166). Bem enraizada nesta tradição está tam bém  a gram ática 
de Cunha /  C intra (21985), a qual tivem os acesso som ente na prim eira 
edição portuguesa ( ‘1984). Nesta gramática, quase idêntica tanto na edição 
brasileira com o na portuguesa, os dois autores, o filólogo brasileiro Celso 
Cunha e o filólogo português Luís F. Lindley Cintra, constatam  na página 
9: «Em bora seja inegável a existência de tal diferenciação, não é ela 
suficiente para impedir a superior unidade de nosso idiom a, fato, aliás, 
salientado até pelos dialectólogos.» A única diferença que pudemos
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princípio a identidade lingüística entre o núcleo metropolitano 
e a periferia colonial, sempre se propaga uma norma de prestí
gio —  como já tinha acentuado Ferguson —  com a indicação a 
um passado histórico comum e a uma importância mundial dos 
quais as comunidades lingüísticas referidas fariam parte através 
de uma língua comum (Ferguson 1959: 338). A forma lingüísti
camente palpável desta idéia de unidade é a língua culta, que é 
enraizada com grande ênfase na consciência lingüística dos 
falantes. O livro didático de Nélson Custódio de Oliveira, na 
sua 36“ edição, é um exemplo explícito que mostra como é 
enraizada nos alunos esta forma lingüística através de meios 
sugestivos e drásticos: Português ao alcance de todos: específi
co para 1°. grau, madureza, concursos escolares militares, 
vestibular (Oliveira, sem ano). A maneira relachada da apresen
tação da referida obra, ilustrada com inúmeros dezenhos 
divertidos, não nos deixa dúvidas de que a língua culta é 
introduzida através de pequenas situações e exercícios, que 
mostram situações em que pessoas que não têm o domino da 
mesma, vivenciam experiências desagradáveis e constrangedoras 
nas suas aspirações, quer no nível pessoal ou social. Os alunos 
devem tirar a conclusão de que a não-utilização da forma de 
prestígio pode levá-los ao fracasso. Assim é apresentado nesta 
obra a colocação dos pronomes átonos: através de ilustração e 
texto, está exemplificado o fracasso de uma aproximação 
amorosa feita por um homem ajoelhado que diz:

—  E parece que serei correspondido. Enganarei-m e?

A que ela responde de uma maneira cínica e irónica por 
causa do uso lingüístico errado:

descobrir diz respeito aos num erais entre quinze e vinte; na edição brasilei
ra, pág. 361: «dezesseis», «dezessete», «dezoito», «dezenove», na edição 
portuguesa pág. 370: «dezasseis» ou «dezesseis», «dezassete» ou «dezesse
te», «dezoito», «dezanove» ou «dezenove».
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—  Enganarou-se! (Oliveira, sem ano: 92).

Nesta forma de futuro, só seria possível, segundo a regra da 
norma culta, «enganar-me-ei» ou «me enganarei». Um outro 
exemplo do uso «incorreto» da língua com consequências 
ameaçadores para o êxito de pretenções pessoais é o que a 
seguinte anedota nos mostra:

Pessoa bem  informada assegura que, em São Luís, capital do M aranhão, 
orador de praça pública, que não sabe colocar pronomes, não se elege. O 
povo da rua [!] percebe o erro, dá de om bros e sai resm ungando: —  
Coitado! Não sabe nem colocar pronomes! E põe o voto noutra um a 
(Oliveira, sem ano: 93).

Outro exemplo: a concorrência individual entre alunos e 
ambições pessoais são incentivadas pelo título do exercício 
seguinte:

Colegas seus do passado escreveram  assim. M as você vai dar-lhes um 
quinau, escrevendo certo (Oliveira, sem ano: 93).

O aluno tem que substituir a forma errada pela forma 
correta, por exemplo:

O professor m uda o ambiente da sala, quando a aula torna-.«' m onótona 
(Oliveira, sem ano: 93).

Aqui o «se», segundo a regra da norma de prestígio, deve 
ser colocado diante do verbo (próclise); com isso, o aluno, 
através desse simples mecanismo sintático, é levado a crer que 
está numa situação de superioridade em relação ao seu «prede
cessor inculto», o qual, visivelmente, desconhecia essa regra. A 
absorção do código de obediência moral até mesmo diante das 
regras de comportamento lingüístico, é demonstrada de forma 
nítida em citações de ditados populares como no exemplo que 
se segue:
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Se não sentes prazer no teu ofício, deixa-o para outro mais digno que tu e 
segue o teu cam inho (Oliveira, sem ano: 92).

A obrigação do aluno com a forma de prestígio da língua 
culta permite uma diferenciação entre certo e errado em relação 
às variantes oferecidas pela língua; com isso se desenvolve no 
falante uma consciência de valor que distingiie bom e mal frente 
a formas lingüísticas e comportamento lingüístico.

A forma lingüística específica da língua culta adquerida 
numa esfera de educação superior, é identificada e utilizada 
como padrão e corresponde a um conhecimento lingüístico de 
uma elite erudita. A referida elite é que dá as medidas de 
comportamento lingüístico para o país e a sua população; 
medidas essas que estão baseadas no português de Portugal. 
Assim, forma-se um círculo vicioso que se mantém a si próprio: 
para ser visto nesse sentido como culto, tem-se que adquirir esta 
forma lingüística especial, mas esta forma lingüística, cujo 
acesso é feito através do sistema do ensino, só é acessível, na 
maioria das vezes, aos jovens oriundos da camada erudita.8

Veja-se Rossi (1980: 37): «Ora, é sabido que o normal nas relações de 
dom inação é a coincidência entre a ideologia do dom inador e a do dom ina
do, porque o processo de dom inação elabora, para legitim ar-se, uma 
ideologia sem a qual não teria como sustentar-se e não deixa, enquanto 
vige, alternativa ao dominado, que até construir a sua própria só dispõe da 
que lhe é imposta, com o (por sinal falacioso) instrumento da cham ada 
‘ascenção social’.» Estas observações são apoiadas pelas pesquisas em píri
cas de Camacho. Ele pesquisa a faculdade de jovens de estratos sociais 
divergentes entre 11 e 16 anos de atribuir certos fenómenos fonéticos à 
língua padrão. Pelos «jovens de estrato socioeconóm icam ente baixo», o 
resultado é «que nem o efeito do ensino, nem  o efeito do am adurecim ento 
etário parecem  provocar algum  progresso na aceleração do processo de 
desenvolvim ento das norm as adultas de prestígio» (Cam acho 1982: 21). 
Pelos jovens da cam ada socialm ente elevada, a aquisição da norm a culta 
significa «reforçar os valores adquiridos no ambiente sócio-cultural», pelos 
outros, o autor chega à conclusão: «Se, para a cam ada baixa, tal reforço 
não logre acorrer, é porque não há o que reforçar. [ ...]  Equivale a dizer 
que [a escola] não deve apenas reforçar valores de prestígio social associa-
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Quantitativamente, como comprova uma estatística atual, o 
número dos alunos pertencentes a uma faixa etária entre 15 e 19 
anos, atualmente matriculados no 2? grau, o qual é responsável 
pelo aprofundamento do ensino da língua portuguesa, é bastante 
reduzido (16 % do total) (Educação 1997: 79).

Evanildo Bechara resume de uma forma precisa as caracte
rísticas de um tal padrão lingüístico normativo, como são: 
primeiro, a subjetividade da escolha de uma variante como 
forma de prestígio, segundo, a ligação às tradições, terceiro, a 
ligação da forma lingüística a uma determinada camada social 
que é ao mesmo tempo responsável pela sua manutenção, e, por 
último, a formalidade, característica da Distanzsprache.9 O 
padrão lingüístico normativo é igualmente a norma do ensino e 
distingue-se da experiência lingüística viva até mesmo dos 
falantes eruditos, formando na consciência dos mesmos uma 
contradição. As formas lingüísticas primeiramente adquiridas, 
quantitativamente as mais frequentes, entendidas como «pró
prias», passam a ser inferiorizadas na consciência dos falantes 
a partir do momento em que estes proseguem com a sua for
mação escolar. Uma tal inferiorização da referida linguagem 
«própria» que é praticada cotidianamente pode perder, no 
decorrer do tempo, o seu caráter negativo, «mau», e passa a ser 
considerada como normal e «boa». O fator quantitativo e o 
qualitativo da norma podem estar, durante um certo tempo, em 
contradição, mas, mais tarde, pode ocorrer uma mudança de 
valor da norma quantitativa na consciência do falante, trans- 
formando-a em norma qualitativa, boa. A partir desse momento, 
a norma de ensino, a língua culta, é entendida como objetivo 
para si própria, conseqüentemente artifical:

dos à linguagem, m as transform á-los, tendo em vista a ineficiência do meio 
em fazê-lo» (Camacho 1982: 23).

9 Bechara (71993: 71): «.Gramática normativa  (tam bem  cham ada do bom  
uso): corpo de recom endações de como se deve dizer, subjetivam ente 
selecionadas e fixadas por larga tradição entre os falantes de nível superior 
de uma comunidade, especialm ente no uso escrito. É um a gram ática que 
tem finalidades didáticas.»
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[ .. .]  a escola continua ignorando as variedades regionais e sociais não- 
standard, aprofundando desse m odo os preconceitos existentes; os usos da 
língua na escola continuam  em grande m edida artificais, com o se o 
aprendizado fosse para a escola e não para a vida» (Ilari 1980: 23).

António Houaiss constata um abismo não somente entre a 
vivência lingüística do falante e a norma lingüística aprendida, 
como também até mesmo entre língua culta e linguagem 
literária:

[ .. .]  não sabemos efetivam ente o que é e como é a língua portuguesa, 
sobretudo no Brasil, e assistim os estarrecidos ao divorcio crescente entre a 
norm a gramatical canónica e a criação literária viva (citação de Houaiss, 
em: Castilho 1973: 22).

Em seguida, queremos examinar em que medida esta 
contradição entre norma prescritiva e a consciência lingüística 
marcada pela vivência se encontra amenizada, com outras 
palavras, como esta consciência transforma a norma prescritiva 
ou, no mínimo, influencia a apresentação da norma nas obras 
didáticas. Ferguson já tem acentuado que a high variety tem de 
ser em algum lugar utilizada, praticada, vivênciada, senão ela 
tende a esclerosar-se. Frequentemente, surgem então nos centros 
irradiadores de formas lingüísticas novos padrões que podem 
estar baseados numa mistura entre a high e a low variety 
(Ferguson 1959: 339).10 Nesse sentido poderia estar desenvol
vendo-se um novo padrão o qual não é mais idêntico com a 
forma tradicional da língua culta, mas de todas maneiras 
baseado nela. Isto pode ser a expressão codificada de uma 
língua comum , o que Preti coloca entre dialeto culto e dialeto

10 O que tem im portância aqui é som ente o fato de que duas form as lingüísti
cas claram ente separadas se confrontem  na consciência lingüística dos 
falantes; o que importa menos é a questão se a situação lingüística do 
Brasil pode ser agregada ao conceito de diglossia —  com o o fez Froehlich 
(1975), já  falamos nisso —  ou não. Em todo caso, o resultado seria uma 
m udança da high variety  ou da norm a codificada da língua culta que se 
originaria no subpadrão.
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popular, uma forma intermediária, hipotética, mas no entanto 
entendida como a forma a mais aceita no aspecto diatópico e 
diastrático (Preti 71994: 24 e 33). Por outro lado, segundo 
Bechara, a linguagem comum deve basear-se num substrato que 
é a língua culta," quer dizer deve partir das tradições, mas não 
mantê-las a todo custo numa forma esclerosada e contra toda 
experiência lingüística dos falantes. Sob o ângulo da realidade 
lingüística, a codificação de uma tal linguagem comum teria, 
pois, que partir de formas que fossem válidas nos níveis interso- 
cial e interregional; sob o ângulo da norma prescritiva, a lingua
gem comum teria que partir de formas que fossem comuns às 
regras tradicionais da língua culta, as quais têm suas origens 
normalmente no português europeu, e às normas provenientes 
da experiência consciente do falante, as quais são inerentes a 
sua realidade existencial.

