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PREFÁCIO

A publicação deste E-book integra uma série formada por quatro 
volumes: Linguagem: Tecnologia e Ensino; Linguagem: Texto e Discurso; 
Linguagem: Aquisição da Fala e da Escrita; Linguagem: Variação e 
Estrutura da Língua. A seleção dos temas e das áreas da Linguística para 
a constituição da série de e-books foi determinada pelas linhas de pes-
quisa do Projeto PROCAD/CAPES – Processo nº 88881.068451/2014-00. 
Essas publicações são, portanto, um resultado (entre tantos outros) do 
importante Projeto PROCAD/CAPES que reuniu universidades do Sul e 
do Nordeste do Brasil.

Sob o título “Diálogos em Linguística: do Formal ao Discursivo”, o 
Projeto PROCAD/CAPES acima identificado, com o início de suas ações 
em 2014, reuniu inicialmente os Programas de Pós-Graduação em Letras 
da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), da Universidade Católica 
de Pernambuco (UNICAP) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 
a partir de 2018, com a migração do Programa de Pós-Graduação em 
Letras da UCPel para a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), passou 
a integrar também esta Instituição.

Foi um Projeto que alcançou êxito, perseguindo, durante todo o 
seu desenvolvimento, o objetivo geral de estimular e fortalecer ações de 
cooperação acadêmico-científica entre as IESs parceiras, razão por que 
colocou seu foco primordial em Missões de Docência e Pesquisa. Esse 
objetivo geral foi secundado por objetivos específicos, especialmente vi-
sando à qualificação da formação docente e discente dos Programas de 
Pós-Graduação das Universidades reunidas.

A articulação dos Programas de Pós-graduação em torno da lin-
guagem, objeto teórico e empírico abordado sob distintos ângulos, 
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favoreceu a interlocução entre as linhas de pesquisa dos PPGs, promo-
vendo a colaboração entre membros das equipes de docentes e de dis-
centes, em diferentes níveis de formação, desde a Iniciação Científica 
até o Pós-Doutoramento. Muitos foram os docentes e os discentes que 
se beneficiaram desse Projeto, aprofundando os conhecimentos, am-
pliando a formação acadêmica, estimulando e favorecendo a produção 
científica e oportunizando a circulação, nacional e internacional, do co-
nhecimento produzido nas pesquisas realizadas sob o seu apoio.

A publicação desta série de e-books é a última ação do Projeto 
PROCAD/CAPES – Processo nº 88881.068451/2014-00. É uma ação que 
busca ampliar os beneficiários desse Projeto de que tanto nos orgulha-
mos, fazendo circular uma parcela do conhecimento produzido por do-
centes e pós-graduandos que dele participaram, assim como de alguns 
pesquisadores convidados, registrando resultados de estudos empreen-
didos por docentes e de investigações que deram base a dissertações e 
teses desenvolvidas durante o produtivo curso do Projeto. Esperamos 
que os estudos apresentados sejam inspiradores de novas pesquisas no 
amplo e multifacetado âmbito da Ciência Linguística.

Carmen Lúcia Barreto Matzenauer (UFPel/CNPq)

Isabela Barbosa do Rego Barros (UNICAP)

Marianne Carvalho Bezerra Cavalcante (UFPB/CNPq)
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APRESENTAÇÃO

VARIAÇÃO COMO POSSIBILIDADES DE DIZER

Os estudos linguísticos que consideram a variação como algo ine-
rente à língua foram consagrados a partir do trabalho iniciado por William 
Labov nos Estados Unidos, porém perceber que a língua é variável remon-
ta a vários séculos. Já na Gramática de Panini, a preocupação em registrar 
as formas corretas de as palavras serem pronunciadas é um exemplo cabal 
de que a diversidade linguística sempre esteve presente.

Passaram-se os anos, e a busca pelo entendimento do que acontece 
com as mudanças nas línguas diversas não cessaram. Depois de muitos 
séculos, a percepção de que línguas diferentes tinham algo em comum 
levaram os gramáticos comparatistas a procurar parentesco entre elas e, 
com isso, com a elaboração de uma árvore genealógica foi possível sis-
tematizar famílias linguísticas, em que o proto indo-europeu seria a lín-
gua mãe de muitas irmãs. São os documentos escritos que permitem tais 
conclusões, pois é só no final do século XIX que se começa a pensar em 
trabalhar com dados de língua falada.

Mas apenas comparar as línguas não foi suficiente. Um grupo de 
estudiosos da Alemanha denominados de Neogramáticos, rompendo 
com o que os comparatistas defendiam, e apresentando uma proposta 
de explicar as mudanças que ocorriam nas línguas, deram origem a uma 
nova escola. Essa foi a primeira tentativa para explicar a mudança. Esses 
estudiosos levaram a regularidade da mudança ao extremo, com as leis 
fonéticas sendo usadas para tudo explicar, e, quando isso não era possí-
vel, as exceções existentes eram justificadas por analogia. Muitas críti-
cas foram feitas. E é nesse contexto, já no final do século XIX e início do 
século XX, que Ferdinand Saussure, um dos grandes representantes do 
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Estruturalismo, propõe, entre outras, a dicotomia entre língua e fala. Só 
que o objeto de estudo da Linguística não seria a fala, sim, a língua, o que 
deixa claro que a variação presente na fala não interessaria à Linguística. 
Com isso, as explicações para possíveis alterações na língua tinham que 
buscar explicações internamente.

Mesmo com as propostas de estudiosos como Schuchardt, um crítico 
ferrenho dos neogramáticos, e de Antoine Meillet, discípulo de Saussure, 
de que contextos sociais podem ter influência na fala, nada foi conside-
rado. São necessários mais alguns anos para que se reconheça o papel de 
fatores sociais e estilísticos atuando nas diferentes formas de dizer. E é as-
sim que surgem os estudos sociolinguísticos. Enfim, reconhece-se o lugar 
da variação nos estudos linguísticos, variação definida como a possibili-
dade de dizer a mesma coisa de duas ou mais formas com o mesmo valor 
de verdade.

É a Sociolinguística na perspectiva laboviana que vai defender a he-
terogeneidade ordenada, o que possibilita a sistematização do caos apa-
rente que é a língua. E com a Sociolinguística, nessa perspectiva, é possí-
vel entender que a variação presente na fala também faz parte da língua.

Todo esse preâmbulo teve um objetivo: relacionar o conteúdo des-
te e-book a essa vertente teórico-metodológica, que é a Sociolinguística 
Variacionista, também denominada de Sociolinguística Quantitativa ou 
ainda Teoria da Variação. É bom deixar claro que a Sociolinguística nessa 
perspectiva é uma Teoria de Mudança, não uma teoria formal. Por si só, 
ela não dá conta de explicar os fenômenos linguísticos, para isso, sempre 
será necessário buscar o respaldo de uma teoria formal. Os trabalhos que 
compõem este e-book, em sua maioria, dão conta de analisar um fenôme-
no linguístico variável específico, mostrando como é possível estabelecer 
a correlação entre uma determinada variável e um conjunto de restrições, 
sejam elas de caráter estrutural sejam elas de caráter social.

No Capítulo 1, Hora traz algumas reflexões sobre diferentes ver-
tentes relacionadas aos estudos de variação. Ele procura mostrar que, em-
bora todas essas vertentes contemplem estudos que envolvem a variação 
linguística, nem sempre elas a concebem como William Labov: a possi-
bilidade de dizer a mesma coisa de formas diferentes. Para ilustrar essa 
diversidade em relação aos objetivos das diferentes “Sociolinguísticas”, 
o autor apresenta resultados de estudos voltados para a palatalização 
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das oclusivas dentais na perspectiva laboviana que podem ser compara-
dos com resultados obtidos a partir da Geolinguística ou Sociolinguística 
Diatópica. Diferente dessa proposta é a apresentada por Stella Maris 
Bortoni-Ricardo para a Sociolinguística Educacional, que, embora defen-
da que a variação linguística esteja presente nos estudos voltados para a 
educação, não considera a variação nos mesmos moldes de Labov. A pers-
pectiva da Sociolinguística Educacional, diferente das mencionadas, tem 
seu ponto forte na análise qualitativa. O social e o estrutural são concebi-
dos diferentemente, é no processo interacional que se dão as possibilida-
des de intervenção no sistema educacional.

No Capítulo 2, Mazzaferro e Matzenauer trazem um estudo de va-
riação linguística na concepção laboviana: relatam pesquisa sobre o com-
portamento variável das vogais postônicas não finais no português falado 
em cinco cidades brasileiras que fazem fronteira com o Uruguai: Aceguá, 
Chuí, Jaguarão, Quaraí e Santana do Livramento. Os resultados apontam 
que o processo de elevação das vogais postônicas não finais se mostra pre-
sente em todas as cidades de fronteira, mas com índices inferiores ao res-
tante do Estado do Rio Grande do Sul e do País, sendo mais efetivo com a 
vogal média /o/ do que com a média /e/. Revela-se, portanto, como indica-
ção de uma especificidade do português de cidades fronteiriças com país 
da fala espanhola. Os dados são formalizados com o suporte da Teoria da 
Otimidade Estocástica, evidenciando que, por meio de restrições e de sua 
hierarquização, é possível representar a atonicidade como motivadora do 
processo estudado, bem como expressar a tendência à elevação vocálica 
no português como resultante da neutralização variável das vogais postô-
nicas não finais. A investigação relatada consiste em um recorte, com re-
visões, da Tese de Doutorado de Gabriela Tornquist Mazzaferro, desenvol-
vida sob a orientação de Carmen Matzenauer, no período em que estava 
em curso o Projeto PROCAD/CAPES – Processo nº 88881.068451/2014-00, 
que promove a publicação do presente e-book. 

Os dados obtidos a partir da perspectiva laboviana sempre foram 
tratados, estatisticamente, por programas que resultavam em índices 
probabilísticos ligados a cada um dos grupos de fatores controlados ou 
restrições. Com isso, era possível avaliar qual a probabilidade de uso das 
variantes pelos falantes envolvidos bem como quais fatores linguísticos 
mais as favoreciam. Por isso mesmo que a esse tipo de Sociolinguística 
se atribuiu também o nome de Sociolinguística Quantitativa. Desde seu 
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início nos anos 1960 até os dias atuais, os programas foram sendo refina-
dos para melhor tratar os dados envolvidos nas pesquisas. No Capítulo 3, 
Pedrosa e Lucena apresentam uma análise da palatalização de fricativa /s/ 
em coda silábica fazendo uma comparação, a partir dos resultados, entre 
o Programa VoldVarb X e o R, buscando identificar se há proximidade es-
tatística entre os dois.

Os estudos voltados para a entoação, fenômeno estreitamente li-
gado a questões de prosódia, nos últimos anos, têm ocupado espaço nos 
estudos linguísticos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros. Sabe-se 
que, no português, “a entoação desempenha papel ímpar, por exemplo, na 
distinção entre enunciados declarativos – sentenças em que os sujeitos 
anunciam algo (…) e enunciados interrogativos totais – perguntas que ad-
mitem como resposta apenas sim ou não. E nessa distinção o que é mesmo 
decisivo para se observar é a curva melódica. É ela que indica se a senten-
ça é declarativa ou interrogativa”. Partindo do pressuposto de que, embo-
ra as sentenças interrogativas totais sejam objeto de análise de pesqui-
sas referentes a distintos dialetos do Português Brasileiro (PB), “ainda há 
muito a ser investigado para que seja possível descrever satisfatoriamente 
os padrões entoacionais desses enunciados nas diferentes variedades do 
PB”, Chaves, no Capítulo 4, contribui com esse quadro maior, partindo 
dos resultados de trabalhos já realizados e de algumas hipóteses por ela 
levantadas.

O fenômeno da concordância, seja nominal seja verbal, tem sido ob-
jeto de estudo por muitos pesquisadores e em diferentes regiões do Brasil. 
Considerando, entretanto, que a concordância nominal ainda não está 
suficientemente descrita no Rio Grande do Sul, no Capítulo 5, Amaral 
e Simões dão sua contribuição, descrevendo e analisando casos de con-
cordância nominal extraídos de entrevistas com adolescentes de Pelotas, 
constantes do Banco de Dados Sociolinguísticos por Classe Social (VarX), 
recuperando, tanto quanto possível, a abordagem e os axiomas de autores 
como Marta Scherre e Gregory Guy.