A codificação da linguagem comum, quer dizer a gramatico- 
grafia, e a correspondente norma do ensino, não significam de 
maneira nenhuma o completo abandono da língua culta tradicio
nal, senão a sua modificação no sentido de uma adaptação 
cuidadosa às normas de uso do português surgido no Brasil.12 
Na verdade, a codificação significa o reconhecimento de 
algumas formas de uso de falantes cultos como norma autóno
ma desenvolvida no Brasil, podendo ser válida como modelo 
prescritivo. Isso significa que uma política da língua deve 
reconhecer de forma explícita uma variante brasileira da língua

Bechara (71993: 72): «Língua culta /  padrão: m odalidade de língua, 
especialm ente escrita, que ... constitui o substrato da língua com um  ou 
nacional, que se superpõe às variedades regionais.»

12 Castilho (1978: 15) fala de norma objectiva: «Norm a objectiva, explícita ou 
padrão real é a linguagem  efetivam ente praticada pela classe social de 
prestígio, que se podia identificar no Brasil de hoje com a cham ada classe 
culta, escolarizada. Trata-se de um dialeto social que em  si nada tem  de 
‘m elhor’ em relação aos demais, decorrendo seu prestígio unicam ente da 
im portância da classe social a que corresponde.»



500 M echtild Bierbach

portuguesa.13 Edith Pimentel Pinto tem formulado, como muitos 
outros, a existência de uma tal variante:

[ ...]  já  ninguém  põe em dúvida o fato de que a nossa é um a variante da 
língua portuguesa, uma nova norma, resultante de um prolongado uso, por 
parte de um a com unidade específica, que já  firmou suas tradições lingüísti
cas (Pinto 1980: 33).14

A base de uma tal «padronização» da linguagem comum 
pode consistir, por um lado, nos materiais do projeto NURC,15

13 Para as suposições teóricas do conceito da variedade nacional, veja-se, por 
exem plo, Clyne (1989).

14 Veja-se tam bém  Pinto (1980: 30): «Estas opções coletivas [ .. .]  passam  a
caracterizar um uso peculiar a uma comunidade. Isto é, consolida-se a
vigência de um a outra norma, no âmbito da mesma língua.»  M esm o que o
térm ino não é form ulado explicitam ente, isto é precisam ente o que se 
entende de variedade nacional no interior de um a língua pluricêntrica. 
Teyssier (1987: 78) fala de «a form a particular de português que é a língua 
do Brasil».

15 Veja-se, por exem plo. Cunha (1985). A lguns materiais deste projeto que 
realiza gravações de falantes cultos de cinco cidades do Brasil são publica
dos, por exem plo, em: Castilho / Preti (1986 e 1987). Não são poucos os 
filólogos que no Brasil m ostram  uma nítida reticência quando se trata de 
tirar consequências norm ativas dos resultados do projeto NURC, ainda que 
a intenção original do projeto, elaborado inicialm ente para os países 
hispanofalantes da Am érica e posteriorm ente estendido ao Brasil, fosse 
claram ente dirigido à elaboração de padrões nacionais ao lado do conheci
m ento do que os países têm lingüísticam ente em comum. Em relação ao 
projeto NURC, Lope Blanch form ulou em 1986, entre outros, os objetivos 
seguintes: « [ ...]  conocim iento preciso de la realidad lingüística principal de 
cada nación»; isto facilitaria um ensino escolar que perm itiria «llevar a los 
estudiantes de cada país el conocim ento de la lengua viva propria de cada 
uno de ellos, y no de normas exóticas» (Lope Blanch 1986: 14). Em 
oposição a isto, Sílvio Elia, por exemplo, salienta: «El proyecto López 
Blanch parte de la com paración de la norma culta de las ciudades capitales 
de países hispanoam ericanos, como Buenos Aires, Santiago, Bogotá, 
Caracas, Lim a y M éxico, a las que se añade la propria ciudad española de 
M adrid. O sea, parte de norm as cultas ya definidas. Mas la com paración de 
pretendidas [!] normas cultas internas, como si Brasil no poseyese también 
su norm a culta, llevó a la suposición de que se intentara, por ese medio, el
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por outro lado, as consequências da consciência do falante culto 
em relação às contradições entre o que é «normal» em sua 
língua, seu próprio comportamento linguístico e as regras da 
norma culta. Uma gramática elaborada a partir dessa base 
refleteria então um uso concreto,16 uso este, portanto, não 
simplesmente o da maioria dos falantes, senão tambem, assim 
como o foi antes na língua culta, o de um grupo socialmente 
determinado. Tal gramática não conteria mais somente afirma
ções de uso, como é o caso das gramáticas tradicionais com 
muitas normas prescritivas.

Contradições surgem na consciência lingüística de falantes 
cultos quando esses falantes refletem sobre alguns pontos de sua 
prática linguística constatando que essa prática e os seus

establecem iento de una norm a culta brasileña. Hubo algunos profesores que 
llegaron a poner en cuarentena todas las gram áticas pedagógicas, a la 
espera de que el Proyecto NURC determinara, finalm ente, cuál era la 
norm a culta brasileña a la que debían obedecer los textos para la educación 
en el habla. Olvidaban que esa norma ya existía com o fruto de un proceso 
histórico-cultural convenientemente estudiado, y que el Proyecto NURC, en 
su vertiente m odalidad oral, apenas recogía, y recoge, form as de decir que 
no siempre llegan a consolidarse» (Elia 1992: 226). Elia identifica a língua 
culta tradicional como escrituralidade em geral; em consequência, a língua 
culta estaria inatingível por resultados do projeto NURC, baseado no 
instrumento da oralidade. Mas considerando que o objetivo das pesquisas 
do projeto NURC cria na verdade form as de escrituralidade conceptual 
expressada pelo instrumento da oralidade, como, por exem plo, em  confe
rências, fica claro que os resultados do projeto NURC podem  ser úteis para 
obter esclarecim entos do uso lingüístico atual de falantes cultos. O conheci
mento deste uso pode depois ser a base da codificação de urna norm a culta. 
E lia não leva em consideração o feito de que urna norm a prescritiva resulta 
de um a interação dialética entre uso e aceitação deste uso com o regra. Este 
uso nunca é urna coisa estática.

16 W eydt /  Schlieben-Lange (1981: 123) sublinham  a necessidade de urna 
gram aticografia a qual deve corresponder uma realidade lingüística 
existente; para escrever gramáticas pandialectais é im portante exam inar 
« [...]  ob es sich dabei um ein besonders geeignetes B eschreibungsinstru
ment handeln soll [o que seria o caso se a gram ática visa a descrição e a 
codificação de urna variante nacional], oder ob dieser pandialektalen 
G ram m atik tatsächlich etwas in der sprachlichen Realität entspricht».
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conhecimentos das regras correspondentes da norma culta não 
estão (mais) em concordância. Tais contradições podem colocar 
em andamento uma mudança das regras tradicionais. E uma tal 
mudança parece ser necessária para aproximar um pouco mais 
a gramaticografia da norma do ensino e para assim haver um 
progresso na codificação da variante brasileira, tendo em vista 
o abismo acima já constatado, entre a realidade lingüística e o 
padrão culto do português no Brasil. Para obter informações 
sobre tais pontos que são as bases das contradições existentes 
entre o uso real da linguagem e o que prescreve a norma culta, 
o nosso trabalho está fundamentado nas descrições do português 
brasileiro de Paul Teyssier e de Sílvio Elia. Os fatos apresenta
dos pelo francês Teyssier, um competente conhecedor do 
português de Portugal e do Brasil, podem ser considerados 
como análise feita desde fora. Suas classificações podem ser 
entendidas como resumo de uma série de declarações de falan
tes brasileiros cultos sobre a consciência lingüística deles. 
Teyssier (1987) descreve a variante brasileira nos seus fenóme
nos específicos nos níveis tradicionais de descrição lingüística, 
isto é fonético-fonológico, morfossintático e léxico. Sílvio Elia, 
um falante culto e filólogo brasileiro consciente, que conhece 
por dentro as condições lingüísticas, apresenta em uma obra 
sobre a história da cultura da língua portuguesa, El portugués en 
Brasil, as «particularidades» da língua portuguesa no Brasil aos 
vizinhos de língua espanhola (Elia 1992). Ele cita, comenta e 
classifica em grande parte os mesmos fenómenos que Teyssier. 
Elia é seguramente um filólogo intransigente a favor da 
manutenção, sem mudanças, da língua culta como padrão.17 Mas 
ele é igualmente obrigado a ceder no que diz respeito à realida
de lingüística, pois em muitos pontos essa já é modelo lingüísti
co aceite, mesmo estando em contraposição ao que determina a 
norma culta.

17 Veja-se acim a a sua atitude em relação ao papel do projeto NURC para a 
form ação de um a norm a culta.



Padrão e subpadrão em gram áticas e obras didáticas no Brasil 503

Nós analisaremos em seguida os fenómenos citados e 
comentados pelos dois fdólogos em três gramáticas da língua 
portuguesa no Brasil, editadas há relativamente pouco tempo. A 
pergunta é a seguinte: se os autores destas mencionam aqueles 
fenómenos que Teyssier e Elia classificam como próprios de um 
padrão brasileiro como existentes e diferentes da língua culta, e 
se eles, neste caso, valorizam-nos agregando-os ao subpadrão ou 
se eles permitem que tais fenómenos sejam usados como 
alternativas de valor normativo igualitário. Para comprová-los e 
ver até que ponto estes fenómenos são considerados formas 
naturais da variante brasileira averiguaremos a importância dos 
mesmos em obras didáticas do português brasileiro como língua 
estrangeira. Como também sublinha Bechara, o ensino da língua 
portuguesa como língua estrangeira não está orientado —  pelo 
menos na sua fase inicial —  em direção ao padrão da língua 
culta:

Que a língua coloquial esteja presente no ensino da língua estrangeira, 
compreende-se, porque aí o aluno tem de se adequar à realidade única que 
o professor lhe põe diante dos olhos (Bechara 71993: 60),

enquanto

[...]  o professor de língua portuguesa, sem desprestigiar o valor da língua 
coloquial [ .. .]  deve centrar sua atenção no padrão culto, que presidirá à 
produção lingüística do educando, falando ou escrevendo (Bechara 71993: 
59).