Os estudos sobre os clíticos no PB sempre apresentam uma oposi-
ção entre o que acontece no Brasil e o que acontece em Portugal. De um 
lado, no Brasil, a preferência pela próclise, de outro, Portugal dando pre-
ferência à ênclise. Interessante lembrar que tal fato já fora atestado por 
José de Alencar, quando mencionou a diferença entre as duas formas de 



LINGUAGEM:
VARIAÇÃO E ESTRUTURA DA LÍNGUA

13

falar. No Capítulo 6, Barros e Barros apresentam o registro oral proclítico 
do pronome oblíquo “me” no PB e sua semelhança com o uso na língua 
Bantu.

Os estudos variacionistas na perspectiva laboviana sempre consi-
deraram, de um lado restrições sociais, de outro, restrições linguísticas. 
Sabe-se que poucos são os estudos voltados para as restrições estilísticas, 
embora elas tenham sido consideradas por William Labov já em seu es-
tudo de 1966 sobre o falar de New York. Ao lado das restrições mencio-
nadas, fundamental nos estudos variacionistas é a definição do tipo de 
amostragem que será considerada, se em tempo aparente ou em tempo 
real. Partindo desses pressupostos, Borges, no Capítulo 7, apresenta uma 
análise do processo de variação e mudança decorrente do uso da forma 
pronominal a gente na comunidade gaúcha. Para atingir seu objetivo, ele 
faz uso de dois corpora: “o primeiro, composto por textos de onze peças 
de teatro de autores gaúchos, dispostos em um período histórico de cem 
anos: de 1896 a 1995; o segundo, com dados da fala espontânea de 36 in-
formantes da cidade de Pelotas (RS), pertencentes ao Banco de Dados por 
Classe Social – VarX”. Em seu trabalho, o autor analisa o papel das variá-
veis sociais faixa etária, sexo e classe social em diferentes estágios, aqueles 
já mencionados: tempo real e tempo aparente.

No Capítulo 8, Henrique discute os resultados de um estudo de per-
cepção realizado na comunidade de fala de João Pessoa sobre um processo 
fonológico amplamente descrito no Português Brasileiro: a palatalização 
das fricativas pós-vocálicas, como em “pa[ʃ]ta”. Ele analisa como os ouvin-
tes pessoenses percebem as variantes alveolar e palatal do /S/ em posição 
de coda medial, (i) observando se a distinção alveolar/palatal é percebida 
de forma diferente, numa escala numérica, em diferentes contextos foné-
tico-fonológicos seguintes; (ii) verificando se os ouvintes têm consciência 
do comportamento da variante no seu próprio dialeto, ou seja, se perce-
bem qual variante utilizam com relação aos diversos contextos seguintes; 
e (iii) verificando se possuem identidade dialetal com relação ao compor-
tamento da fricativa pós-vocálica em João Pessoa.

Encerra o livro o Capítulo 9, em que Souza e Matzenauer desenvol-
vem estudo cujo tema é a redução variável de palavras proparoxítonas e 
paroxítonas terminadas em ditongo crescente em decorrência de síncope. 
O corpus estudado provém de uma comunidade do litoral do Rio Grande 
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do Sul, das cidades de Mostardas e Tavares, de informantes divididos em 
dois grupos: analfabetos e com baixa escolaridade. Os dados dos analfa-
betos evidenciaram como prevalentes a redução das proparoxítonas pela 
elisão da sílaba final (ex.: crédito → credi) e a redução das paroxítonas 
terminadas em ditongo crescente pela elisão da segunda vogal do ditongo 
(ex.: pátio → pati). A análise e a formalização dos resultados seguiram a 
proposta de Bisol (1992) para a atribuição do acento primário aos nomes 
do português, com fundamento na Teoria Métrica, e conduziram à con-
clusão de que as palavras proparoxítonas e as paroxítonas terminadas em 
ditongo crescente foram alvo, para esses falantes, de um único processo 
de síncope: a síncope de unidade subjacentemente extramétrica, embora 
o elemento elidido fosse, por vezes, uma vogal, uma consoante ou uma 
sílaba inteira. Esse resultado confirma o entendimento de que ambos os 
tipos de palavras (proparoxítonas e paroxítonas terminadas em ditongo 
crescente) compartilham o mesmo acento proparoxítono. Este Capítulo 
traz a análise revisitada de um recorte da Dissertação de Mestrado de 
Miriam Beatriz Pedone de Souza, elaborada sob a orientação de Carmen 
Matzenauer, no período de desenvolvimento do Projeto PROCAD/CAPES 
– Processo nº 88881.068451/2014-00, sob cuja promoção está sendo pu-
blicado o presente e-book.

A comunidade científica tem em mãos esta obra, toda voltada para 
estudos que envolvem variação linguística. Entre os fenômenos analisados 
há, em sua maioria, aqueles que envolvem aspectos fonológicos, mas há 
também estudos voltados para a prosódia e também para a morfossintaxe.

Como pode ser observado, os estudos resultam de trabalhos que 
envolveram pesquisadores que participaram de um Projeto PROCAD/
CAPES, que contou com a participação de docentes e discentes de pós-
-graduação dos Programas da Área de Linguística e Literatura, envolven-
do a Universidade Católica de Pelotas, inicialmente, depois a Universidade 
Federal de Pelotas, que centralizou a coordenação do Projeto, e a 
Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Católica de Pernambuco 
como instituições parceiras. Uma iniciativa ímpar!

Carmen Matzenauer (UFPEL/CNPq)

Dermeval da Hora (UFPB/CNPq)
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SOCIOLINGUÍSTICA(S)?

Dermeval da Hora 
Universidade Federal do Pará/CNPq

dermeval.dahora@gmail.com 

1 INTRODUÇÃO

Entre os séculos VII e IV antes de Cristo, viveu, na Índia, Pānini. 
Sua Gramática sobre o sânscrito é considerada uma das primeiras gra-
máticas da humanidade. E o que isso tem a ver com a Sociolinguística?

Uma das preocupações de Pānini era o registro de aspectos fonéti-
co-fonológicos de forma criteriosa para que as articulações das palavras, 
ao longo dos rituais sagrados, não sofressem alterações nas suas reali-
zações, pois isso era considerado uma afronta à celebração. Está aí uma 
prova de que já se percebia que se poderia ter mais de uma forma para 
dizer a mesma coisa.

Uma viagem ao longo do tempo leva ao século XIX, quando estu-
diosos começam a preocupar-se em comparar as línguas, verificando o 
que elas têm em comum, surgem então os estudos comparatistas. Um 
deles, Wilhelm von Humboldt, que viveu entre 1767 e 1835, acreditava 
que o método da gramática comparativa permitiria que se entendesse 
melhor o desenvolvimento histórico dos povos que usassem as línguas 
analisadas, bem como a relação espiritual e intelectual desses povos 
com suas línguas. Ele contribuiu, também, para a etnolinguística, traba-
lhando com a língua basca e com o kawi (javanês antigo). Sua filosofia da 
linguagem influenciou linguistas e teorias posteriores, tanto no século 

mailto:dermeval.dahora@gmail.com


LINGUAGEM:
VARIAÇÃO E ESTRUTURA DA LÍNGUA

16

XIX (com August Pott, Chajim Steinthal e Graziadio Ascoli) quanto no 
século XX (com Edward Sapir, Benjamin Whorf e Noam Chomsky).

O que vai permear o estudo dos comparatistas é a possibilidade de 
mostrar o parentesco entre as línguas, identificando o que elas tinham 
em comum, mais do que o grau de variação entre as formas. Foi nesse 
sentido que, em 1808, Friedrich Schlegel publicou a obra Sobre a língua 
e a sabedoria dos hindus, considerada como o início dos estudos compa-
ratistas na Alemanha. Seu estudo reforça a tese do parentesco entre o 
sânscrito e o latim, o grego, o germânico e o persa. Tal semelhança não 
poderia ser considerada como obra do acaso, mas merecia uma análise 
comparativa. Mais uma vez o sânscrito volta à tona.

Franz Bopp publicou importante estudo sobre o sistema das con-
jugações da língua sânscrita, comparado com o das línguas grega, latina, 
persa e germânica. É o primeiro estudo dedicado à gramática compara-
da, em que é feito o confronto dos verbos e suas conjugações em indo-
-europeu. Em sua obra Gramática Comparativa, Bopp determinou três 
objetivos: (a) realizar uma descrição da estrutura gramatical original das 
línguas, conforme o deduzido de suas intercomparações; (b) traçar suas 
leis fonéticas; (c) e investigar a origem de suas formas gramaticais.

Jacob Grimm, ao escrever a “Gramática Alemã”, aponta correspon-
dências fonéticas sistemáticas entre línguas, como resultado de mudan-
ças ao longo do tempo. Utilizou, para isso, dados de 14 séculos do ramo 
germânico das línguas indo-europeias. Para Faraco (2005), a partir dos 
estudos de Grimm, fica claro que a sistematicidade das correspondências 
entre línguas tinha a ver com o fluxo histórico e, mais especificamente, 
com a regularidade dos processos de mudança linguística.

Entre 1794 e 1876, viveu Friedrich Christian Diez, considerado 
o fundador da Filologia Românica – que tinha como objetivo o estu-
do histórico-comparativo das línguas oriundas do latim. Duas de suas 
obras merecem destaque: A Gramática das Línguas Românicas (1863), e 
o Dicionário Etimológico das Línguas Românicas (1853). O farto material 
existente em latim permitiu um estudo comparativo mais refinado em 
comparação com outras línguas em que a reconstrução era quase sempre 
hipotética. O uso da Filologia Românica contribuiu muito para o sucesso 
do método comparativo.
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Até então, os estudos eram sempre baseados em textos escritos. 
Isso vai mudar com August Schleicher, que viveu entre 1821-1868. Ele 
acreditava que a linguagem é um organismo que exibe períodos de de-
senvolvimento, maturidade e declínio. Como tal, pode ser estudada pelos 
métodos das ciências naturais. Desenvolvendo um sistema de classifi-
cação de linguagem semelhante a uma taxonomia botânica, ele esta-
beleceu grupos de línguas relacionadas e os organizou em uma árvore 
genealógica. Seu modelo veio a ser conhecido como Stammbaumtheorie, 
ou “teoria da árvore genealógica”, e foi um grande desenvolvimento na 
história dos estudos indo-europeus ou, mais geralmente, na linguística 
histórica. Ele foi o primeiro a fazer o estudo de uma língua indo-euro-
peia a partir da fala (lituano), importante passo metodológico para os 
estudos linguísticos.

Chega-se ao final do século XIX, e surge uma nova perspectiva 
de análise das línguas, negando, até certo ponto, os estudos compara-
tistas, avançando no sentido de não ficar apenas se voltando ao pas-
sado, mas buscando explicações para os processos de mudanças que 
ocorriam internamente às línguas estudadas. Foi assim que surgiram 
os Neogramáticos. É o “Prefácio” assinado por Hermann Osthoff e Karl 
Brugmann (1967) em um manifesto no final do século XIX que dá ori-
gem ao movimento neogramático. Nele, são apresentadas duas propos-
tas fundamentais: de um lado, a regularidade da mudança, previsível a 
partir das leis fonéticas. De acordo com essa hipótese, uma mudança 
sonora diacrônica afeta simultaneamente todas as palavras em que seu 
ambiente se encontra, sem exceção. De outro, o que não era possível ser 
explicado pelas leis fonéticas, explica-se por analogia (exemplo clássico 
é o de ‘honos’ que passa a ‘honor’, ‘honoris’ justificado por analogia a 
‘amor’, ‘amoris’, em que o “s” é substituído pelo “r”).

Para os neogramáticos, o linguista deve, antes de tudo, aplicar-se 
ao estudo das línguas vivas e à tarefa de estabelecer as leis de seu desen-
volvimento. Defendiam que o objeto de investigação linguística não é o 
sistema, mas, sim, o idioleto, ou seja, a língua conforme está localizada 
no indivíduo e, portanto, é diretamente observável.

Uma das figuras mais proeminentes dos Neogramáticos, Hermann 
Paul, publicou Princípios fundamentais da história da língua (1983). Para 
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ele, fatores psíquicos e físicos determinam a língua enquanto objeto cul-
tural. Com isso, defende que é no falante individual que reside o início 
da mudança linguística e sua propagação se dá na ação recíproca dos 
indivíduos.

Inúmeras críticas foram feitas às propostas neogramáticas, prin-
cipalmente em relação aos dois princípios levantados: primeiro, a re-
gularidade das leis fonéticas levada ao extremo; segundo; a analogia. 
Entre os críticos mais ferrenhos, encontra-se o linguista austríaco, Hugo 
Schuchardt. Para ele, numa comunidade linguística, podem ser encon-
trados diferentes usos que podem estar subordinados a diferentes fato-
res, como sexo, idade, escolaridade, etc. Com esse pensamento, ele refu-
ta a regularidade da mudança, tão defendida pelos neogramáticos.

Interessante observar que esse olhar de Schuchardt (1885) foi re-
chaçado por muitos contemporâneos, e a sua observação não foi leva-
da em consideração nos estudos realizados posteriormente, não moti-
vando, portanto, avanços no início do século seguinte, marcado por um 
novo paradigma: o Estruturalismo.

Tendo em Ferdinand de Saussure sua figura central nos estudos 
linguísticos formais, a proposta de uma das suas dicotomias langue x pa-
role tira o foco da parole, ou fala, das investigações, pois o objeto de estu-
do da Linguística é a langue, ou língua. Ao separar língua e fala, Saussure 
vai defender que a fala é individual e a língua é social, mas a língua, 
embora social, não sofre alterações por influência da fala. Os estudos 
estruturalistas não conseguiam encontrar explicações no contexto so-
cial para as formas alternativas de dizer a mesma coisa, mesmo tendo 
em Antoine Meillet (1912), um dos discípulos de Saussure, um defensor, 
como Schuchardt, da ideia de que fatores sociais podem interferir no uso 
linguístico. Para os estruturalistas, todas as explicações para os fenôme-
nos linguísticos eram internas à própria língua.

De acordo com Guy (2010, p. 3), Saussure (1916) elevou a separa-
ção dos elementos sociais e formais da linguagem a um princípio teórico 
por meio de sua dicotomia entre língua e fala. Para Saussure, a língua é 
o aspecto abstrato e sistemático da linguagem, enquanto a diversidade 
social do uso da linguagem é atribuída à fala. As preocupações sociolin-
guísticas são remetidas à periferia do pensamento saussuriano, como 
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o estudo da fala. A dicotomia de Saussure é reformulada por Chomsky 
como competência e desempenho, e, mais tarde, a língua I (internali-
zada) e a língua E (externalizada). Competence / I-language é o sistema 
linguístico mental que governa a produção – a gramática mental.

Só na segunda metade do século XX, é que estudos sistemáticos 
começam a levar em conta aspectos sociais como possíveis elementos 
que podem ou não condicionar os processos variáveis. William Labov, 
entre outros, é o principal representante desse novo rumo nos estudos 
linguísticos: a Sociolinguística. Seu trabalho seminal de 1966, The Social 
Stratification of English in New York City, traz grandes contribuições para 
os estudos linguísticos sob essa nova visão. Entre elas, a ideia de que a 
variação se situa também na língua, não apenas na fala, como preten-
diam os estruturalistas.

Está-se, assim, diante de uma perspectiva que leva ao desenvolvi-
mento de várias vertentes para estudar tanto o que pode ser considerado 
como variação como o que pode ser considerado como mudança. A pri-
meira, vista como a possibilidade de dizer a mesma coisa de duas ou mais 
formas diferentes; a segunda, como sendo o processo de regularização 
da variação em que, das formas alternantes, apenas uma sobrevive.

É na década de 1970 que o Brasil toma conhecimento dos estudos 
variacionistas que foram iniciados por William Labov, adotando o mé-
todo estatístico que determinava qual a probabilidade de uma variante 
ser selecionada, considerando aspectos estruturais, sociais e estilísticos. 
Vale lembrar que, no Brasil, alguns estudiosos já apresentavam propos-
tas de usos diferenciados da língua no território nacional, a exemplo de 
Amadeu Amaral, Antenor Nascentes, Mário Marroquim. Além desses, 
os estudos iniciados no âmbito da Dialetologia ou da Geolinguística já 
apontavam diferentes usos. No final dos anos 1960, e com base no falar 
carioca, Joaquim Mattoso Camara Júnior, numa perspectiva estruturalis-
ta, apresenta seu estudo voltado para aspectos fonológicos e morfossin-
táticos sobre o português brasileiro.

Posterior a isso, o diferente que surge é a proposta quantitativa, 
como mencionado anteriormente, pautada em um programa estatístico 
que objetivava apresentar a heterogeneidade linguística em uma comu-
nidade de fala como passível de sistematização. O caos aparente que a 
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língua falada representa é possível ser ordenado. Esse modelo teórico-
-metodológico, denominado de Teoria da Variação ou Sociolinguística 
Quantitativa, ou Sociolinguística Variacionista, surge no Brasil para 
ocupar um espaço e incentivar inúmeros estudos que começaram a ser 
implementados nos anos 1970 e que têm apresentado resultados muito 
produtivos.

Com a nova proposta, muitas vertentes foram surgindo, e, as-
sim, hoje, podem ser mencionadas: a Sociolinguística Diatópica ou 
Dialetologia, a Socioparamétrica, a Sociolinguística Educacional, a 
Sociolinguística Histórica, a Sociofonética, a Sociolinguística Cognitiva, 
etc.

Em qual dessas propostas a noção de “variação”, tal qual concebi-
da por Labov, é resgatada e utilizada? O que todas elas têm em comum? 
Todas elas têm em comum a análise de processos variáveis que per-
meiam as línguas. Vale salientar que essas vertentes, entretanto, nem 
sempre tratam a ideia de variação da mesma forma em que ela é tratada 
na perspectiva laboviana.

É impossível fazer uma discussão, em um capítulo, de todas essas 
vertentes, de sorte que o propósito aqui será: (a) situar a Sociolinguística 
Quantitativa e avaliar qual a sua relação com a Linguística Formal; (b) 
discutir duas das propostas elencadas que, de forma diferente, concebem 
a ideia de “variação”, e para isso foram selecionadas a Sociolinguística 
Diatópica ou Geolinguística e a Sociolinguística Educacional.

2 COMO SITUAR A SOCIOLINGUÍSTICA QUANTITATIVA?

O que está por trás de uma sociolinguística denominada 
Sociolinguística Quantitativa? É bom lembrar que Labov (1972), na 
Introdução da obra Sociolinguistic Patterns, defende que o nome para 
“Sociolinguística” deveria ser mesmo “Linguística”, pois ele não conce-
be o estudo da língua sem considerar os aspectos sociais.

Com o trabalho de Weinreich, Labov e Herzog (1968), a década de 
60 do século XX presenciou o aparecimento da primeira proposta concre-
ta para tratar a questão da variação e mudança linguística. Ao apresentar 
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e discutir a proposta, os autores levantaram algumas questões, parcial-
mente ordenadas, que uma teoria de base empírica deveria dar conta. 
Tais questões dizem respeito às restrições, à transição, ao encaixamento 
e à avaliação. Respondendo essas questões, uma quinta questão básica 
surge, formulada como uma pergunta: que fatores são considerados na 
implementação de uma mudança? Por que as mudanças em um traço es-
trutural ocorrem em uma língua específica em um determinado tempo, 
mas não em outras línguas com o mesmo traço, ou na mesma língua em 
outros tempos? Desses problemas, entretanto, o encaixamento é, sem 
dúvida, o que requer mais da perspicácia do pesquisador, pois envolve 
não só verificar como a mudança se deu, mas também em que medida 
se dão os ajustes estruturais e também como isso afeta o contexto so-
cial. Se o nível sintático acompanhar as mudanças linguísticas e verificar 
como seu encaixamento se deu a partir de textos manuscritos é viável, o 
mesmo não se pode dizer no nível fonológico, considerando que muitos 
dos processos ocorridos na língua dependem do conhecimento de sua 
realização em termos de fala, e o acesso a essa, no passado, é de todo, 
não impossível, mas apresenta maior dificuldade.

Para os autores citados, uma teoria de mudança deve lidar com o 
modo como uma estrutura linguística de uma comunidade é transfor-
mada no curso do tempo, de forma que, em algum sentido, tanto a língua 
como a comunidade permaneçam as mesmas, mas a língua adquira uma 
forma diferente. Weinreich, Labov e Herzog (1968, p. 186-187) sugerem 
que uma mudança linguística acontece quando uma variante se genera-
liza em um subgrupo de uma comunidade e adquire uma certa direção 
e significado social; o progresso da mudança está associado à aprova-
ção dos valores de um grupo pelos membros de outro grupo. A mudança 
sempre requer, virtualmente, um período de transição, de variabilidade, 
de competição entre estruturas e de divergências dentro da comunidade 
do falante (SANKOFF, 1988, p. 147).

Para o entendimento do processo de mudança linguística em pro-
gresso, dois aspectos na estratificação da amostragem devem ser consi-
derados: tempo aparente e tempo real. Na amostra em tempo aparente, 
a variável linguística é distribuída entre os níveis de idade dos falantes. 
A dificuldade desse tipo de observação consiste em entender se a sig-
nificativa correlação entre a idade e a variável linguística estabelecida 
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trata-se de uma verdadeira mudança em progresso ou de gradação etá-
ria, que é a mudança de comportamento linguístico característica de 
uma certa idade, que se repete em cada geração, alterando a frequência 
de algumas variáveis linguísticas por serem modificadas ou corrigidas 
em uma idade mais avançada do indivíduo. Para Labov (1966), adoles-
centes e adultos jovens usam variantes estigmatizadas mais livremente 
do que falantes de meia idade, especialmente quando estão sendo ob-
servados. Os dados em tempo aparente são, portanto, relevantes para as 
observações em tempo real, uma vez que eles podem suscitar questões 
acerca do tipo de mudança, bem como das diferenças que constituem a 
mudança linguística.

Assim, o processo de observação da mudança da língua requer téc-
nicas de investigação, análise e discussão dos dados em variação sin-
crônica que operam na gramática do falante, exigindo do pesquisador 
um longo período de tempo, com o objetivo de apresentar um quadro do 
funcionamento da língua mais próximo da realidade dos fatos e, conse-
quentemente, evitar afirmações apressadas acerca do que está aconte-
cendo no sistema sob análise.

Responder os problemas levantados pela proposta de 1968 é o de-
safio para os que trabalham na perspectiva laboviana.