Bechara não quer desvalorizar de maneira nenhuma as 
formas lingüísticas do coloquial, 18 mas sim entendê-las como 
Nähesprache de falantes cultos; contrariamente, a literatura

Veja-se Bechara (71993: 72): «Língua fa m ilia r /c o lo q u ia l:  m odalidade de 
língua, especialm ente oral, de expressão espontânea entre pessoas escolari
zadas, mas que não apresenta a coerência e a fixidez das formas gram ati
cais nem o cuidado e a elaboração do léxico da língua culta.»
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sócio-lingüística desloca o coloquial para o nível do subpadrão, 
assim como se vê no texto de Preti acima citado.

Teyssier diferencia a língua portuguesa do Brasil em três 
estratos:

[ ...]  a língua das pessoas cultas (com gradações entre um registo oficial e 
um registo fam iliar livre); depois a língua vulgar das cam adas gradativa- 
m ente m enos instruídas, e, finalm ente, os falares regionais e rurais (Teys
sier 1987: 79).

Posteriormente, ele denomina um número de fenómenos, na 
sua maioria morfossintáticos, os quais estão divididos em duas 
classes de valor, sem agregá-los, portanto, explicitamente em 
um dos estratos citados,

[ ...]  particularidades [ .. .]  que pertencem  à língua normal e são vistas, hoje, 
com o brasileiras m as ‘correctas’ [classe I], e as que pertencem  a registos 
nitidam ente vulgares e são consideradas ‘incorrectas’ [classe II]» (Teyssier 
1987: 84).

Somente fenómenos da classe I serão levados aqui em 
consideração, pois pode ser dito deles que um falante culto 
considera-os como «próprios» e «corretos», na medida em que 
ele os vê enraizados na sua consciência lingüística respaldados 
numa realidade brasileira interregional. Vamos analisar em 
seguida fenómenos que não fazem parte da língua culta tradicio
nal, mas que já se apresentam como padrão.

O português brasileiro em obras didáticas 
do português como língua estrangeira

Agora vamos dar uma lista dos pontos relacionados por Teys
sier pertencentes a classe I («pertencem à língua normal e são 
vistas, hoje, como brasileiras mas ‘correctas’» [Teyssier 1987: 
84]), os quais também Elia menciona, valorizando-os de for
ma semelhante. Para cada ponto, mostraremos posteriormente 
o tratamento respectivo em duas obras didáticas do português 
brasileiro como língua estrangeira (LE), para comprovar o
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grau de implantação dos pontos citados por Teyssier e Elia num 
padrão que já é transmitido a falantes estrangeiros. Um dos dois 
livros é uma obra antes tradicional, pois ela interrelaciona 
frases-modelo com exercícios de fixação das correspondentes 
estruturas gramaticais: Emma Eberlein O. F. Lima / Samira A. 
lunes: Falando..., Lendo..., Escrevendo...: Português — um 
curso para estrangeiros, São Paulo: Editora Pedagógica e 
Universitária, 6*. reimpressão, edição revista de 1981, a partir de 
agora vamos citar esta obra como LI LE (1981).19 O objetivo da 
obra visa: «à compreensão oral e escrita, em nível de linguagem 
coloquial», o grupo visado pela obra são «adultos e [...] 
adolescentes, na faixa etária de nossos alunos de 2? Grau, de 
qualquer nacionalidade» («Prefácio»; LI LE 1981: XIII). A 
outra obra —  Elisabeth Fontão do Patrocínio / Pierre Coudry: 
Fala Brasil: português para estrangeiros, Campinas: Pontes, 
1992, a partir de agora citada como PC LE (1992) —  adota 
uma didática moderna, aproximando-se, na medida do possível, 
à realidade lingüística e comunicativa brasileira:

[ .. .]  expressões idiomáticas, já  que foram coletadas em  diferentes contextos 
de uso real da língua. As propostas de exercícios tanto orais quanto escritos 
fogem  da artificialidade, procurando conservar o caráter funcional da 
linguagem  («Apresentação», PC LE 1992: sem indicação de página).

1 Pronomes possessivos sem artigo

«Meu carro»20 / Elia (1992) não aborda esta questão.
LI LE (1981: 17) os pronomes são introduzidos em frases 

dos exercíos sem artigo, exemplo: «Meu marido e minha filha 
vão para casa a pé». Assim como nos exercícios (Li Le 1981: 
40-42), o uso é feito exclusivamente sem artigo. PC LE (1992:

A editora alem ã Klett tomou aparentem ente esta obra, em sua edição 
alem ã, como base do ensino da língua portuguesa com o língua estrangeira 
para alunos alemães; veja-se Scotti-Rosin (1997: 51-52).

20 Teyssier (1987: 84): «possibilidade sem artigo em casos em que Portugal 
já  não o faz».
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9): «Qual é o seu nome? Meu nome é Maria.» Na página 10, 
num exercício de complementação, lemos «eu [...] o sapato» 
que deve ser combinado com «(o) MEU sapato». Não há uma 
regra explícita para o uso da variante «(o)».21

2 Formas e sintaxe dos pronomes átonos

2.1 Próclise / ênclise dos pronomes átonos, também com in
finitivo e participio: «João se levantou», «me diga uma 
coisa», «não tinha se afastado»

En las locuciones verbales la partícula pronom inal puede usarse proclítica 
al verbo principal. [ .. .]  La tercera situación, proclisis en el principal, es 
usual en Brasil pero no se admite com o bueno en Portugal (Elia 1992: 
249).22

Observações: —  Não se com eça sentença com  pronom e átono. —  Nunca 
se coloca o pronom e átono depois do futuro do presente e do futuro do 
pretérito.» p. 100: Exem plo de conjugação de verbo reflexivo: «eu me 
levanto, ele / ela / você se levanta (LI LE 1981: 208).

Há tendência generalizada para a colocação do pronom e átono antes do 
verbo: eu me cham o M aría (LI LE 1981: 208).

Eu m e levantei às onze horas (PC LE 1992: 51).

21 Veja-se, no que concerne ao tema, num sentido amplo PC LE (1992: 11), 
a nota: «Linguagem  oral: M ário é o filho dele. L inguagem  escrita: Mário 
e o seu  filho.» Neves (1993), depois de haver valorizado alguns materiais 
do projeto NURC, chega à conclusão que aparentem ente não existem  
condições determ inadas pelo uso ou pelo não-uso do artigo com  o possessi
vo. Segundo ele, afirm ar que a aplicação é livre é «sim plista» (Neves 1993: 
178). Os m ateriais demostram  na verdade uma freqiiência m aior da forma 
com  artigo (66 %) em com paração com a form a sem artigo (33 %) (Neves 
1993: 175).

22 Veja-se Große (1990: 127): «W ie aus der Tabelle zu entnehm en ist, 
dom inierte bezogen auf die insgesamt 6361 analysierten OP-Beispiele [ ...]  
die proklitische Stellung der unbetonten OP mit 3886 Belegen [ ...]  = 
61,1 % gegenüber der enklitischen Stellung mit 2472 Belegen [ ...]  = 
38,9 %.»



Padrão e subpadrão em gram áticas e obras didáticas no Brasil 507

2.2 Mesóclise:23 «dar-te-ei»

La colocación m esoclítica es una particularidad arcaizante de la lengua 
portuguesa. En la lengua coloquial brasileña, tensa o distendida, no hay 
m esóclisis que valga. Pero la encontram os en el estilo formal, oral o 
escrito, no es frecuente. Parece una forma, pues, llam ada a desaparecer 
(Elia 1992: 249-250).

... no meio  do verbo: no futuro do presente e futuro do pretérito: Dar-lhe- 
ei notícias. Dir-lhe-ia tudo (LI LE 1981: 208).

«realizar-se-ão», «realizar-se-iam»: Você não precisa aprender esta forma, 
que é menos usada. Basta saber identificá-la (PC LE 1992: 150, nota).

2.3 Contração: «mo» (< «me + o»)

En lo que se refiere a los pronombres, digam os que en la lengua hablada 
(tam bién en la escrita) van desapariciendo paulatinamente las com binacio
nes de dos formas átonas de pronom bres personales, com o mo, to, no-lo, 
vo-lo, lo que se debe al poco uso que se da en nosotros24 de las formas 
acusativas, o, lo, no. Así, un brasileño jam ás dirá coloquialm ente 'onde  
está o livro? D ê-m o’, sino ‘onde está o livro? M e dá e le ’ (Elia 1992: 247).

Formas contractas não são mencionadas em ambas as obras 
didáticas do português brasileiro como língua estrangeira. 

3 «Você» e as formas de tratamento

El tratam ento de intim idad en Brasil se hace con el pronom bre você y en 
Portugal con el pronom bre tu (Elia 1992: 251).

LI LE (1981: 5, 102): Listas dos pronomes tónicos que só 
contêm as formas: «eu», «ele» / «ela» / «você».

Teyssier não faz m enção explícita de 2.2 e 2.3, Elia (1992), no entanto, 
aborda os tem as ñas págs. 249-250 e pág. 247.

24 Elia diferencia várias vezes na sua obra entre «nós», isso quer dizer o uso 
no Brasil, e «eles», o uso em Portugal, confrontando o uso «próprio» com 
o uso do «outro», o que interpretamos como indicadores lingüísticos de 
uma consciência que aceita a existência de urna norm a própria.
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Observação: Tu é usado em algum as regiões do país. Você pode ser usado 
em  todo o Brasil (PC LE 1992: 4).

Listas de formas de conjugação somente com as formas que 
já encontramos em LI LE (1981), exclusivamente a primeira 
lista do livro, na página 4, contem as duas formas «tu» / 
«você». 

4 Perífrase verbal, formas contínuas com «estar e gerúndio»: 
«está escrevendo»

E star  mas un gerúndio, por estar m ás a con infinitivo. Es conocido el 
contraste entre la construcción brasileña ‘o m enino está brincando’ y la 
portuguesa ‘o m enino está a brincar’. Sin embargo, ni en Portugal se 
desconece esa construcción brasileña ni en Brasil la protugesa [sie!]. 
Ú nicam ente las distingue la frecuencia en su utilización (Elia 1992: 250).

PC LE (1992: 81): «estou escrevendo» é mostrado com o 
termo de «presente continuo» em todas as formas, assim como 
na página 98 um «passado contínuo»: «eu estava trabalhando». 

5 A preposição «em» com os verbos de movimento: «Já chegou 
no Brasil»

Uso de Em  por a. La preposición em  (en) debe explicar ‘estado, reposo’ y 
la preposición a, ‘movimiento, acción’. Sin embargo, en portugés brasileño, 
en habla coloquial, se utiliza de común em  en vez de a: vou no colégio, fu i  
no cinema, chegar na rúa, etc. Ese uso viene siendo condenado desde hace 
tiem po por los gramáticos y acaso por ello no haya ganado aún ‘derecho de 
ciudadanía’. Pero, en ciertos casos, y entre nosotros, resulta ineludible, 
com o se da con el sustantivo casa, en el sentido de ‘proprio lar’. D ifícil
m ente un brasileño, a no ser un purista, dirá fu i  a casa apanhar un guarda- 
chuva, por ejem plo, y sí fu i  em casa. Con el verbo chegar, la regla general 
es: chegou em casa tremendo de frío . [ ...]  Los portugueses, sin embargo, 
utilizan siem pre la preposición a y jam ás  la form a em  (Elia 1992: 250).25

25 Veja-se G roße (1990: 154): « [ ...]  kamen wir zu der Annahm e, daß sich 
‘chegar em casa’ als eine feste W ortverbindung im BP —  prim är im 
gesprochenen BP —  durchgesetzt haben könnte.»
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Oposição de duas frases:

Linguagem  popular: você vai no baile? —  Linguagem  correta: Você vai ao 
baile? (LI LE 1981: 70).

6 «Tem» em vez de «há» no sentido de «existe»

Ter por Haver. El empleo del verbo ter en el sentido de ‘ex istir’, proprio 
del haver. Ejemplo: ‘Tem muita gente procurando em prego’ por ‘Há muita  
gente . . . ’. [ .. .]  Tal empleo es normal en el coloquial distendido y frecuente 
en el tenso (Elia 1992: 250).

LI LE (1981: 12): um grande número de frases com «há» 
(«Há uma chave na gaveta»), semelhante na pág. 121, nenhuma 
alternativa. 

PC LE (1992: 99) indicação paralela de:

Não há  lugar com e esse. —  Não tem  lugar como esse.»26

7 Comparativo sintético de «pequeno» («menor»)

El com parativo usual de pequeno  es m enor (como de grande, mayor), al 
tiem po que en Portugal se prefiere decir mais pequeno  (Elia 1992: 247).

LI LE (1981: 88) e PC LE (1992: 92): «pequeno» — «me
nor», não há comentário sobre uma alternativa. 

8 Formas dos cardinais entre 15 e 20: «dezesseis», «dezessete»

De entre los num erales, sobresalen en Brasil las formas dezesseis, dezesse
te, dezoito, dezenove, a diferencia de las form as portuguesas que son 
dezasseis, dezassete, dezoito, dezanove, que en Brasil son de uso popular, 
con excepción, creo, de dezoito  (Elia 1992: 247).

(PC LE 1992: 129, nota): «O verbo haver  tam bém  é usado com o auxiliar 
de tem pos compostos. Eu havia chegado = Eu tinha chegado.»
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LI LE (1981: 48) e PC LE (1992: 16): somente se indicam 
as formas brasileiras.

9 A interjeição afirmativa: «pois não»

Elia (1992) não faz menção deste fenómeno indicado por 
Teyssier.

PC LE (1992: 15): É apresentada como forma pragmática 
em suas diferentes funções através da interação entre texto e 
ilustração: como resposta a um desejo formulado educadamente 
(«Eu queria dois cafés, por favor. —  Pois não») ou como 
pedido para formular um tal desejo («Garçom: Pois não? — 
José: Eu queria um misto quente, por favor»).

O português brasileiro em gramáticas escolares

Em seguida vamos analisar a apresentação dos já citados 
fenómenos em gramáticas escolares atuais da língua portugue
sa. Essas têm tradicionalmente o dever de transmitir o padrão 
culto. Em obras didáticas não tão recentes, as formas mais 
correntes do português do Brasil são até mesmo mencionadas, 
mas estão agregadas, com desvalorização, ao subpadrão. 
Queremos tentar encontrar se, em relação aos pontos citados, 
se puder verificar uma mudança no modo de apresentação 
tradicional do padrão, pontos estes que segundo o testemunho 
de Teyssier e Elia são percebidos como formas próprias do 
português do Brasil constituindo já um padrão próprio, dife
rente do tradicional padrão culto.

Tomamos por base as seguintes gramáticas para uso escolar:

— C G  (1995): Cegalla, Domingos Paschoal (381995): Novíssi
ma gramática da língua portuguesa: para os alunos de 1? 
e 2° graus e para todos os estudiosos da língua nacional, 
São Paulo: Editora Nacional.
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Encontramos no «Prefácio» este comentário sobre as caracterís
ticas e o grupo visado pela obra: «gramática normativa que 
pudesse ser útil a professores e alunos». O autor defende a 
concepção tradicional, dizendo que a gramática é um instrumen
to disciplinar da língua (na verdade são os falantes que são 
disciplinados, e não a língua). A gramática é um livro de «boas 
maneiras», apresentando para aqueles que querem ser considera
dos «civilizados», normas de um comportamento lingüístico 
ideal e elegante:

A Gram ática, segundo a conceituamos, não é e nem deve ser um fim, 
senão um meio posto a nosso alcance para disciplinar a linguagem  e atingir 
a forma ideal da expressão oral e escrita. Tem erário seria quem  pusesse em 
dúvida a utilidade do estudo da disciplina gramatical. M aldizer da gram á
tica seria tão desarrazoado quanto m alsinar os com pêndios de boas 
m aneiras só porque preceituam  as normas da polidez que todo civilizado 
deve acatar (C G 1995: 14).

[ .. .]  um auxiliar para os que aspiram a falar e escrever com  acerto e 
elegância (C G 1995: 14).

Isto significa uma distinção social através de determindados 
comportamentos lingüísticos. Aqui também não poderia faltar o 
argumento tradicional do discurso normativo que se baseia no 
prestígio social: os autores não se cansam de assegurar que não 
pertence às suas atribuições decretar leis, mas que somente 
relatam o uso:27

Evitamos, com o m áxim o cuidado, o dogm atism o intransigente e im positi
vo e as soluções pessoais e arbitrárias, fundamentando sempre a doutri
nação no uso vivo do idiom a e na lição dos bons escritores (C G 1995: 
14).

«Ce ne sont pas ici des lois que je  fais pour notre langue de mon autorité 
privée; [ .. .]  car encore que ce soient en effet des lois d ’un souverain, qui 
est Vusage, si est-ce que l ’outre ¡’aversion que j ’ai à ces titres ambitieux, 
j ’ai dü éloigner de moi tout soupçon de vouloir établir ce que je  ne fais 
que rapporter» (Vaugelas [1647] 1981: 9, «Preface»).
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Um sofisma clássico, porque aqui se refere justamente ao 
uso, que foi ensinado antes e depois aplicado fielmente nos 
textos «modelos», os quais neste momento são citados como 
testemunhos. A aprendizagem e a aplicação das formas da 
gramática normativa são, nessa obra, motivadas pela promessa 
de distinção social, um modelo de argumentação já encontrado 
na obra de Vaugelas na Franca do século XVII.

—  A G  (1991): André, Hildebrando A. de (41991): Gramática 
ilustrada, São Paulo: Moderna.

O grupo visado pela obra é, segundo as palavras da «Apresen
tação»:

Nosso público são os professores, os estudantes, os candidatos a concursos 
e exam ens de habilitação, como tam bém  os profissionais de todos os níveis 
que buscam  reciclar seus conhecim entos gramaticais (A G 1991: sem 
indicação da página).

Isto é uma descrição da formação clássica da elite intelec
tual, a qual utiliza a forma lingüística do dialeto culto como 
símbolo de reconhecimento e de identificação. A «Introdução» 
aborda de forma ampla a função da norma culta e o papel da 
Gramática. Aparece em cada comunidade lingüística uma 
«diversidade de falas», daí «é imprescendível manter-se a 
unidade da língua», (A G 1991: 1), a unidade assegura o 
entendimento entre os falantes. A forma lingüística dessa 
unidade é aquela que é aprendida nas escolas e divulgada pela 
mídia. Isto é, a norma culta, que está acima de todas as normas 
dos grupos lingüísticos existentes servindo como ponto de 
referência:

A par dos variados níveis de fala, existe uma linguagem  padrão, de âmbito 
nacional, utilizada por todos os que buscam  instrução e que, pelo aprim o- 
ram ento cultural, necessitam  expressar-se com mais clareza e precisão, de 
m odo m ais variado e fluente. Trata-se da linguagem  divulgada pelas 
escolas, pelos livros científicos e literários, pelos m eios de comunicação, 
com o a imprensa, o rádio, a televisão. Tal linguagem  é geralm ente
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denom inada culta. [ ...]  encontra-se, em grande parte, codificada nas regras 
da gramática. [ .. .]  cada um dos níveis de fala tem sua norma, sua gram á
tica; mas a norma culta  representa o ponto de convergência ou referencial 
de todos aqueles usos da língua. Daí decorre sua im portância para a 
preservação da unidade da língua. Nesse contexto é que se destaca o 
relevante papel de gram ática  (A G  1991: 2).

Ela representa assim a forma ideal da língua portuguesa no 
Brasil. Até aqui, o autor acentua, em oposição àquela gramática 
anteriormente apresentada, a função unificadora da norma culta. 
Retomando a uma fundamentação ideológica, o autor agora dá 
motivos por que se deve aprendê-la: primeiro, por que na 
totalidade das normas gramaticais e das convenções está acumu
lada a essência das observações feitas por gerações de especia
listas, segundo, a totalidade das normas é o resultado de uma 
longa experiência coletiva, por isso oferecem um caminho 
seguro para a aplicação perfeita da língua. O indivíduo está 
completamente impotente diante do imenso poder do conheci
mento dos especialistas, diante das exigências deles o indivíduo 
só pode obedecer:

A obediência às regras gramaticais, diz M attoso Câm ara Jr., im põe-se (A G 
1991: 2).

Nessa obra, a aprendizagem da gramática culta é interpreta
da como uma obrigatoriedade ditada pelos peritos da área 
lingüística, baseada na tradição. A indicação ilustrada encon
trada no título da obra acima citada (Gramática ilustrada) se 
refere a desenhos que, às vezes, ilustram a apresentação dos 
capítulos gramaticais.

—  NI G (1992): Nicola, José de / Infante, Ulisses (81992): 
Gramática contemporânea da língua portuguesa, São Paulo: 
Scipione.

Esta gramática é seguramente a que mais reflete criticamen
te o papel da Gramática normativa relativizando os seus precei-



514 M echtild  Bierbach

tos na consciência dos alunos. Ela já  se distingue das duas 
outras obras ao denominar o seu grupo visado:

É nossa opinião que um livro didático deva ser prioritariam ente dirigido ao 
aluno [ .. .]  Assim  sendo, nossa gram ática é, fundam entalm ente, um diálogo 
com  o aluno, diálogo em que se procura discutir a linguagem , viver a 
linguagem  (NI G: sem indicação da página; «Apresentação»).

Depois de uma visão geral sobre a história e a expansão da 
língua portuguesa, os autores dedicam um capítulo aos diferen
tes estratos da língua, um capítulo a parte aborda a Gramática 
Normativa (Ni G 1992: 23-28). Segundo os autores, a valori
zação é o dever de uma gramática normativa, em oposição à 
lingüística que se preocupa mais com a descrição:

Essa preoccupação com  ‘o ideal da expressão correta’ pertence à G ra
mática Normativa, cujas regras se baseiam  nas obras dos grandes es
critores. Criam -se, dessa maneira, os critérios de ‘certo’ e ‘errado’ gram ati
cais, considerando-se correto aquilo que obedece ao padrão culto da língua. 
Esse padrão é ensinado nas escolas, independentemente da origem  social de 
cada estudante,28 causando problem as de integração do indivíduo ao grupo. 
Em países com o o nosso, de grandes contrastes sociais, a distância entre a 
língua culta, ensinada nas escolas, e a língua popular, conhecida no 
exercício diário da existência, é m uito grande, o que dá origem  a sérios 
entraves educacionais (NI G 1992: 23).