2.1 A Sociolinguística e a Teoria Formal/Teoria Fonológica

Do que se viu na Introdução, a noção de invariância, tão defendi-
da entre os neogramáticos, encontra respaldo nas teorias formais que 
surgem no século XX, não só no estruturalismo, mas também no gera-
tivismo, que defendem a língua invariante como objeto de estudo, fi-
cando a fala e o desempenho relegados a segundo plano, sem interesse 
para estudos formais. Uma alternativa a esse pensamento é a proposta 
de Weinreich, Labov e Herzog (1968) que defende, segundo Guy (2010), 
dois princípios que vão de encontro à noção de invariância: primeiro, a 
variabilidade é inerente:

uma vez que o uso da língua é cheio de variedade, é razoável 
postular que os sistemas linguísticos – gramáticas mentais 
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– geram, percebem e interpretam a variabilidade. Visto que 
não existe nenhum “falante-ouvinte ideal” invariável, como 
defendeu Chomsky, por que postular tal pessoa como o obje-
to que nossas teorias procuram explicar? Na verdade, WLH vai 
mais longe; eles argumentam que, se tais falantes invariantes 
existissem, eles seriam monstros sociais, incapazes de se adap-
tarem às circunstâncias das mudanças, ou de se acomodarem a 
diferentes interlocutores, ou de usarem a língua para comuni-
car todas as mensagens sociais realizadas por meios variantes 
(GUY, 2010, p. 4)1.

segundo, a variação encontrada na língua é passível de ordenação, 
daí a noção de ‘heterogeneidade ordenada’. Tal ordenação está atrelada 
a fatores estruturais, sociais e estilísticos. Isso, segundo Guy (2010):

contrapõe uma interpretação probabilística de ordenação à in-
terpretação categórica que prevalece na teoria formal. Se siste-
ma e ordem são equivalentes à ausência de exceções, todas as 
generalizações válidas devem ser categoricamente verdadeiras; 
em termos quantitativos, devem aplicar-se a 100% dos casos. 
Mas um modelo probabilístico permite generalizações válidas 
sobre valores abaixo de 100%. Os grupos sociais raramente 
são distinguidos pela presença ou ausência categórica de uma 
forma específica mas são frequentemente caracterizados por 
taxas específicas de uso; assim, na cidade de Nova Iorque, os 
falantes da classe média usam mais coda [r] do que os da classe 
trabalhadora. E a heterogeneidade ordenada também é eviden-
te na estrutura linguística: muitas variáveis sociolinguísticas 
mostram forte condicionamento probabilístico – mas não cate-
górico – por contextos linguísticos2.

1 since language use is full of variety, it is reasonable to postulate that linguistic systems – men-
tal grammars – generate, perceive and interpret variability. Since no Chomskyan invariant 
‘ideal speaker-listener’ exists, why postulate such a person as the object that our theories seek 
to explain? Indeed, WLH go further; they argue that if such invariant speakers did exist, they 
would be social monsters, unable to adapt to changing circumstances, or accommodate to 
different interlocutors, or to use language to communicate all the social messages performed 
by variant means.

2 counterposes a probabilistic interpretation of orderliness to the categorical interpretation 
prevailing in formal theory. If system and order are equated to exceptionlessness, all valid 
generalizations must be categorically true; in quantitative terms, they must apply to 100% of 
cases. But a probabilistic model allows valid generalizations about values below 100%. Social 
groups are rarely distinguished by the categorical presence or absence of a particular form, 
but they are often characterized by particular rates of use; thus, in New York City, middle-
-class speakers use more coda [r] than working-class speakers. And orderly heterogeneity is 
also evident in linguistic structure: many sociolinguistic variables show strong probabilistic 
– but not categorical – conditioning by linguistic contexts.
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O grande desafio para a proposta de Weinreich, Labov e Herzog, 
como o próprio Guy (2010) reconhece, é o desenvolvimento de mode-
los teóricos que acomodem variação e ordenação probabilística, pois, 
para ele, modelos formais que continuam a aderir ao pressuposto de in-
variância e à marginalização do uso não podem explicar os resultados 
emergentes da pesquisa sociolinguística e correm o risco de serem con-
siderados irrelevantes.

Se em termos de uma proposta teórica mais geral, existem essas 
dificuldades, o que se pode dizer, especificamente, quando se trata da 
relação entre variação e teoria fonológica?

Ao lado do que se viu sobre o lugar da variação na linguística for-
mal, sabe-se que uma das grandes discussões que permeou os estudos 
sociolinguísticos na sua gênese foi encontrar um lugar na teoria for-
mal para incorporação da regra variável, noção introduzida por Labov, 
apenas um ano após a publicação da obra basilar da Fonologia Gerativa 
The Sound Patterns of English (CHOMSKY e HALLE, 1968), que propõe as 
noções de regra categórica e regra opcional. Segundo Coetzee (2016, p. 
212), uma regra variável difere de uma regra opcional de duas maneiras: 
(a) inclui informações sobre a taxa de aplicação da regra variável (ou 
seja, fala com frequência de token e não especifica apenas o conjunto 
de tipos gramaticais); (b) permite explicitamente a interação de fatores 
linguísticos com fatores não linguísticos – regras variáveis podem fazer 
referência ao contexto comunicativo, informações biográficas sobre o 
falante, etc. Ao contrário das regras opcionais, as regras variáveis rece-
beram uma interpretação matemática por Cedergren e Sankoff (1974); 
em sua abordagem, foram implementadas como regressões logísticas.

Esse tratamento dado à regra variável no âmbito da Sociolinguística 
diz respeito tanto a sua aplicação no nível fonológico quanto no nível 
morfossintático. Neste estudo, interessa o nível fonológico. Essa opção 
merece uma justificativa, para que não se pense que só esse é de interes-
se para a Sociolinguística. Em relação a isso, e com o qual o autor deste 
texto concorda, vale lembrar um texto publicado por Gregory Guy (2006, 
p. 5), em que ele apresenta razões, segundo as quais é um equívoco se 
acreditar que a variação linguística está mais engajada com fenômenos 
fonológicos. Segundo o autor, duas visões contribuem para isso:
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Primeiro, existe uma atitude quase prescritiva de que a fonolo-
gia é o único domínio em que os linguistas devem falar de va-
riação, surgindo de uma desconfortável suspeita de que quais-
quer alternâncias encontradas em outros níveis da estrutura 
linguística podem envolver diferenças intencionais de signifi-
cado. Na definição informal de Labov, variação envolve “for-
mas diferentes de dizer a mesma coisa” e, para a maioria dos 
linguistas, é fácil concluir que runnin’ e running são diferentes 
versões da “mesma coisa”, mas o mesmo não se pode dizer de 
Kyle got arrested e Kyle was arrested. Consequentemente, a vi-
são de que os variacionistas restringem seu trabalho ao campo 
da fonologia alivia essa angústia existencial sobre o status da 
variação morfossintática3. 

A segunda razão apresentada por Guy (2006) diz respeito ao fato 
de que, quase sempre, quem trabalha com variação fonológica procura 
lançar mão de uma teoria fonológica, isto porque a “variação fonológica 
em todas as línguas é estruturada e ordenada”. O componente que foge a 
isso, ocorrendo de forma aleatória, pode ser previsto probabilisticamen-
te, identificando suas realizações específicas em contextos fonológicos 
particulares. Isso pode ser ilustrado com a realização da fricativa em po-
sição de coda na comunidade de João Pessoa. Há uma tendência de uso 
das variantes alveolares [s,z] na comunidade, mas, regularmente, antes 
de [t,d], respectivamente; as variantes que chegam quase a ser categóri-
cas são [ʃ ,ʒ] (HORA, 2003). 

Com essa estreita relação entre a variação fonológica e a teoria fo-
nológica, como a variação tem sido considerada nos modelos teóricos que 
consideram as evidências encontradas a partir das análises quantitativas 
realizadas?

Para Coetzee (2016), apesar de a variação ter sido colocada como 
não relevante nas primeiras abordagens gerativas, ultimamente, têm sur-
gido muitas versões que procuram considerar sua relevância, a exemplo 
dos modelos baseados em restrições, como a Teoria da Otimidade Clássica 

3 First, there exists an almost prescriptive attitude that phonology is the only domain in which 
linguists should speak of variation, arising from an uneasy suspicion that any alternations 
found at other levels of linguistic structure might involve intentional differences in meaning. 
In Labov’s informal definition, variation involves “different ways of saying the same thing,” 
and for most linguists it is easy to conclude that runnin’ and running are different versions of 
the “same thing,” but rather worrisome to make the same claim about but rather worrisome 
to make the same claim about Kyle got arrested and Kyle was arrested. Hence the view that 
variationists tidily confine their labors to the vineyard of phonology alleviates this existential 
angst about the status of morphosyntactic variation.
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(ANTTILA, 1997, COETZEE, 2004, 2006), Teoria da Otimidade Estocástica 
(BOERSMA 1997, BOERSMA e HAYES, 2001), a Gramática Harmônica 
(COETZEE e PATER, 2011) ou Modelos MaxEnt (HAYES e WILSON, 2008).

Com todos esses estudos, o tratamento da variação na teoria fo-
nológica mudou muito. Deixou de ser tratada como algo apenas situa-
do no plano da performance, ou seja, não fazendo parte dos estudos da 
Linguística, passou a ocupar maior atenção da teoria fonológica. Com 
isso, vê-se como possível saber seu funcionamento e também como pode 
ser modelada.

Essas possibilidades de ver a variação fazendo parte não apenas da 
fala, e procurando integrá-la ao lugar sempre defendido por Labov, a lín-
gua, é também uma forma de ver a regra variável com outro olhar, ou seja, 
a possibilidade de dizer a mesma coisa de formas diferentes com o mesmo 
valor de verdade ocupa seu lugar merecido nos estudos linguísticos.

Com o olhar voltado para a variação linguística, serão destacadas 
neste texto, como já mencionado na Introdução, o que se podem chamar 
vertentes da Sociolinguística; de um lado, a Geolinguística; de outro, a 
Sociolinguística Educacional. Ambas veem a variação de forma diversa. 
Se a primeira tem concepções muito similares com a proposta labovia-
na, pelo menos ao procurar selecionar fenômenos linguísticos variáveis 
e identificar seu uso, considerando aspectos estruturais e sociais, a se-
gunda representa um modelo que considera os contextos sociais e inte-
racionais em que estão envolvidos aqueles que fazem parte do processo 
educacional.

3 DIALETOLOGIA/GEOLINGUÍSTICA

Os estudos dialetais tiveram início ainda no século XIX, e sua pri-
meira fase, segundo Cardoso (1999), a partir de 1826, prolongando-se 
até 1920. Nesse período, os trabalhos produzidos se voltam para o estu-
do do léxico e de suas especificidades no português do Brasil. São dicio-
nários, vocabulários e léxicos regionais.

Com a publicação de O dialeto caipira de Amadeu Amaral (1976), 
seguido das publicações de Antenor Nascente (1953), O falar carioca e 
de Mário Marroquim (1996), O falar nordestino, tem início uma segunda 
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fase, com produção de estudos voltados para a observação de uma área 
determinada, buscando descrever os fenômenos que a caracterizam não 
só do ponto de vista semântico-lexical, mas também fonético-fonológi-
co e morfossintático.

Em 1952, com a publicação do Decreto nº 30.643, que, ao definir as 
finalidades da Comissão de Filologia da Casa de Rui Barbosa, assentava 
como a principal delas a elaboração do atlas linguístico do Brasil, inicia 
a terceira fase.

Apesar do Decreto, foi necessária uma nova visão na abordagem 
dos fenômenos da variação linguística no país. E isso aconteceu gra-
ças a Antenor Nascentes, Serafim da Silva Neto, Celso Cunha e Nelson 
Rossi, que se empenharam na implantação de um novo momento para 
a Dialectologia brasileira: o início dos estudos de geografia linguística.

É nessa época que Antenor Nascentes publica as Bases para a ela-
boração do atlas lingüístico do Brasil, obra em dois volumes saídos, o pri-
meiro, em 1952, e o segundo em 1961. É nessa obra que são estabeleci-
dos os passos fundamentais para o início do trabalho nesse campo.

É essa fase da história dos estudos dialetais que tem, como marca 
identificadora, o início dos estudos sistemáticos no campo da geografia 
linguística. Não ficam, porém, ausentes desse período estudos de 
natureza teórica, produção de léxicos regionais e de glossários, bem 
como a elaboração de monografias sobre regiões diversas.

Segundo Mota e Cardoso (2006), pode-se falar em uma quarta fase 
dos estudos dialetais no Brasil, marcada pela publicação, em 2014, do 
Atlas Linguístico do Brasil. É uma fase em que a Geolinguística, em sua 
perspectiva pluridimensional, avalia, além dos aspectos linguísticos li-
gados às diferenciações dialetais, também aspectos sociais. Segundo as 
autoras, “Na geolingüística pluridimensional contemporânea, soma-se 
ao parâmetro diatópico, prioritário em trabalhos dessa natureza, o in-
teresse por outros tipos de variação, como a diagenérica, a diastrática, 
a diageracional, entre outras”. Nesse sentido, a Geolinguística se apro-
xima da Sociolinguística Variacionista na sua perspectiva mais genuína, 
a de buscar ordenar a heterogeneidade da língua, quando trata desses 
diferentes interesses.
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A título de ilustração, podem-se apresentar os resultados obtidos, 
a partir da metodologia utilizada na Geolinguística, em relação à palata-
lização das oclusivas dentais e sua distribuição pelas capitais brasileiras, 
como mostra a Figura 1.

A Figura apresenta resultados relativos à palatalização das oclu-
sivas dentais /t,d/ antes de /i/ > [i] e antes de [e] > [i], como em [po’ti] 
> [po’tʃi] e [‘pɔte] > [‘pɔti] > [pɔ’tʃi], respectivamente. Ela indica que é, 
principalmente, nas capitais da região nordeste do Brasil onde se encon-
tram os menores índices de palatalização. Fora dessa região apenas três 
capitais seguem na mesma direção. No caso de Curitiba, sabe-se que o 
uso da não palatalização se dá pelo fato de a vogal anterior final não ser 
elevada, o que não alimentaria a aplicação da regra, que só se dá quando 
a consoante oclusiva dental tem como contexto seguinte a vogal /i/. No 
caso de Florianópolis, o estudo realizado por Pagotto (2001) apresenta 
resultados similares. Sobre Cuiabá, o estudo desenvolvido por Almeida 
(2000) aponta o uso da forma palatalizada, mas seu estudo não é de base 
variacionista, o que não permite a identificação de contextos possíveis 
favorecedores da palatalização.

Figura 1 – Palatalização das oclusivas dentais no Brasil

Fonte: CARDOSO, Suzana Alice Marcelino; MOTA, Jacyra; AGUILERA, Vanderci; 
ISQUERDO, Aparecida Negri; RAZKY, Abdelhak; MARGOTTI, Felício e ALTENHOFEN, 

Cleo V. Atlas Linguístico do Brasil, 2014.
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Estudos realizados no Brasil (BISOL, 1986; HORA, 1993; PAGOTTO, 
1999; SILVA FILHO, 2018), a partir da metodologia laboviana, indicam 
resultados similares, pelo menos em relação às capitais analisadas.

Tabela 1 – Uso das oclusivas dentais em capitais brasileiras

Autor Capital Oclusiva dental
BISOL Porto Alegre 10%
HORA João Pessoa 98%
PAGOTTO Florianópolis 61%
SILVA FILHO Recife 71%

Fonte: o próprio autor

A observação dos dados na Tabela 1 leva a concluir que, indepen-
dentemente da metodologia utilizada, os resultados levam a conclusões 
similares. Isso é algo interessante, mas não se pode esquecer que, pelo 
fato de a amostragem nos trabalhos geolinguísticos ser bem reduzida 
e não estabelecer um número mínimo de falantes por célula, dificulta 
uma análise mais aprofundada em relação aos fatores sociais, diferente 
dos trabalhos sociolinguísticos, que contam com, pelo menos, dois in-
formantes com as mesmas características em casa célula.

Na perspectiva dos fatores estruturais, tal problema não ocorre, 
pois a coleta de dados, na perspectiva geolinguística, também permi-
te que sejam considerados os diferentes condicionadores envolvidos na 
variação, o que faz com que ambas as abordagens caminhem na mesma 
direção.

O que os resultados obtidos nas duas perspectivas, em relação à 
palatalização das oclusivas dentais, têm em comum é a presença da vo-
gal anterior alta /i/ como o condicionador da palatalização, e isso é geral 
para o português brasileiro. É uma generalização que pode ser utilizada 
em uma análise que procure mostrar o papel da variação para a teoria fo-
nológica. Por outro lado, sabendo-se que a variação não é motivada ape-
nas por fatores estruturais, resta entender como outros fatores, como os 
não gramaticais a condicionam. Para Coetzee (2016, p. 214), qualquer 
modelo formal que pretenda ser um modelo realista do sistema cognitivo 
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subjacente à variação fonológica deve permitir que fatores gramaticais e 
não gramaticais codeterminem os padrões de variação.

Para desenvolver um modelo responsável de variação fono-
lógica, é necessário, portanto, saber como esses dois tipos de 
fatores codeterminam a variação fonológica. Eles são indepen-
dentes um do outro, fazendo contribuições aditivas à estrutu-
ra de variação de frequência? Ou eles interagem de maneiras 
mais complexas? Eles são iguais, de modo que um pode su-
perar o outro? Ou um dos dois tipos de fatores é dominante? 
Especificamente, a gramática estabelece limites estritos quan-
to ao que conta como variantes gramaticais possíveis (como é 
assumido nas abordagens gerativas convencionais)? Ou os fa-
tores não gramaticais podem anular o conjunto de formas gra-
maticais definido pela gramática (como é assumido na aborda-
gem de regra variável)4?

Essas questões levantadas são extremamente importantes para 
qualquer estudo, e a análise quantitativa pode respondê-las, principal-
mente as que dizem respeito aos resultados obtidos com a frequência de 
uso. O que se sabe é que há independência entre fatores estruturais, ou 
gramaticais, e sociais, ou não gramaticais.

Henrique e Hora (2012), em sua análise sobre a palatalização das 
oclusivas dentais em João Pessoa, com 36 falantes, estratificados social-
mente quanto ao sexo, à faixa etária e à escolaridade, observam que há 
uma certa regularidade quando se trata dos fatores estruturais, o mesmo 
não acontecendo quando se trata dos fatores sociais. A partir da obser-
vação do peso relativo encontrado, enquanto para a variável sexo, os 
resultados quantitativos são muito próximos (homens (.51) e mulheres 
(.47)), o mesmo não se dá em relação à escolaridade (analfabetos (.46) e 
universitários (.64)), e à faixa etária, em que os mais jovens entre 15 e 25 
anos (.49), os adultos, entre 26 e 49 anos (.39) e os idosos, acima de 49 
anos (.63).

4 In order to develop a responsible model of phonological variation, it is therefore necessary to 
know how these two kinds of factors co-determine phonological variation. Are they indepen-
dent from each other, making additive contributions to the frequency structure of variation? 
Or do they interact in more complex ways? Are they equal, such that either can trump the 
other? Or is one of the two kinds of factors dominant? Specifically, does grammar set strict 
limits as to what counts as possible grammatical variants (as is assumed in the mainstream 
generative approaches)? Or can non-grammatical factors overrule the grammar- defined set 
of grammatical forms (as is assumed in the variable rule approach)?
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Com isso, pode-se afirmar que, embora os membros de uma co-
munidade linguística estejam estratificados socialmente de forma dife-
renciada e apliquem a regra de palatalização também de forma diferen-
ciada, o papel dos fatores estruturais, em geral, é muito mais regular e 
ordenado.

Diferente dessa possibilidade de olhar a variação linguísti-
ca, na perspectiva laboviana, a partir de sua análise quantitativa, a 
Sociolinguística Educacional, considerando a contraparte social da lin-
guagem, oferece o caminho para o tratamento da heterogeneidade lin-
guística na escola. Um dos seus pressupostos é o de que a variação e a 
mudança linguísticas são processos naturais e têm motivações várias, 
entre elas, a identidade dos falantes dentro de seu grupo social e até 
mesmo de localidade geográfica. É sobre essa visão mais qualitativa que 
trata a seção seguinte.

4 SOCIOLINGUÍSTICA EDUCACIONAL

É inegável que, no Brasil, as descrições realizadas a partir da 
perspectiva laboviana tenham contribuído muito para as atividades de 
ensino. Graças ao conhecimento de como a língua varia em diferentes 
comunidades brasileiras tem-se trabalhado no ensino de língua portu-
guesa com uma perspectiva variada em relação ao que se fazia antes. 
Graças a esse conhecimento, é possível se avaliar como determinadas 
variáveis se comportam nos diferentes níveis linguísticos, quer seja o 
fonológico quer seja o morfossintático e ainda indicar possibilidades de 
uso em diferentes comunidades e até regiões. É a possibilidade de usar a 
descrição realizada a partir de vários projetos que impulsiona um novo 
olhar frente à diversidade linguística.

Além disso, graças a essa descrição de base quantitativa, que mos-
tra como a heterogeneidade linguística é passível de ordenação, é possí-
vel associar à variação restrições estruturais e restrições sociais. Assim, 
o sexo, a idade, a escolaridade dos falantes podem determinar a seleção 
do uso de uma ou outra variante.
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Esse olhar quantitativo voltado para o uso da língua assume uma 
outra feição quando o foco passa a ser qualitativo. E é nessa perspecti-
va que a Sociolinguística Educacional tem sido utilizada por estudiosos 
brasileiros, incluído Stella Maris Bortoni-Ricardo.

De início, já é possível perceber que o termo “Sociolinguística” 
atribuído a essa proposta não tem o mesmo significado do que se atri-
bui à proposta laboviana nem à Geolinguística ou Sociolinguística 
Diatópica, apesar de serem encontradas defesas quanto ao uso de forma 
mais generalizada.

Cameron 1997 (Apud DIAS, 2011) afirma que a teoria de Labov 
conseguiu quebrar o mito da homogeneidade idealizada, mas afirma que 
a abordagem dele ainda possui mitos e pontos cegos. Ela acredita que 
se faz necessário um modelo que trate a língua como parte e não como 
reflexo do social, interagindo com outros modos de comportamento e 
tão importante como qualquer um deles. Para Cameron, há outras abor-
dagens ao estudo da língua em sociedade e cita a Etnografia da Fala; a 
Análise do Discurso; a Sociologia da Linguagem, que também têm direi-
to ao título de Sociolinguística, e, para ela, Sociolinguística não deve ser 
sinônimo somente do paradigma quantitativo laboviano.

Com isso, já fica óbvio que o uso da variação linguística laboviana 
tem um novo olhar, com preocupação voltada mais para a língua en-
quanto reflexo social.

Bortoni-Ricardo (2005, p. 127-128) defende a tese de que “a so-
ciolinguística tem papel relevante e específico no processo educacio-
nal, mas sua forma de contribuir para esse processo tem de ser revista”. 
Fazer o que Bortoni-Ricardo propõe descaracterizaria a proposta labo-
viana. E talvez, por isso mesmo, ela sugere o nome de Sociolinguística 
Educacional, que, embora qualitativa, tem de considerar os resultados 
obtidos a partir das descrições realizadas quantitativamente. Se não fos-
se o conhecimento da realidade da língua a partir do seu uso, pouco po-
deria ser feito.

Quando Bortoni-Ricardo lança a proposta de uma Sociolinguística 
Educacional, ela defende que a tarefa dessa Sociolinguística não deve 
esgotar-se na descrição da variação nem na divulgação dos resulta-
dos obtidos. Vale dizer que a perspectiva laboviana vai além disso. Os 
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resultados obtidos, a partir dos estudos descritivos, têm dado suporte ao 
ensino e têm contribuído, ainda, para um repensar da teoria linguística 
mais geral. A autora, entretanto, reconhece que a descrição sob a pers-
pectiva laboviana, que defende a existência das regras variáveis, é uma 
etapa importante.

Na sua proposta, Bortoni-Ricardo (2005, p. 130-133) defen-
de que se reflita sobre seis princípios que norteiam a Sociolinguística 
Educacional, a saber:

(1) “a influência da escola na aquisição da língua não deve ser pro-
curada no dialeto vernáculo dos falantes, mas sim, em seus estilos for-
mais monitorados”.

(2) “Regras que não estão associadas à avaliação negativa na so-
ciedade não são objeto de correção na escola e, portanto, não vão influir 
consistentemente nos estilos monitorados”.

(3) “inserção da matriz sociolinguística na matriz social”.

(4) “os estilos monitorados da língua são reservados à realização 
de eventos de letramento em sala de aula”.

(5) “a descrição da variação na sociolinguística educacional não 
pode ser dissociada da análise etnográfica e interpretativa do uso da va-
riação na sala de aula”.

(6) este último princípio “refere-se ao processo de conscientização 
crítica dos professores e alunos quanto à variação e à desigualdade so-
cial que ela reflete”.