O problema de uma norma de ensino rígida é vista e mos
trada de uma forma clara e precisa, mas sem oferecer uma solu
ção, o que jamais poderia ser o caso de uma gramática escolar 
que tem como obrigação a divulgação da norma culta.29

28 Cam acho (1982), veja-se acima, mostrou ele próprio que isso é ilusório.

29 Encontram -se tam bém  textos ilustrando claram ente o problem a sócio- 
lingilístico de um padrão no interior de um a com unidade lingüística com 
um a rica estrutura diastrática, com o por exem plo o seguinte texto de 
Oswald de Andrade: «Para dizerem  m ilho dizem  mio / Para m elhor dizem 
mió /  Para pior pió / Para telha dizem  teia /  Para telhado dizem  teiado /  E 
vão fazendo telhados» (Oswald de Andrade [1890-1954]: Vício de fa la , em: 
NI G 1992: 18).
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Em seguida, vamos revisar a lista das formas lingüísticas 
concernentes ao português do Brasil, baseada em Teyssier e Elia 
e já apresentada neste artigo. Esta revisão tem como objetivo 
mostrar qual é o posicionamento das três gramáticas frente aos 
fenómenos que aparentemente substituem, na consciência de 
falantes cultos, as formas tradicionais da língua culta.

1 Os pronomes possessivos sem artigo: «meu carro»

O uso do artigo antes dos adjetivos possessivos é, géralmente, livre: Foi 
rápida a sua passagem  [ou sua passagem] (C G 1995: 481).

E, em  geral, indiferente usar-se ou não o artigo antes dos pronom es 
adjetivos possessivos. Exs.: Nosso primo esteve aqui. O nosso prim o esteve 
aqui (A G 1991: 176).

Uma tabela morfológica (A G 1991: 104) não contem 
formas com artigo. Uma inscrição num desenho diz:

Aquele lá é o Fittipaldi e seu carro. Ele ainda é o m aior (A G  1991: 107).

NI G (1992: 204-205): a forma com artigo não é menciona
da.

Resumo: o uso da forma sem artigo é admitido indiferente
mente em C G (1995) e A G (1991); no caso da NI G (1992), 
esta é a única mencionada.

2 Morfossintaxe dos pronomes átonos

2.1 Próclise / ênclise dos pronomes pessoais átonos, também 
com infinitivo ou participio

Na pronúncia do Brasil, as formas pronom inais oblíquas não são com 
pletam ente átonas; são, antes, semitônicas. Assim  se explica por que entre 
nós é predom inante a tendência para a próclise: Ele terá de se explicar. É 
o que eu queria lhe d izer  (C G 1995: 471).
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Nos períodos iniciados pelo verbo (que não seja o futuro), pois, na língua 
culta, não se abre frase com  pronom e oblíquo. [ .. .]  'D iga-m e  isto só, 
murmurou e le .’ (M achado de Assis). [ ...]  Observação —  Iniciar a frase 
com  o pronom e átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada, 
ou na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens: 
M e  ponho a correr na praia (C G 1995: 472).

Observação —  A próclise com  o im perativo afirm ativo não era estranha ao 
português clássico: ‘Agora tu, Calíope, me ensina’ (Luís de Cam ões) (C G 
1995: 473).30

Não se fala de próclise (C G 1995: 490) no caso de «se» ser 
pronome reflexivo.

A correta colocação do pronom e átono será sem pre aquela que provocar 
um ritm o agradável, característico do Português. São as seguintes as regras 
práticas para a colocação do pronome átono, conform e a gram ática tradicio
nal [ .. .]  Não se principia o período pelo pronome átono (A G 1991: 360).3'

Quando «se» é pronome reflexivo, a próclise não é mencio
nada, encontra-se uma tabela morfológica do verbo reflexivo 
«lavar-se», na qual o pronome aparece sempre na sua forma 
enclítica (A G 1991: 168). Na página 353, a próclise é aplicada 
sem comentário num exemplo, no qual «se» é pronome reflexi
vo indireto:

Aquela m oça se dá ares de m uito importante (A G 1991: 353).

Percebe-se, portanto, que o problem a da posição que o pronom e irá assum ir 
na frase é de natureza fonética, e não morfológica. [ .. .]  Há, assim  dois 
aspectos principais que se devem  observar: [ ...]  b) a diferênça entre o

30 A rem iniscência ao português clássico «desculpa» de um a certa maneira 
esta particularidade da língua portuguesa no Brasil.

31 A form ulação rígida desta regra não permite inscrições apropriadas às 
situações descritas nos desenhos; há desenhos nesta obra que contêm  cenas 
cotidianas, e as pessoas falam  no dialeto culto, totalm ente contrário ao 
descrito por eles. Num desenho ( A G  1991: 360) que m ostra um jovem  e 
a sua namorada, ele diz: «Meu bem , preciso dizer-te um coisa m uito 
im portante [...]» .
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português do Brasil e o de Portugal é justam ente mais acentuada no 
aspecto fonético, fato que produz inquestionável diferênça na colocação 
pronom inal dos dois modos de falar. Infelizm ente, a tradição do ensino 
gramatical em nosso país tem deixado de observar esses dois aspectos da 
questão. [ ...]  toma-se com o padrão culto a colocação pronom inal portu
guesa, violentando, assim, a entonação brasileira. Além  disso, ditam -se 
‘regras’ de colocação, quando o que se verifica são tendências, m uitas 
vezes contrariadas pelas necessidades estilísticas do falante (NI G 1992: 
2 1 1 ).

Em seguida, não são citadas nenhumas regras. Enquanto 
«se» é pronome reflexivo, não se menciona a possibilidade da 
próclise (NI G 1992: 398-400), portanto, em uma ilustração do 
Garfield, o vemos dizer:

‘Eu já  contei sobre meu tio Roy, o estranho? Ele fez um a operação de 
troca de espécie. Mudou para um cachorro ... foi trágico ... ele se caçou 
até a m orte’ (NI G 1992: 400).

Resumo: Constatamos uma grande precaução na formulação 
de regras explícitas: As gramáticas relatam uma tendência para 
a próclise no português do Brasil, legitimando-a, principalmen
te, por que a próclise corresponde à particularidades da entoação 
desta forma lingüística. No entanto, um início de frase com um 
pronome oblíquo átono é agregado ao subpadrão por C G 
(1995), o que A G (1991) não menciona como variante possí
vel. Em NI G (1992), não há um posicionamento explícito. A 
possibilidade de próclise para o pronome reflexivo «se» é 
aludida por NI G (1992) de uma forma indireta através da 
inscrição do desenho do Garfield (acima mencionada).

2.2 Mesóclise

Observações: [ ...]  A m esóclise é colocação exclusiva da língua culta e da 
m odalidade literária. Na fala corrente, emprega-se a próclise. Eu lhe dirai 
a verdade [ ...]  (C G 1995: 472).

O bservação —  Na prática, associações com o [...} fá -lo -ão  etc. devem  ser 
evitadas, por serem m alsoantes e de mau gosto. Nesses casos, deve-se
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antepor o pronom e oblíquo ao verbo: ... nós as fazíam os  rir (C G 1995: 
236).

A G (1991: 361): A mesóclise é mencionada no caso do 
futuro do presente e do futuro do pretérito, sem comentários, e 
para estes tempos verbais há uma tabela de conjugação, tendo 
como exemplo o verbo «lavar-se» (A G  1991: 168).

NI G (1992: 212): A mesóclise é aludida como fenómeno 
morfossintático. Depois segue um exemplo «Dir-se-ia que tal 
construção é desusada no Brasil», o qual só dispensa comen
tários.

Resumo: A G (1991) não comenta essa forma como sendo 
alguma coisa incomum, no entanto C G (1995) e NI G (1992) 
não dão a essa forma nenhuma probabilidade de sobrevivência 
no Brasil.

2.3 As formas contractas

C G (1995: 489): O paradigma morfológico é citado com todas 
formas combinatórias possíveis. Adicionalmente:

O bservação —  O em prego desses conglom erados pronom inais restringe-se 
à língua escrita. Em geral, os autores brasileiros de hoje os evitam , dado o 
artificialism o de tais contrações (C G 1995: 489).

A G (1990: 233): As formas são mencionadas através de 
uma tabela que está relacionada à sintaxe dos pronomes oblí
quos átonos em geral, dispensando o autor qualquer tipo de 
comentário.

NI G (1992): Não há nenhuma menção.

Resumo: As formas contractas são mencionadas em A G
(1991), mas a tematização da problemática é evitada. Nas duas 
outras gramáticas são abordadas como não mais pertencentes à 
norma culta do português do Brasil.
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3 «Você» e os pronomes de tratamento

Em C G (1995: 171) encontramos a tabela dos pronomes 
pessoais retos com «tu» e «vós» sem comentários. «Você» não 
consta na tabela.

Entre os pronom es pessoais incluem-se os pronom es de tratam ento, 
tam bém  cham ados fo rm as de tratamento, que se usam no trato com  as 
pessoas. Dependendo da pessoa a quem nos dirigim os, do seu cargo, título, 
idade, dignidade, o tratam ento será fam iliar ou ceremonioso. [ .. .]  você [ ...]  
—  no tratam ento fam iliar [ .. .]  o senhor [ .. .]  no tratam ento de respeito [ ...]  
Vossa Reverendíssim a  [ .. .]  para sacerdotes [ .. .]  V o ííí i  Santidade  [ . . . ]  para 
o Papa [ ...]  Vossa M ajestade Im perial [ ...]  para im peradores [ .. .]  (C G 
1995: 172).

O bservação —  Você (plural vocês), usado no trato fam iliar e íntim o, é a 
contração de vosmecê, que, por sua vez, deriva de Vossa M ercê. Na 
linguagem  popular, é de uso generalizado o tratam ento seu, form a reduzida 
de senhor: Com o vai, seu  Pedro? (C G 1995: 172).

A G (1991: 104): como em C G (1995), entretanto sem 
mencionar «seu».

NI G (1992: 203-204): como as anteriormente citadas, 
adicionalmente ao tema «você»:

[ ...]  pronom e de tratam ento mais usado em nosso cotidiano (NI G 1992: 
204).

Resumo: A forma é aceita como pronome de tratamento no 
âmbito familiar, ela é colocada numa lista de «pronomes» de 
tratamento, os quais, de maneira geral, são de pouco valor de 
uso prático pelos alunos; para quê deveriam eles aprender junto 
com «você» como se trata um imperador ou o papa? NI G
(1992) faz alusão à expansão da forma «você», mas coloca-a no 
nível de subpadrão. Nenhuma das obras faz menção ao fato de 
que o pronome «tu» tem um uso restrito a determinadas regiões 
do Brasil. O problema é talvez por isso abordado à margem da 
realidade lingüística por que as condições e as situações de uso
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formal do dialeto culto não precisam de uma forma de trata
mento da Nähesprache que é «você».

4 Perífrase verbal, formas continuas com «estar + gerundio»:
«está escrevendo»

C G (1995): São apresentadas como alternativas com o mesmo 
valor:

Andavam  caçando. [ ...]  Está chovendo. [ ...]  Nesse caso, pode o gerundio 
ser substituido pela preposição a: Os dois não se entendiam , andavam  a 
brigar  [= brigando] (C G 1995: 519).