A prática desses princípios, segundo a autora, em “uma pesquisa 
permanente e séria, sobre a influência da variação linguística na aqui-
sição de estilos monitorados da língua”, pode contribuir para um novo 
olhar em relação às criticas que são feitas à Sociolinguística Educacional.

O que fica claro da proposta da Sociolinguística Educacional é que 
sua realidade é a sala de aula, e é na interação e no uso da língua que 
se pauta a sua prática, isso traz implícita a vivência do aluno em seu 
cotidiano.

Conclui-se, portanto, que a variação nessa perspectiva não tem o 
mesmo significado encontrado na perspectiva laboviana. Sua proposta 
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metodológica é bem diversa da laboviana, mas isso não impede que as 
duas possam desenvolver estudos complementares.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Olhar o presente sem perder de vista o passado mostra o quanto 
evoluíram os estudos linguísticos e o quanto a variação linguística, sob 
diferentes aspectos, esteve presente, e sua consolidação, enquanto ob-
jeto de estudo, encontrou na Sociolinguística, e na proposta laboviana, 
respaldo para que esse ramo da Linguística promovesse tantas vertentes. 
As propostas aqui discutidas mostram faces diferentes de uma mesma 
moeda, e muitas outras existem, com marcas também diferenciadoras. 
Olhar a variação sob uma perspectiva quantitativa ou qualitativa mostra 
que ela pode ser avaliada de forma diferente, mas que descrevê-la é uma 
forma de contribuir para o entendimento da língua em suas realidades 
as mais diversas, seja no seu uso aplicado seja no seu uso com vistas a 
contribuir para a teoria linguística.
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1 INTRODUÇÃO

Dentre os trabalhos voltados para a investigação do português 
brasileiro falado na fronteira sul do país (dos quais aqui se referem 
Brisolara e Matzenauer (2002); Brisolara (2004, 2008); Carniato (2000, 
2001); Espiga (1997, 2001, 2002, 2005); Hensey (1972); Mendoza-Sassi 
(1998); Sturza (2005, 2006)), não há registro de pesquisa com o foco na 
formalização do fenômeno de elevação vocálica com o suporte da Teoria 
da Otimidade Estocástica, nem registro de estudos que contemplem as 
cinco cidades que fazem fronteira entre Brasil e Uruguai (UY), país de 
fala espanhola.

Considerando esse contexto e observando a necessidade de um 
mapeamento linguístico do português fronteiriço, este estudo teve como 
objetivo analisar e formalizar o comportamento fonológico das vogais 
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médias postônicas não finais do português falado nas cidades de Aceguá, 
Chuí, Jaguarão, Quaraí e Santana do Livramento, localizadas na frontei-
ra com o Uruguai, observando se os falantes brasileiros apresentam a 
influência do espanhol nas suas produções.

O presente capítulo, que se constitui como um recorte de uma pes-
quisa mais ampla (MAZZAFERRO, 2018) a qual obteve a aprovação do 
Comitê de Ética da Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) em de-
zembro de 2014 – Processo nº 39340414.0.0000.5339 –, teve sua prin-
cipal motivação no fato de que os sistemas vocálicos do português e do 
espanhol apresentam diferentes comportamentos no que se refere às 
vogais postônicas. Acerca da posição átona final do português, Câmara 
Jr. (1977) refere que há o funcionamento de apenas três vogais – /a/, 
/i/, /u/ –, em virtude de um processo de neutralização. Já em relação às 
vogais em posição postônica não final, aponta a existência de quatro 
vogais – /i/, /e/, /a/, /u/. Sob o ponto de vista fonológico, o espanhol dife-
rencia-se, apresentando, de acordo com Quilis (1999) e Alarcos Llorach 
([1954] 2012), um sistema de cinco vogais que se mantém independente 
da tonicidade da sílaba: /a, /i/, /u/, /e/, /o/.

Considerando o contato entre essas duas línguas com diferentes 
sistemas vocálicos, a pesquisa teve como hipótese que os falantes bra-
sileiros dessas cidades que fazem fronteira com o Uruguai sofreriam a 
influência da fonologia do espanhol e que apresentariam diferenças no 
emprego das vogais átonas não finais, em comparação ao português fa-
lado em outras regiões do Rio Grande do Sul, como mostram os estudos 
de Schmitt (1987), Vieira (1994, 2002, 2009) e Machry da Silva (2009).

2 OS SISTEMAS VOCÁLICOS DO PORTUGUÊS E DO ESPANHOL E 
O PROCESSO DE ELEVAÇÃO VOCÁLICA

Os sistemas vocálicos do português e do espanhol apresentam 
diferenças em relação ao número de vogais fonológicas. Em relação às 
vogais do português, Câmara Jr. (1977) refere que aquelas que ocupam 
a posição tônica constituem um sistema triangular de sete segmentos, 
sendo: /i/ e /u/ as vogais altas; /e/, /o/ as vogais médias altas e /ɛ/ e /ɔ/ 
as médias baixas, e /a/ a vogal baixa, que distinguem em quatro graus de 
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altura ou abertura (/a/ > /ɛ/, /ɔ/ > /e/, /o/ > /i/, /u/), com duas alturas de 
vogais médias. Nas posições átonas, de acordo com Câmara Jr. ([1970] 
2007), pelo fato de haver a supressão de certas oposições, o sistema pas-
sa a ter uma configuração diferente, com cinco segmentos na posição 
pretônica (/i, e, a, o, u/), quatro na posição postônica não final (/i, e, a, u/) 
e três na posição postônica final (/i, a, u/).

As vogais postônicas em posição não final, assim como as vogais 
pretônicas, também são passíveis de sofrer a neutralização, com a perda 
de um traço de altura. O processo, no caso das vogais postônicas não 
finais, conforme Câmara Jr. (1970), somente envolverá as vogais poste-
riores /o/ e /u/. O autor defende que a oposição entre essas vogais, nessa 
posição, constitui-se como uma simples convenção da escrita, exem-
plificando com palavras como côm[u]da e abób[u]ra. O sistema vocálico 
do português em posição postônica não final, de acordo com Câmara Jr. 
(1970), é apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Sistema vocálico postônico não final do português – Câmara Jr.

Fonte: adaptado de Câmara Jr. (2007 [1970], p. 34)1

Ainda com relação às vogais em posição postônica não final, há, 
segundo Bisol (2010), uma possibilidade de mudança no sistema. De 
acordo com a autora, o português brasileiro (PB) conta com apenas dois 
subsistemas átonos, o de cinco – no caso das pretônicas – e o de três 
vogais em posição postônica, sendo que na posição postônica não fi-
nal os dois subsistemas já mencionados flutuariam. Nesse sentido, além 
de, nesta posição, a vogal /o/ ser passível de sofrer o processo de neu-
tralização, conforme os exemplos referidos, a vogal [e] também estaria 

1 Os estudos de Câmara Jr. têm como base o português brasileiro e, de modo mais específico, a 
fala de registro formal do dialeto social culto do Rio de Janeiro.
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suscetível a esse processo, como nos exemplos alfând[i]ga e prót[i]se. 
Segundo a autora, há uma evidência de que a regra de elevação de /e/ 
nessa posição vocálica é a mesma que ocorre com a átona final, o que in-
dica que o sistema parece procurar uma regularização, com apenas três 
vogais em posições postônicas.

O Quadro 2 ilustra o sistema vocálico das vogais postônicas não 
finais do português de acordo com Bisol (2010).

Quadro 2 – Sistema vocálico postônico não final do português – Bisol 

Fonte: adaptado de Bisol (2010, p. 48)

O sistema vocálico do espanhol, língua que estabelece contato 
linguístico com o português nas cidades foco deste estudo, sob o pon-
to de vista fonológico, é, conforme apontam Quilis (1999) e Alarcos 
Llorach ([1954] 2012), composto por cinco segmentos (/i, e, a, o, u/), 
que se mantêm independentemente de as posições na palavra serem 
tônicas ou átonas. Constitui-se como um sistema simples e estável, no 
qual as vogais se distribuem de modo simétrico nas proximidades do 
perímetro vocálico. Diferencia-se do português pelo fato de apresentar 
apenas um nível de vogais médias, o que faz com que a língua tenha so-
mente três graus de altura ou abertura, já que não há a oposição entre 
as vogais médias (/a/ > /e/, /o/ > /i/, /u/).

O processo de elevação vocálica, registrado no PB, resulta de 
neutralização, que se constitui na perda do contraste entre dois fone-
mas. Como na fonologia de uma língua o contraste entre segmentos 
é estabelecido por meio de traços distintivos, a neutralização implica 
a perda de um traço. No sistema fonológico do português, a perda de 
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um traço distintivo ou de um contraste entre vogais implica a mani-
festação de um segmento vocálico de nível mais alto, ou seja, implica 
o processo de elevação vocálica. Assim, havendo a neutralização entre 
vogais médias baixas /ɛ/ e /ɔ/ e as respectivas vogais médias altas /e/ 
e /o/, o traço distintivo [±ATR]2 – que distingue as vogais médias entre 
si – perde seu papel contrastivo e ocorre a manifestação das vogais 
médias altas /e/, /o/, como nos exemplos: f[ɛ]rro – f[e]rreiro]; p[ɔ]rta – 
p[o]rteiro; havendo a neutralização entre vogais médias altas /e/ e /o/ 
e as respectivas vogais altas /i/ e /u/, o traço distintivo [±alto] perde seu 
papel contrastivo e tem-se a manifestação das vogais altas /i/, /u/ em 
posição postônica final, como pode ser visto em: mestr[e] – mestr[i]; 
livr[o] – livr[u].

De acordo com Bisol (2003), a elevação gradual da vogal média 
(ɛ,ɔ> e,o > i,u) é o que identifica a passagem de um sistema átono para 
o outro, que se dá conforme o aumento do enfraquecimento da sílaba: 
sílabas pretônicas são relativamente menos fortes do que as tônicas e 
as sílabas postônicas são as mais fracas do sistema, sendo a postônica 
não final menos fraca do que a final; a sílaba postônica final é, pois, a 
menos proeminente na palavra. Segundo a autora, a neutralização vo-
cálica é um processo natural encontrado em diversas línguas do mundo 
e resulta sempre em um sistema mais simples, presente na própria lín-
gua. No português, cabe observar que os sistemas pretônico, postônico 
não final e postônico final são constituídos, devido à efetivação desse 
processo, por sistemas de cinco, quatro e três vogais, respectivamente. 
A representação da ocorrência do processo, de acordo com Câmara Jr. 
(1977), consideradas as posições tônica, pretônica, postônica não final 
e postônica final, está disposta na Figura 1.

2 O traço [ATR] (Advanced Tongue Root) tem sido utilizado por diferentes autores, como 
Kenstowicz (1994) e Lee (2003) – este em análise das vogais do Português, para opor as vogais 
médias baixas das vogais médias altas. Pode-se considerar esse traço aliado aos traços de 
altura das vogais, uma vez que se há relação estreita entre a dimensão da raiz da língua e a 
dimensão da altura, o que é apontado por vários autores, como Kenstowicz (1994) e Hulst e 
Van de Weijer (1995); o avanço da raiz da língua leva ao levantamento do corpo da língua.
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Figura 1 – O processo de neutralização, de acordo com Câmara Jr. (1977)

Fonte: Bisol (2003, p. 274)

Bisol (2003), ao referir Câmara Jr. (1977), aponta que na posição 
pretônica são perdidas as distinções entre as médias e e ɛ e o e ɔ, o que 
resulta em cinco vogais átonas: /i u e o a/, como em bɛlo>beleza e sɔl>-
solar, por exemplo; na posição átona não final é perdido o traço que faz 
a distinção entre as vogais médias altas o e u, como nos exemplos fósfo-
ro>fósfuro e abóbora>abóbura, resultando em quatro vogais /i u e a/; e, 
em posição postônica final, o sistema é reduzido a somente três vogais: 
/a i u/, como em verde>verdi, bolo>bolu e casa. Para Bisol, no entanto, a 
neutralização das átonas na língua compreende somente duas regras: a 
que reduz o sistema a cinco vogais e a que reduz o sistema a três vogais, 
sendo que a autora defende que o sistema de três vogais se apresen-
ta tanto na posição átona final, como na postônica não final, busca da 
regularização do sistema. Observa que, na posição postônica não final 
ainda apresenta flutuações (BISOL, 2003, p. 282).

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Com o propósito de fazer um mapeamento do português fronteiri-
ço, com um enfoque particular no tratamento dado a vogais médias em 
posição postônica não final, optou-se por escolher uma amostra das cin-
co cidades brasileiras que fazem fronteira com o Uruguai: Aceguá, Chuí, 
Jaguarão, Santana do Livramento e Quaraí3.

3 Este estudo compreendeu, portanto, todas as cidades brasileiras que fazem fronteira unica-
mente com o Uruguai, excluindo, por esse motivo, a cidade de Barra do Quaraí por constituir-
-se em uma tríplice fronteira: Brasil/Uruguai/Argentina.
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Em cada uma das cidades foram entrevistados 8 (oito) brasileiros 
nativos, integralizando o total de 40 (quarenta) informantes. Na seleção 
desses participantes, foram estabelecidos critérios que garantiram que 
os selecionados realmente representassem a comunidade de fala da qual 
fazem parte:

a) ser brasileiro e falante nativo de português brasileiro;

b) ter nascido na cidade ou ter residido nela há pelo menos 15 
anos; e

c) ter no mínimo 20 anos de idade.

A seleção dos participantes deu-se a partir do contato inicial com 
uma pessoa de cada cidade, sendo constituída uma rede de contatos. 
Foram localizados informantes que tinham disponibilidade e que aten-
diam aos critérios estabelecidos para a realização da pesquisa. Os da-
dos foram coletados em visitas a cada uma das cinco cidades objeto do 
estudo. A amostra foi obtida por meio da aplicação de um instrumento 
de produção linguística, criado especificamente para a pesquisa, a fim 
de eliciar palavras proparoxítonas, com vogais médias postônicas não 
finais. O instrumento foi proposto em razão de as palavras com acento 
proparoxítono (único contexto que contém vogais postônicas não finais) 
serem de frequência baixa. Foram propostas frases-veículo a serem pre-
enchidas com palavras proparoxítonas4 e com palavras distratoras, a fim 
de que o informante não descobrisse o objetivo do teste e, com isso, pu-
desse manipulá-lo.

Foram testadas 40 palavras com as vogais médias em posição pos-
tônica não final – 20 palavras com a vogal dorsal/labial /o/ e 20 com a 
vogal coronal /e/ –, uma vez que apenas as médias podem sofrer alter-
nâncias nesse contexto; as distratoras, em número de 10, foram pala-
vras também proparoxítonas que continham vogais altas ou baixa nessa 
mesma posição. Apresentam-se, no Quadro 3, as palavras que constitu-
íram o instrumento.

4 As palavras foram escolhidas de modo aleatório com o auxílio do Dicionário Houaiss. Cabe 
referir, ainda, que não houve nenhum cuidado com relação às variáveis linguísticas, que foram 
estabelecidas em um momento posterior.
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Quadro 3 – Palavras que integram o instrumento Teste de Produção para a obtenção de 

dados sobre vogais médias postônicas não finais 

Fonte: Mazzaferro (2018, p. 65)

No teste de produção, essas palavras foram apresentadas aos in-
formantes, conforme já foi referido, em frases-veículo que tinham as se-
guintes estruturas: Digo _____ calmamente; Digo _____ com calma; Digo 
_____ com tranquilidade; Digo _____ com suavidade; Digo _____com confian-
ça; Digo _____ com paciência5.

As frases-veículo, que apareciam de forma aleatória, foram apre-
sentadas aos informantes por meio de slides. O teste foi elaborado de 
forma que, em uma tela, aparecesse para o informante uma frase-veículo 
já preenchida com a palavra-estímulo (por exemplo: “Digo pérola calma-
mente”) e, a seguir, uma tela em branco – diante desta tela, o informante 
deveria produzir a frase do slide anterior.

5 Nessas estruturas frasais, o espaço é preenchido pela palavra-alvo.
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A instrução previamente passada ao informante foi de que as fra-
ses deveriam ser produzidas em voz alta de forma natural6. Também lhe 
era mostrado um exemplo, que lhe servia como teste de familiarização7. 
O teste foi aplicado individualmente em um ambiente silencioso na casa 
de cada informante e os dados obtidos através do teste de produção fo-
ram gravados por um gravador digital Roland Edirol R-09HR, com uma 
taxa de amostragem de 22500 Hz, 16 bits.

4 ANÁLISES DOS RESULTADOS

Na descrição inicial dos resultados do estudo, apresenta-se, ini-
cialmente, uma visão quali-quantitativa dos dados relativos às cinco ci-
dades brasileiras que fazem fronteira com o Uruguai. Posteriormente, 
trazem-se as análises fonológicas propostas com o embasamento teóri-
co da OT Estocástica.

4.1 Análise quali-quantitativa

Observando-se os resultados do teste de produção aplicado aos in-
formantes, foram constituídas duas tabelas que trazem as 40 palavras do 
teste – 20 com a vogal /e/ e 20 com a vogal /o/ em posição postônica não 
final –, apresentando o total de possibilidades e de ocorrências de cada 
uma dessas palavras por cidade, bem como a porcentagem de elevação 
da vogal média para cada palavra e o total de elevação das vogais por 
cidade. A Tabela 1 ilustra o processo de elevação da vogal /e/ em posição 
postônica não final. Encaminhamento semelhante é dado à vogal /o/, 
cujos resultados estão expostos na Tabela 2.

6 O uso de frases-veículo se faz necessário para minimizar os efeitos de prosódia, como altera-
ção no acento, no ritmo e na entonação.

7 O uso de diferentes estruturas nas frases-veículo tornou-se importante por desviar a atenção 
do informante das palavras alvos que deveriam ser produzidas.
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Tabela 1 – Porcentagem de elevação de /e/ em posição postônica não final por palavra e 

por cidade

Fonte: Mazzaferro (2018, p. 85)

Os registros na Tabela 1 mostram que as palavras que mais sofre-
ram a aplicação do processo foram hipótese (70%), cócegas (42,5%) e al-
fândega (22,5%). Os informantes da cidade de Aceguá destacaram-se no 
processo de elevação de /e/ em posição postônica não final, apresentan-
do 11,3% de aplicação, em se comparando com Chuí, Jaguarão, Quaraí 
e Santana do Livramento, que alcançaram 5,6%, 10%, 8,1% e 9,4%, res-
pectivamente. Na totalidade dos dados, a vogal /e/, na posição postônica 
não final, apresentou 800 possibilidades de produção e contabilizou 71 
ocorrências de elevação da vogal coronal, o que totaliza 8,9% de aplica-
ção do processo. Quanto à palavra hipótese (70% de aplicação do pro-
cesso), o processo pode ter ocorrido devido a uma característica de uso 
desta palavra. Pesquisas futuras podem ter como foco a possibilidade de 
a aplicação do processo aqui estudado ocorrer por difusão lexical, situa-
ção em que a história e o uso de cada palavra podem ser determinantes 
de sua submissão ou não a processos fonológicos. Com relação aos dados 
mostrados na Tabela 1, é importante referir, mais uma vez, que a escolha 
das palavras que compuseram o teste de produção de vogais postônicas 
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não finais foi norteada pela presença de vogais médias nessa posição e 
pelo uso frequente dos itens lexicais.

A Tabela 2, a seguir, explicita os resultados referentes à vogal /o/ 
em posição postônica não final.

Tabela 2 – Porcentagem de elevação de /o/ em posição postônica não final por palavra 

e por cidade

Fonte: Mazzaferro (2018, p. 86)

A partir da Tabela 2, que apresenta os resultados que se refe-
rem ao processo de elevação da vogal /o/ em posição postônica não 
final, é possível verificar que as palavras que mais sofreram a aplicação 
do processo de elevação foram época (97,5%), pérola (92,5%) e símbolo 
(92,5%). Os informantes das cidades de Chuí e Jaguarão destacaram-
-se no processo de elevação da vogal /o/ em posição postônica não fi-
nal, apresentando 43,8% de aplicação, em se comparando com Aceguá, 
Quaraí e Santana do Livramento, que alcançaram os índices de 34,4%, 
29,4% e 36,3%, respectivamente. A vogal /o/, nessa posição, apresen-
tou 800 possibilidades de produção e, dessas possibilidades, foram 
contabilizadas 300 ocorrências, o que totaliza 37,5% de aplicação do 
processo.
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Em uma comparação com a Tabela 1, referente à análise da vogal 
/e/ nessa mesma posição (8,9% de elevação), tem-se que o processo de 
elevação vocálica se mostra mais produtivo para a vogal /o/ (37,5%), 
em se considerando as cinco cidades que compõem o presente estudo. 
Esses resultados vão ao encontro dos dados dos estudos de Machry da 
Silva (2009) e de Vieira (2002).

Uma análise comparativa entre os resultados percentuais mostra 
que, em todas as cidades fronteiriças, ao tratar-se da posição postônica 
não final, o percentual de elevação da vogal média /o/ foi mais alto do 
que a elevação da vogal média /e/, o que evidencia a maior tendência à 
elevação da vogal labial, conforme havia identificado Câmara Jr. (1977) 
no português carioca. Tendo como foco apenas os dados da vogal /e/, 
há uma prevalência do processo de elevação vocálica nas cidades de 
Aceguá e Jaguarão. Com relação ao processo de elevação vocálica de 
/o/ nessa mesma posição, as cidades que mais se destacaram foram 
Jaguarão e Chuí. Esse resultado permite afirmar, dentre as cinco ci-
dades foco do estudo, que Jaguarão parece ser a fronteira em que o 
processo de elevação da vogal média postônica não final mostra maior 
avanço.

No que diz respeito à influência da língua espanhola na fala de 
brasileiros que moram em cidades que fazem fronteira com o Uruguai, 
pode-se dizer que as cinco cidades brasileiras parecem sofrer a influên-
cia do contato linguístico, uma vez que o processo de elevação vocálica 
ocorre, mas em um índice baixo, em comparação com outras cidades 
do país. Neste estudo, para as vogais postônicas não finais, retoma-se 
aqui que a porcentagem obtida foi de 8,9% para /e/ e 37,5% para /o/, 
e esses índices contrapõem-se aos resultados de outros estudos fei-
tos no RS e em outros estados. Citam-se três pesquisas, realizadas em 
três diferentes estados do Brasil – os resultados estão registrados no 
Quadro 4.
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Quadro 4 – Resultados de pesquisas sobre a elevação das vogais médias /e/ e /o/, em 

posição postônica não final, em diferentes estados brasileiros

Fonte: Adaptado de Mazzaferro (2018, p.87-88)

Nos dados da fronteira, portanto, embora a vogal /o/ mostre per-
centuais de elevação superiores ao da vogal /e/ em posição postônica 
não final, esses índices são muito inferiores aos verificados em outras 
pesquisas que consideram todo o estado do RS ou que se referem a ou-
tros estados do Brasil. Especialmente o PB falado no Rio Grande do Sul 
é o que apresenta os mais altos índices de elevação das vogais médias 
postônicas não finais, tanto da média coronal /e/, como da média dor-
sal-labial /o/ (vejam-se os dados de Vieira (2002)). Em todos os estudos, 
a vogal coronal /e/ mostra menor índice de elevação do que a vogal /o/, 
sendo que o mais baixo percentual de elevação da vogal /e/ está nos da-
dos do PB falado no Rio de Janeiro, o que, segundo Santos (2010), re-
flete a proposta de Câmara Jr. (1970). Afirma a autora que, no âmbito 
da fala popular do Rio de Janeiro, o alteamento da vogal /e/ foi regra 
categórica entre os falantes da área urbana (capital do Estado), em-
bora encontre ainda alguma resistência entre os falantes da área rural 
(Norte-Noroeste); no entanto, tomando-se o âmbito da fala culta, espe-
cialmente no discurso cuidado, ao contrário, a manutenção da média foi 
fortemente predominante, ainda que o alteamento tenha tido alguma 
representatividade entre esses falantes, chegando a um índice em torno 
de 21% das ocorrências (SANTOS, 2010, p. 133).