A G (1991): Não há nenhuma menção.
NI G (1992): Com a menção de diferentes aspectos há um 

exemplo para o aspecto durativo: «Estavam conversando» (NI 
G 1992: 111).

Resumo: A forma com o gerúndio pode ser aplicada em 
todos os casos sem restrição.

5 A preposição «em» com verbos de movimento 

C G (1995): Não há nenhuma menção.

Não se diz, na língua culta, chegar em ... Assim  não é culto falar: ‘C he
guei em casa m uito tarde . . . ’ (A G 1991: 322).

NI G (1992) em relação aos verbos «ir» e «chegar»:

O adjunto adverbial de lugar referente a esses verbos deve ser introduzido 
pela preposição a, reservando-se em  para indicação de tem po ou meio (NI 
G 1992: 349).

Resumo: As duas gramáticas que abordam o uso de «em», 
excluem essa regência do padrão culto. Tal regência só pode ser 
agregada ao subpadrão.
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6 «Tem» em lugar de «há» no sentido de «existe»

As gramáticas não fazem nenhuma menção.

7 Comparativo sintético de «pequeno» («menor»)

Excepcionalm ente, usam -se as formas analíticas desses adjetivos quando se 
com param  duas qualidades do m esmo ser: Aquele m enino é mais bom  do 
que inteligente (C G 1995: 162).
Observação: A forma mais pequeno  ainda é usada e tida por correta. 
Entretanto, são condenadas as formas mais grande, mais bom, m ais mau. 
Quando comparam os duas qualidades de um mesmo ser, podemos em pre
gar as form as mais grande, mais mau, mais bom  (A G 1991: 99).

NI G (1992): Ao lado da forma analítica, há as formas 
sintéticas «melhor», «pior», «maior», «menor».

Entretanto, quando comparam os duas qualidades de um  m esmo ser, 
devem os usar a form a analítica (NI G 1992: 186).

Resumo: «Menor» é a forma normal, «mais pequeno», a 
forma normal de Portugal, está restrita a um determinado caso 
de uso.

8 Formas dos cardinais entre 15 e 20: «dezesseis», «dezessete»

Nenhuma das gramáticas faz menção de outras formas a não ser 
as brasileiras. Não existem, pois, formas alternativas, inclusive 
na língua culta.

9 A interjeição afirmativa: «pois não»

C G (1995: 275): é mencionada junto com as interjeições, 
indicando «assentimento, concordância».

A G (1991: 204): é mencionada junto com as interjeições, 
indicando «atendimento, confirmação».

NI G (1992): não é mencionada junto às interjeições.
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Resumo: A forma é aceita sem comentários, em A G 
(1991), a descrição da função é correta.

Resumo

Para uma gramaticografia de um padrão brasileiro vislum
bram-se os seguintes resultados: Formas pronominais contrac
tas e mesóclise não seriam partes integrantes dele, estas for
mas só são citadas nas gramáticas por motivos tradicionais. 
Para os numerais cardinais «dezesseis», «dezessete», «dezeno- 
ve» não há formas alternativas como as que são usadas em 
Portugal. Pronomes possessivos adjetivos sem artigo, a perí- 
frase verbal com «estar e gerúndio» para as formas contínuas, 
o comparativo «menor», excetuando um só caso claramente 
definido, e a forma «pois não» podem ser usados sem restri
ções, apesar de estarem distanciadas do uso feito em Portugal. 
A próclise do pronome oblíquo átono é abordada generosa
mente com poucas regras prescritivas, o critério de decisão de 
usá-la é mais uma questão estética do que normativa. Uma 
frase iniciada com um pronome oblíquo átono pertence em 
contrapartida ao subpadrão, da mesma maneira e de forma 
mais acentuada a regência de verbos de movimento com a 
preposição «em». No caso da variante «ter» / «haver», não 
podemos fazer juízo por não haver uma abordagem específica. 
No seu todo, a apresentação gramatical da forma de tratamen
to «você» é feita de uma forma insatisfatória, visto que a 
mesma está equiparada às formas de tratamento cerimoniosas, 
equiparação essa que não permite uma avaliação de «você» 
como forma que, por definição, pertenceria a Nâhesprache\ 
assim sendo, a língua culta fica impossibilitada de abordar a 
forma de tratamento «você» satisfatoriamente pelo seu com
prometimento intrínseco com a Distanzsprache.

As gramáticas aqui examinadas ainda agregam algumas 
formas ao subpadrão que, segundo a consciência lingüística de 
falantes cultos, em parte já pertencem ao padrão do português 
brasileiro. Mas para a maioria dos casos aqui abordados,
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podemos constatar uma mudança na rigidez da apresentação dos 
mesmos que estava intimamente ligada à norma culta ditada 
pela variante européia. Com isso, podemos entrever os primei
ros passos da gramaticografia didática em direção a uma 
codificação de uma variante da língua portuguesa no Brasil.32
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A descrição diassistem ática 
e a sua m arcação lexicográfica 

em dicionários brasileiros e outros

1 Apresentação do problema

O problema que eu vou aqui abordar é fundamentalmente de 
natureza lexicológica e lexicográfica. Consiste em investigar 
as bases linguísticas de carácter teórico, que o estudioso que
rerá e deverá respeitar, para —  de acordo com elas —  proce
der à ordenação do vocabulário de uma língua, de acordo com 
critérios de arrumação que permitam ao utente a sua consulta.

Nos dicionários, as palavras encontram-se ordenadas como 
unidades isoladas (lemas), completamente fora de qualquer 
contexto verbal ou ‘co-texto’. Para que essas palavras possam 
ser utilizadas em contextos — e isto é de primordial importân
cia para os utentes estrangeiros de dicionários —  é necessário 
dotá-las não só de informação gramatical [nome, adjetivo, verbo 
etc.], mas também de informação semântico-lexical e até socio- 
cultural na medida do possível. Este procedimento quase secular 
consiste em atribuir às palavras certas marcas, formuladas como 
abreviaturas ou sinais convencionais, logo nas primeiras páginas 
de cada dicionário. Cada utente conta com essa lista de abre
viaturas porque a sua riqueza é um sinal da qualidade de um 
dicionário.

E precisamente este o problema que vou tratar neste artigo. 
Para isso há que proceder em primeiro lugar a um levantamento 
de material, com base em alguns dicionários de autores brasilei
ros ou, pelo menos, impressos no Brasil, para, em segundo 
lugar, se poder verificar quais foram as marcas que os referidos 
autores utilizaram na elaboração desses dicionários.

Sybille Große /  Klaus Zim m erm ann (eds.):
«Substandard» e m udança no português do Brasil,

Frankfurt am Main: TFM , 1998, ISBN 3-925203-64-8, págs. 527-543
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Repetindo: O problema aqui tratado é de natureza teórica e 
visa formular os principios em que se enquadram os parámetros 
de descrição lexicográfica; não queria também deixar de 
mencionar que a publicação do nosso primeiro Dicionário dos 
anglicismos e germanismos (Schmidt-Radefeldt / Schurig 1997) 
nos pôs muito concretamente perante esta problemática —  sem 
querer ou poder resolvê-la.

A partida é necessário frisar que a questão teórica não é 
sequer considerada nos dicionários usuais, onde, por via de 
regra, se aproveita tudo aquilo que a tradição legou, se enrique
ce intuitivamente tal legado e já se fica em posse de uma 
terminologia. (O exemplo da frequência do uso mostra-o 
explicitamente: [us.] «usado[s]», [m. us.] «mais usado», [p. us.] 
«pouco usado» sem ser baseado no Português Fundamental vale 
pouco.) Só que tal terminologia não é mais que um amontoado 
de conceitos e sub-conceitos arbitràriamente dispostos. Esta 
ausência de sistematização científica anterior, esta arbitrarieda
de fundada na intuição tradicional, salta também aos olhos pelo 
facto de a ordem alfabética das abreviações não respeitar 
quaisquer princípios de natureza qualitativa sistemática. Isto não 
é de admirar, porque a ordem alfabética em si não obedece a 
critérios de conteúdo; pelo contrário, é um medo de camuflar o 
desrespeito de tais critérios.

Ordenações do vocabulário como estas (ou outras com o 
carácter de tesouro) relacionam-se sempre com a natureza do 
corpus vocabular apresentado, isto é, relacionam-se com a sua 
proveniência (origem), com a maneira como foi recolhido, 
elaborado, com o aspecto específico em foco, quer dizer, se se 
trata de estrangeirismos, anglicismos, galicismos, etimologias, 
dialectos, tecnolectos, sociolectos etc. Tais ordenações do 
vocabulário também se podem relacionar ainda com o modo de 
representação da norma vigente numa determinada comunidade 
linguística. Em suma, a questão teórica fundamental é a da 
metalíngua usada no dicionário para estabelecer as marcas não- 
estandard que cabem no âmbito das ordenações diassistemáticas.
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De acordo com os domínios aludidos é necessário, portanto, 
solucionar a questão dos sinais de marcação de um dado 
dicionário; esta solução só poderia ser abordada com uma base 
científica que fosse acompanhando passo a passo o progresso da 
investigação linguística. Uma primeira proposta fundamental 
para a listagem de marcas do português e do brasileiro foi-nos 
dada por Celso Cunha e L. F. Lindley Cintra na Nova gramá
tica do português contemporâneo (analisada em pormenor por 
Günter Holtus em 1994 num artigo monográfico sobre a lin
guística variacional do português), partindo das três marcas 
fundamentais:

1?) diferenças no espaço geográfico, ou variações diatópicas (falares locais, 
variantes regionais e, até, intercontinentais);
2o) diferenças entre as cam adas socio-culturais, ou variações diastráticas 
(nível culto, língua padrão, nível popular, etc.);
3?) diferenças entre os tipos de modalidade expressiva, ou variações 
diafásicas  (língua falada, língua escrita, língua literária, linguagens 
especiais, linguagem  dos homens, linguagem  das m ulheres, etc. (Cunha / 
Cintra 1984: 3).

e os autores acrescentam:

Todas as variedades linguísticas são estruturadas, e correspondem  a 
sistemas e sub-sistem as adequados, às necessidades dos seus usuários. Mas 
o facto de estar a língua fortem ente ligada à estrutura social e aos sistemas 
de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características 
das suas diversas m odalidades diatópicas, diastráticas e diafásicas (Cunha / 
Cintra 1984: 3).

Uma vez que esta classificação diassistemática, bem conhe
cida há algum tempo, é pouco diferenciada, Holtus (1994) 
ampliou-lhe os parâmetros, e descobriu tais parâmetros também 
noutras gramáticas do português. Elaborou assim uma lista de 
marcas diassistemáticas que, penso eu, poderia ser aplicada — 
com poucas alterações —  a dicionários brasileiros e outros.

De acordo com essa lista, distinguem-se as seguintes 
marcas:
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1? marcas diatópicas,
2? marcas diastráticas,
3? marcas diafásicas / diassituativas,
4? marcas diamédias,
5? marcas diatextuais,
6? marcas dianormativas,
7? marcas diavaloritivas / diaconativas,
8? marcas diatécnicas,
9? marcas dia-integrativas,
10? marcas diafrequentes,
11? marcas diacrónicas (compare-se Holtus 1994: 637-642).

A análise final de Holtus incide sobre o primeiro (e único) 
volume do Dicionário da Língua Portuguesa da Academia das 
Ciencias de Lisboa em que se distingue entre variedades 
diatópicas, particularidades estilísticas, variedades técnicas, 
diaintegrativas e diacrónicas; entende-se que o vocabulário será 
classificado e repartido por áreas tais como ciências, técnicas e 
formas de actividade. Permito-me desde já fazer, aqui, urna 
observação crítica e afirmar que a classificação das ciências 
deveria estar sistematicamente fundamentada, embora tal 
classificação se tomasse difícil, devido ao carácter interdiscipli- 
nar que as ciências (e as profissões) assumem no nosso tempo.

2 Um olhar crítico sobre os dicionários brasileiros

Consideremos então as listas das abreviaturas / convenções no 
que diz respeito a parâmetros diassistemáticos [marcas] nos 
dicionários brasileiros disponíveis numa biblioteca como a do 
Instituto Ibero-Americano de Berlim. Antes de mais, convém 
no entanto esclarecer o que se pode entender por «dicionário 
brasileiro». Os dicionários do português europeu costumam 
incluir no seu repertório o português escrito / falado no Brasil 
e fornecem aqui e ali informações sobre os seus traços 
característicos; quanto ao vocabulário de origem indiana e 
africana, de uma maneira geral, só é insuficientemente consi
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derado. Por tal razão, eu diria que os dicionários brasileiros ou 
são aqueles cujo título inclui a palavra «brasileiro» ou aqueles 
que são impressos ou publicados no Brasil. O problema da 
norma e fala-padrão não pode, sem dúvida, ser excluído. A 
marcação diatópica está intimamente relacionada com este 
problema e por isso pretendo referi-la aqui. Por outro lado não 
vou tomar em conta as marcas dos sub-padrões específicos, 
como as linguagens específicas de certos grupos sociais (muitas 
vezes minoritários), por exemplo, as linguagens particulares, 
cujos critérios de tipología deveriam ser estudados no âmbito da 
socio-linguística. Do mesmo modo não analisarei as linguagens 
técnicas nem as linguagens científicas, embora as trate de 
passagem, pois são de áreas muito extensas para poderem ser 
tratadas aqui cabalmente.

Vou então concentrar-me apenas sobre três problemas 
fundamentais relativos à necessidade de uma tipología de 
marcação em dicionários brasileiros:

Io o problema da «norma» do idioma comum e a consciência 
de substandards (quer dizer o aspecto do diassistema geral) 
que nos dicionários está muitas vezes ligada ao conceito, 
com a marca [bras.] («brasileiro, brasileirismo»), porque 
geralmente naqueles dicionários não existe uma marca 
[port.] («portuguesismo») ou [lus.] «lusitanismo» (de acordo 
com Aurélio Burarque de Holanda Ferreira: «Não me 
interessa que certos filólogos portugueses emprestem a 
brasileirismo sentido pejorativo: uso o termo como título 
honroso, e sem desdém chamo lusitanismos aos lusitanis
mos» (Aurélio 1975: XIV).

2? o aspecto de marcação regional (quer dizer a marcação 
diatópica).

3? o aspecto de contactos de línguas (quer dizer marcação dia- 
integrativa).
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2 . 1  Novo Dicionário Aurélio

Não será necessário salientar que, presentemente, o dicionário 
Aurélio é o melhor e o mais completo Novo dicionário da lín
gua portuguesa que abarca representativamente o português 
do Brasil e o português continental. Tal facto não oferece 
dúvidas. Apesar de tudo, a maneira como este dicionário está 
estruturado merece alguma crítica, crítica esta que no entanto 
não irá contribuir para a redução nem da quantidade nem da 
qualidade das entradas consideradas em particular. No meu 
entender, todos os dicionários deveriam, nos finais do seculo 
XX, satisfazer os pressupostos teóricos que derivam da inves
tigação linguística moderna. Em relação às marcas de carácter 
metalinguístico que dão informação sobre os lexemas, o dicio
nário Aurélio deixa muito a desejar quando no seu «Prefácio» 
logo do início se lê o seguinte:

1? Pretendeu-se fazer um dicionário médio, ou infram édio, etim ológico, 
com  razoável contingente vocabular (bem m ais de cem  mil verbetes e 
subverbetes), atualizado (dentro dos seus lim ites), atento não só à língua 
dos escritores (muito especialm ente os modernos, m as sem desprezo, que 
seria pueril, dos clássicos), senão tam bém  à língua dos jornais e revistas, 
do teatro, do rádio e televisão ao falar do povo, aos linguajares diversos —  
regionais, jocosos, depreciativos, profissionais, giriescos ...
[ . . ]
13? Parece-nos de incontestával utilidade para o leitor o largo registro que 
fizemos de elem entos de composição, vernáculos e de origem  latina e 
griega (Aurélio  1975: VIII-IX).

Embora estas linhas possam causar certa surpresa por aquilo 
que prometem e não prometem, merecem uma apreciação 
negativa porque geram factos que o utente não pode controlar e 
deixam presumir um número e uma ordenação de marcas que 
não foram fundidas teoricamente. Trata-se, pois, de um processo 
pouco transparente para o utente. De facto quem precisa de 
consultar um dicionário deve ter, de início, a garantia de que 
cada palavra está convenientemente marcada em todos os seus 
traços relevantes e essenciais, que constam da lista de abrevia-
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turas. Mais: o utente tem que ter a garantia de que esta lista foi 
elaborada sistematicamente de acordo com uma investigação 
actual, teoricamente bem formulada, bem fundamentada e bem 
transparente, e ainda que a referida lista pretende ser (quase) 
exaustiva.

Os termos «relevante», «sistemático» e «exaustivo» 
parecem-me corresponder aos três critérios essenciais (sempre 
em relação estreita com a investigação mais recente), a que 
qualquer espécie de atribuição, qualquer sistema de marcas tem 
que obedecer.

2.1.1 Parâmetro norma vs variedade (no Aurélio)

Uma primeira marca é de importância fundamental porque se 
relaciona com a questão da norma linguística adoptada pelo 
dicionário.

Em relação à ortografia, a Academia Brasileira de Letras 
constatou, no 12 de Agosto de 1941 (com alterações do 18 de 
Dezembro de 1971), «que a ortografia brasileira está de acordo 
com a ortoépia usual brasileira e que os brasileirismos consagra
dos pelo uso serão inclusos» (Aurélio 1975: VIII). Por isso, 
logicamente, encontramos no Aurélio a marca [bras.] (indicando 
«brasileirismo»). Aqui surgem duas interpretações: ou o dicio
nário contempla a língua portuguesa de uma maneira geral e 
todos os brasileirimos são classificados como tais, ou então só 
são classificados os brasileirismos típicos, ou seja, aqueles que 
pelo seu particularismo transcendem (mesmo) a própria norma 
brasileira. O primeiro caso leva a pressupor a existência de uma 
norma comum ao português europeu e americano. Enquanto no 
domínio da ortografia se verifica um ajustamento de ambas as 
normas, o mesmo não acontece — na sua extensão —  no 
domínio do vocabulário (e só parcialmente no domínio da 
fonética e da sintaxe). A questão do ajustamento de ambas as 
normas apresenta-se, de uma maneira geral, problemática. Aliás, 
os parâmetros explanados a seguir demonstram este facto.
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2.1.2 Parâmetros diatópicos 
(na sua dimensão regional dentro do proprio país)

Pode-se verificar que os traços característicos das regiões do 
Brasil têm lugar de relevo no dicionário Aurélio. Todavia se 
nota a ausência de marcas diatópicas relativas ao território do 
português europeu (e também do português na África). São 
assinaladas as seguintes marcas aí registradas:

AC Acre
AL Alagoas
AM Am azonas
AP Am apá
BA Bahia
DF Distrito Federal
ES Espírito Santo
GB Guanabara
GO Goiás
MA M aranhão
MG M inais Gerais
MT Mato Grosso
PA Pará
PB Paraíba
PE Pernambuco
PI Piauí
PR Paraná
RJ Rio de Janeiro
RN Rio Grande do Norte
RO Rondônia
RR Roraim a
RS Rio Grande do Sul
SC Santa Catarina
SP São Paulo
SE Sergipe (Aurélio  1975: XVIII-XIX).

Examinado todos estes estados do Brasil num mapa geo
gráfico, um europeu (como eu) fica muito surpreendido com a 
imensidão do Brasil e com estas numerosas variedades estaduais 
(ou melhor: regionais?) da Federação do Brasil, que possivel
mente são faladas em tão vasto território e que só esperam que 
algum linguista mais ousado as venha descrever (mas pergunto-
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me: já estão todas descritas arealinguisticamente, em que atlas 
linguístico?). Infelizmente é em vão que se procura num mapa 
brasileiro um estado como o da Guanabara [GB] e Fernando de 
Noronha [FN], é igualmente em vão tentar ver aí assinalado, 
como marca diatópica, o Estado Federal do Ceará, Mato Grosso 
do Sul e Tocantins. Do mesmo modo não é possível encontrar 
assinalado em tal mapa a diferenciação realmente existente (e já 
descrita) entre os falares urbanos e os falares regionais das 
zonas de Rio de Janeiro e de São Paulo. Surpreendente (mas 
comprovável) é também o facto de o [DF] Distrito Federal 
«Brasília» se encontrar marcado como uma variedade diatópica.

Se se alimentam dúvidas acerca da possibilidade de se 
distinguir com clareza os lexemas e as suas ocorrências, classifi- 
cando-os segundo os estados federais, essas dúvidas tomam-se 
ainda maiores quando se verifica que o Aurélio, além dos dados 
fornecidos para os estados mencionados, adianta outros muito 
vagos que se referem ao uso regional e se estendem, como um 
tapete a cobrir todo o país.

Exemplo:

c. Centro (do Brasil)
C. 0 Centro-O este (do Brasil) -
E. Este
N Norte
N. E. Nordeste do Brasil
N. O. Noroeste (do Brasil)
O. Oeste (do Brasil)
s. Sul
S. E. Sudeste
S. O. Sudoeste (Aurélio  1975: XVIII-XIX).

Uma segunda marcação geográfica deste teor parece muito 
geral, vasta (como a terra do Brasil), e também inexacta, 
equívoca, pelo facto de os estados brasileiros terem sido inicial
mente assinalados já como ‘regiões’. É caso para se dizer: Em 
face da imensidão das regiões não se pode esperar uma outra 
disposição diatópica que não esta. Neste campo há ainda muito 
trabalho a fazer, sobretudo em relação às variedades regionais e
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urbanas. É também possível que entretanto se tenha feito algo 
de mais exacto que possa ser integrado numa nova edição do 
dicionário.

Não é portanto difícil para um utente do dicionário Aurélio 
imaginar que os traços ou marcas dos verbetes se interceptam. 
Tal significa que a um lexema teriam de ser atribuídas, em 
regra, marcas duplas ou triplas, o que por mais que se procure 
não se consegue encontrar. Por exemplo: [PA/cari be], 
[RR/aruak], [MT/tupi], [MA/tupi], [RN/tupi], [PB/tupi], 
[PI/tupi], [SE/tupi], [SP/guaraní], [PR/guarani] etc. etc.

Detentamo-nos agora sobre a marcação diatópica do portu
guês europeu tal como vem assinalada no dicionário Aurélio. 
Poder-se-ia falar de intercepção em casos como os da marca 
[lus.] («lusitanismo»), que é subclassificada de acordo com as 
variedades diatópicas faladas nas ilhas dos Açores e da Madeira 
e assinalada como «açoriano, açorianismo» e «madeirense». 
Além destas marcas, são consideradas ainda outras como [luso- 
afro.] e [luso-asiat.]. Do ponto de vista brasileiro, as marcas das 
mini-regiões de Portugal como [alentejano], [estremadura], 
[minhoto] etc. são consideradas de menor importância não 
sendo, portanto, assinaladas.

2.2.3 Parâmetro para indicar contacto entre línguas 
(marca chamada dia-integrativa)

A marcação tratada anteriormente também não se pode distin
guir claramente se por hipótese, à marca [africanismo] (apli
cada a todo um continente) se seguir uma marca mais exacta 
como por exemplo [quimb.] «quimbundo», [kikon.] «kikon- 
go», [mac.] «macúa» etc. O dicionário Aurélio regista as 
seguintes marcas dia-integrativas (em parte incompatíveis, 
porque se cruzam):

[germ ânico], [alemão], [alto-alemão], [americanismo], [anglicismo], 
[inglês], [holandês], [neerlandês], [islandés], [dinam arquês], [finlandês], 
[húngaro], [francês], [italiano], [genovês], [espanhol], [grego], [latim], 
[latim  vulgar], [baixo-latim], [norueguês], [lombardo], [norm ando], [lunfar-
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do], [quimbundo], [tupi-guarani], [russo], [romeno], [vasconço], [sánscrito], 
[caldaico], [céltico], [vernáculo].

Esta lista fica sem comentário linguístico.
No âmbito da crítica feita ao dicionário Aurélio deve 

salientar-se, para finalizar, que as faltas de clareza, no que diz 
respeito à diferenciação e à marcação diassistemática, são, fun
damental e unicamente, de ordem sistemática; no que diz 
respeito à qualidade da marcação dos verbetes são realmente 
mínimas, embora uma marcação como [Montanhismo] pareça 
muito nebulosa (o lugar dessas «montanhas» está indetermina
do), e marcas tais como [Cap.] «capoeira», [Esp.] «espiritismo», 
[Umb.] «Umbanda», assim como algumas gírias [gír.] (gíria de 
gatunos, gíria policial) pertençam — claro está — acima de 
tudo à variedade brasileira.

Esta opinião, este juízo aplica-se também a outros dicio
nários, diferentes um de outro, que menciono em seguida.

2.2 Caldas Aulete (1964)

Hamílcar de Garcia escreve no Prefácio relativo a Brasil e 
Portugal:

Todos os vocábulos de uso exclusiva ou preferentem ente brasileiro, já  
dicionarizados ou novamente colhidos em nossos autores, ou ainda 
diretam ente entre o povo, estão não só registrados m as referidos às regiões 
onde correm com m aior frequência. Assim, por exem plo, o têrmo atiradei- 
ra, de em prego geral, é seguido das diferentes designações e respectivas 
áreas de circulação: bodoque  (Sul), estilingue  (Sul de Goiás), fu n d a  (Rio 
Grande do Sul), beca (Bahia), peteca  (Nordeste), baldeira  (Am azona e 
Pernam buco), etc. mencionando-se, naturalm ente, forqu ilha  (Portugal). As 
formas paralelas, as variantes, etc., ficam subordinadas ao uso preferencial: 
oiteiro  (Portugal), outeiro (Brasil); pergunta  (Bras.), pregunta  (Port.). A 
própria gíria é tratada dêste modo: carteirista (Port.), pungista  (Bras.) 
(Caldas Aulete 1964: XXI-XXI).

E escreve relativamente aos regionalismos:
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Os regionalismos, tanto vocabulares com o sem ânticos, foram  inicialm ente 
referidos ao uso lusitano ou brasileiro em face do dicionário geral, e 
secundariam ente subordinados ao emprêgo mais ou m enos restrito em tal 
ou qual zona, área ou unidade do território europeu, am ericano, insular, 
africano e asiático abrangido por todo o vernáculo.

Registram -se superabuntem ente os vocábulos de curso lim itado a um ou 
m ais Estados brasileiros ou a algum a região ou zona dêles, dando-se as 
suas eventuais correspondências com provincianism os portuguêses, afro- 
lusitanism os e ásio-lusitanismos, e notando-se quando circulam  cá e lá mas 
não estão no vocabulário universal (Caldas Aulete 1964: XXII).

No dicionário de Caldas Aulete (que é mais uma enciclopé
dia, mais um «Konversationslexikon», como se chama em 
alemão) falta respectivamente toda marcação segundo os 
Estados Federais do Brasil; em contrapartida, este dicionário 
apresenta uma diferenciação e marcação riquíssima nos âmbitos 
do saber lexicológico e técnico das disciplinas científicas mais 
variadas.

2.3 O Dicionário brasileiro (1985) de Alpheu Tersariol

No Dicionário brasileiro (1985) de Alpheu Tersariol encon
tramos as marcas [aport.] «aportuguesamento», [bras.]«brasi- 
leirismo», [lus.] «lusitanismo], [port.] «português» (assim 
como [NGB] «Nomenclatura Gramatical Brasileira»!) e algu
mas outras marcas dia-integrativas ([gasc.] «gascão», [tâm.] 
«tâmul»), falta toda a marcação diatópica, a marcação apre
senta-se sem comentário lexicográfico.

2.4.1 O Dicionário brasileiro da língua portuguesa 
(1975-1976)

O Dicionário brasileiro da língua portuguesa (1975-1976) em 
dois volumes, organizado por Adalberto Prado e Silva e 
outros, segue um rumo idêntico: Há a marca [Aportug.] 
«aportuguesamento», faltam as marcações «brasileirismo» e 
«português»; ao contrário daquilo que é habitual, há marcas
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dia-integrativas tais como [célt.] «céltico», [flam.] «flamengo», 
[gaél.j «gaélico», [gót.] «gótico», [neo-ár.] «néo-árico» assim 
como [1. bárb.] «latim bárbaro» e [1. cient.] «latim científico». 
A única marca diatópica é [DF] «Distrito Federal».

2.4.2 Nôvo dicionário brasileiro ilustrado

Essa última marca faz falta, por sua vez, no Nôvo dicionário 
brasileiro ilustrado, organizado também por Adalberto Prado 
e Silva (ed. 1963, em 4 vols.). Esta enciclopédia reconhece o 
déficit das indicacões do uso regional e, por isso, Th. H. 
Maurer atesta na sua introdução àquela obra:

Em bora a Geografia Lingüística se tenha m uito desenvolvido entre nós, nos 
últim os tempos, não dispom os ainda de um a delim itação de ‘províncias 
idiom áticas’. Assim, não se poderá afirmar, categoricam ente, que tal ou tal 
palavra seja usada nesta ou naquela região brasileira, e que em  outras seja 
desconhecida.

E nesse ponto que certas condições sociais da vida m oderna enorm e
mente influem, tais como as maciças m igrações internas, as facilidades de 
com unicação, o alcance da imprensa e do rádio. Expressões de origem  
nordestina fazem hoje parte da linguagem com um  nos Estados do Sul e do 
Centro. Expressões de gíria carioca têm -se difundido por todo o país, 
incorporando-se ao patrim ónio lingüístico geral. Certo fator erudito, ou 
sem i-erudito, através da literatura regional, tem igualm ente para isso 
concorrido.

Dêsse modo, a indicação ‘regionalism o’, que a num erosos vocábulos 
acom panha, há de ser interpretada com relatividade, ou, ao m enos, com 
certa cautela quanto à área para alguns dèles estabelecida (Nôvo dicionário  
brasileiro ilustrado  1963: XIII).

2.5 O Dicionário da lingua portuguesa

O Dicionário da lingua portuguesa por Francisco da Silveira 
Bueno, publicado pelas Edições Fortaleza (1972), distingue 
[aportg.], [bras.], [port.] «português» e [Port.] «Portugal»; 
empregue como o Aurélio para a marcação diatópica —  por 
partidas dobradas —  os pontos cardiales ([E], [E.N.E.], 
[E.S.E.], [N.N.E.], [N.N.W. ou N.N.O.], [O.], [S.S.E.],
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[S.S.W. ou S.S.O.], [S.W. ou S.O.], [W.N.W. ou O.S.O.] etc.) 
e os Estados Federáis do Brasil (p. ex. [AM], [CE], [GB], 
[MT], [PA], [PB], [SC] etc., e faltam algumas). Há poucas 
marcas dia-integrativas na lista das abreviaturas usuais.

3 Perspectivas

Para finalizar esta breve crítica —  feita aos dicionários brasi
leiros e outros —  que se podia aliás aplicar à maioria dos 
dicionários —  salientarei os seguintes pontos: os sinais de 
marcação diassistemática, utilizados nos dicionários da nossa 
época, são, em grande parte, instrumentos de intuição lexico
gráfica, de casualidade, de conveniência, de utilidade rápida 
para o possível utente do dicionário, quer dizer são geralmen
te escolhidos sem elaboração sistemática e sem fundamento 
teórico.1

E evidente que se trata de classificações deveras difíceis de 
estabelecer num modelo de linguística variacional, relativo tanto 
aos «factos» como ao método descritivo (compare-se Windisch 
1989: 477-478). Mas cada dicionário devia revelar e dar as suas 
razões para a sistematização científica das suas marcações. Para 
superar as lacunas que resultam de tal deficiência seria neces
sário aproveitar os estudos lexicológicos relevantes para esta 
matéria. Já existem dicionários especializados em determinados 
domínios, já existe uma investigação lexicográfica, etimológica 
e sociolinguística avançada, de forma que seria necessário 
aproveitar estes ensinamentos para enriquecer sob o ponto de 
vista teórico a descrição lexicográfica. No que diz respeito a 
classificações mais sérias, o Dicionário la língua portuguesa 
(volume I: A — Azuverte, Lisboa: Imprensa Nacional, 1976) da 
Academia das Ciências de Lisboa prometia um impulso: uma 
tabela de classificação do vocabulário prevê, claramente re
partida, uma classificação gramatical, uma classificação semânti-

Veja-se tam bém  Zim m erm ann (1994) em relação aos dicionários hispano
americanos.
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co-estilística, uma classificação do vocabulário quanto à repar
tição geográfica, uma classificação do vocabulário departido por 
ciências, técnicas e formas de actividade e outras indicações. 
Essa tentativa de repartir o vocabulário significou um grande 
passo em frente (p. ex. no âmbito da marcação diatópica lusófo- 
na e da marcação diatécnica), se bem que todas as outras 
classificações não sejam perfeitas (p. ex. o conceito do «semân- 
tico-estilístico» abrange aspectos muito heterogéneos etc.; 
compare-se também a crítica de Harri Meier [1982] e Dieter 
Woll [1990]). Parece que o destino da lexicologia e lexicografia 
é serem sempre acompanhadas pela crítica linguística: uma 
cooperação mútua que podia revelar-se muito útil.
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