A motivação para que o processo de elevação da vogal média /e/ 
postônica não final esteja sendo detido no PB falado no Rio de Janeiro 
está em “questões normativas, seja a escolaridade alta dos falantes, seja 
a formalidade do discurso”. A autora não conseguiu comprovar a hipó-
tese inicial de que a maior presença de termos poucos usuais e técnicos 
na fala culta é o que estaria condicionando os altos índices de manuten-
ção da vogal média nesta variedade de fala, embora, nos corpora de seu 
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estudo, na fala culta as proparoxítonas usuais dividissem espaço com as 
pouco usuais e técnicas.

No presente estudo, pode-se afirmar que a vogal /o/ postônica não 
final se mantém preservada no português brasileiro das cinco cidades de 
fronteira com o Uruguai, pois sua elevação alcança o índice geral 37,5%. 
A vogal /e/ é preservada em um índice significativamente mais alto, aci-
ma de 90% (91,1%). Esses resultados indicam que os falantes das cidades 
brasileiras fronteiriças com o Uruguai apresentam diferenças no empre-
go das vogais átonas não finais em se comparando com o português fa-
lado no restante do Rio Grande do Sul e do Brasil, indo ao encontro de 
estudos, como os de Schmitt (1987) e Vieira (1994), que apontam que, 
em algumas regiões do Rio Grande do Sul, pelo fato de haver uma forte 
influência de outras línguas devido à colonização alemã e italiana ou em 
função do contato com o espanhol, pelo fato de o Estado ter uma extensa 
faixa de fronteira com o Uruguai e com a Argentina, as vogais médias são 
preservadas.

Apresentados os resultados que se referem às análises estatísticas 
das vogais /e/ e /o/ em posição postônica não final, que mostram que há 
diferença na gramática dos falantes fronteiriços do RS em relação aos 
demais falantes de PB, é apresentada, na seção seguinte, a formalização 
dos resultados por meio de uma análise fonológica com o embasamento 
teórico da Teoria da Otimidade Estocástica.

4.2 Análise fonológica

Sob o enfoque da Teoria da Otimidade Estocástica, o processo de 
elevação das vogais médias em posição átona não final de palavras do PB 
é visto como o resultado do conflito entre restrições de marcação e de fi-
delidade8. Na visão da OT Estocástica, a gramática de uma língua é cons-
tituída por uma hierarquia de restrições, chegando-se a ela por meio de 
uma análise vinculada a um algoritmo de aprendizagem9 (disponibili-
zado no software PRAAT), sendo atribuídos valores ou pesos numéricos 

8 Fundamentos da Teoria da Otimidade Clássica e da Teoria da Otimidade Estocástica podem 
ser encontrados, por exemplo, em: Bisol (2014); Bisol e Schwindt (2010); Alves (2008); Kager 
(1999); McCarthy (2002, 2008); Azevedo (2016); Matzenauer e Azevedo (2017).

9 O algoritmo de aprendizagem a que está atrelada a OT Estocástica é o Algoritmo de 
Aprendizagem Gradual (GLA), proposto por Boersma e Hayes (2001).
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às restrições: o valor central (ranking value) de cada restrição, o qual se 
mantém inalterado, é definidor da possibilidade ou não de serem gera-
das formas variáveis em uma língua, em comparação com a distância 
que detém em relação ao valor central de outra(s) restrição(ões). Além 
desse valor, as restrições recebem um segundo peso numérico: o ponto 
de seleção (disharmony), responsável pela organização das restrições na 
hierarquia. Como o processo aqui em estudo implica a elevação, que é 
variável, das vogais médias postônicas não finais /e/ e /o/, os candidatos 
a output poderão ser dois: um candidato que mantenha a vogal média 
nessa posição, sem a efetivação do processo de elevação, como hipót[e]
se e pér[o]la, por exemplo, e outro que tenha sofrido o processo, como 
hipót[i]se e pér[u]la. Na OT Estocástica, essa variação é representada pela 
possibilidade de alteração da posição, na hierarquia, das restrições res-
ponsáveis pelo fenômeno, sendo que, para que seja possível essa altera-
ção, o ranking value das restrições deve apresentar uma distância inferior 
a 10 pontos. A arquitetura permite, portanto, a formalização de fatos 
variáveis nos sistemas linguísticos.

Na OT Estocástica, cada tableau representa um momento de pro-
dução (que é expresso por uma simulação ou uma rodada no software 
PRAAT) e, assim, formaliza a hierarquia de restrições que é responsável 
pela indicação de um determinado output ótimo. Em casos de variação, 
dentre as restrições com ranking values com distâncias inferiores a 10 
pontos, dependendo da restrição que estiver mais alta na hierarquia, 
naquele momento de produção, será escolhido o output (no caso deste 
estudo, será o output com a vogal média ou com a vogal alta), ou seja, a 
hierarquia que vigora no momento da produção é responsável pela esco-
lha de um determinado output: pode ser a forma hipót[e]se, por exemplo, 
com a preservação da vogal média átona não final; ou pode ser a forma 
hipót[i]se com a elevação da vogal média átona não final.

A análise do comportamento das vogais médias postônicas no 
PB da fronteira com o Uruguai, sob a ótica da fonologia da língua e sob 
os pressupostos da OT Estocástica, busca, então, explicar e formalizar 
a gramática dos falantes fronteiriços e, portanto, deve representar por 
que, em sílabas postônicas, as vogais médias (e não as periféricas /a, i, 
u/) são alvo do processo de neutralização e por que desse processo re-
sulta a sua elevação, ou seja, por que, em lugar da média labial, se mani-
festa a vogal alta [u] e por que, em lugar da média coronal, se manifesta 
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a vogal alta [i]. Além disso, é preciso também explicitar e formalizar por 
que a vogal média labial /o/ é alvo do processo de elevação em mais alto 
índice do que a vogal coronal /e/.

Para essa análise propuseram-se seis restrições, apresentadas e 
definidas no Quadro 5.

Quadro 5 – Apresentação e definição das restrições que respondem pela análise dos dados

Fonte: Adaptado de Mazzaferro (2018, p. 118)

A restrição apresentada em (A), que diz respeito à identidade de 
altura do segmento vocálico, é uma restrição de fidelidade que milita a 
favor da identidade entre o input e o output e, portanto, considera que, 
se o input tiver uma vogal média /e/ ou /o/ na posição postônica, o output 
precisa manter essa vogal, caso contrário, esse candidato implicará uma 
violação à restrição. Já a restrição em (B), que proíbe licenciar vogal não 
periférica, por tratar-se de uma restrição de marcação, considera que, 
havendo em posição postônica a ocorrência de uma vogal /e/ ou /o/, o 
candidato violará essa restrição.

As restrições de marcação, dispostas em (C), (D), (E) e (F), foram 
utilizadas em uma relação de estringência, seguindo-se De Lacy (2002), 
e proíbem a ocorrência das vogais [o, e, u, i] em posição átona: a restri-
ção (C) indica a proibição de [o] em sílaba átona; a restrição (D) indica a 
proibição de [o, e] em sílaba átona; a restrição (E) indica a proibição de 
[o, e, u] em sílaba átona; e a restrição (F) indica a proibição de [o, e, u, i] 
em sílaba átona.

Escolhidas as restrições que devem responder pela análise do com-
portamento variável das vogais postônicas não finais do PB, os dados 
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que integram o corpus do estudo, bem como os percentuais de ocorrên-
cia das formas de output das vogais átonas não finais foram inseridos no 
software PRAAT e foram realizadas simulações, próprias do GLA e da OT 
Estocástica, para obter-se a representação do comportamento variável 
das vogais médias /e/ e /o/ postônicas não finais nas cinco cidades brasi-
leiras que fazem fronteira exclusivamente com o Uruguai.

Para tanto, foram feitas simulações para cada uma das cidades, 
considerando a porcentagem da ocorrência do processo de elevação para 
/e/ e para /o/ em cada uma delas. As porcentagens, já apresentadas em 
um momento anterior, estão reunidas no Quadro 6.

Quadro 6 – Resumo dos percentuais de elevação das vogais médias átonas finais /e/ e /o/ 

Fonte: Adaptado de Mazzaferro (2018, p. 120)

Conforme pode ser verificado nos tableaux a seguir apresentados, 
as restrições que se mostraram decisivas para a escolha do output foram 
*Licence Noncorner e Ident[Height].

Além disso, pelo valor de ranking value, essas restrições podem 
ter sua posição na hierarquia alterada. As restrições *{Unstressed O}, 
*{Unstressed O, E}, *{Unstressed O, E, U} e *{Unstressed O, E, U, I}, que 
proíbem a ocorrência das vogais em posições átonas, no caso desta aná-
lise, na posição átona não final, captam o fato de que a vogal coronal /e/, 
em se considerando o processo de elevação vocálica nesta posição, apre-
senta uma porcentagem menor de ocorrência do processo em relação à 
vogal dorsal/labial /o/.

Pelos dados do Quadro 6, vê-se que houve variação no emprego 
do processo de elevação vocálica nas postônicas não finais nas cinco ci-
dades pesquisadas. Para cada cidade, foram propostas três simulações, 
representando três momentos de produção linguística, formalizando a 
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variação com a presença de três diferentes tipos de outputs para a po-
sição postônica não final: (a) a Simulação 1 traz os tableaux que resul-
taram em outputs que mantiveram as médias em posição postônica não 
final, com as formas [e] e [o]; (b) a Simulação 2 apresenta os tableaux 
cujos resultados apresentam, para inputs com /e/, outputs com a preser-
vação da vogal média (com forma [e]); para inputs com /o/, outputs com 
o processo de elevação (com forma [u]); e, (c) a Simulação 3 mostra os 
tableaux que resultaram em candidatos ótimos que sofreram o processo 
de elevação nas duas vogais, apresentando outputs com [i] e [u].

Em (1) apresentam-se os tableaux da Simulação 1 referentemente 
aos dados das cidades de Aceguá (1a), Chuí (1b), Jaguarão (1c), Quaraí 
(1d) e Livramento (1e), que evidenciam a hierarquia de restrições, ou 
seja, a gramática que responde pelo emprego de formas de output com a 
presença das vogais médias [e] e [o] em posição postônica não final.

(1)

(1a)

(1b)
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(1c)

(1d)
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(1e)

Pelos Tableaux em (1), de acordo com os valores centrais (ranking 
value), é possível verificar que o candidato ótimo não é categórico, ou 
seja, se for realizada outra simulação, o output selecionado pode ser dife-
rente. Isto se dá, conforme já disposto, devido à proximidade de valores 
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centrais das restrições Ident[Height], *Licence Noncorner, *{Unstressed 
O}, *{Unstressed O, E}, *{Unstressed O, E, U}, *{Unstressed O, E, U, I}, cuja 
diferença é menor do que 10 pontos. Neste caso, em que os candida-
tos ótimos foram os outputs que não mostraram o processo de elevação 
– núm[e]ro, pêss[e]go, pér[o]la e psicól[o]go –, a restrição Ident[Height], 
ranqueada acima das demais restrições, garantiu a fidelidade das vogais 
átonas, mantendo as vogais médias. Para essa situação, portanto, é essa 
a hierarquia de restrições requerida, diferente dos casos em que os can-
didatos ótimos são aqueles outputs que sofreram a ocorrência do proces-
so, como na Simulação 3.

Em (2) apresentam-se os tableaux da Simulação 2, relativa aos da-
dos das cidades de Aceguá (2a), Chuí (2b), Jaguarão (2c), Quaraí (2d) e 
Livramento (2e). Esses tableaux trazem a hierarquia de restrições que é 
responsável pelo emprego de formas de output com a presença da vogal 
média [e] em posição postônica não final, e com a elevação da vogal dor-
sal-labial, do que resulta o uso da vogal alta [u] nessa posição.

(2) 

(2a)

(2b)
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(2c)

(2d)
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(2e)

Da Simulação 2 resultaram os tableaux apresentados em (2): os 
candidatos ótimos foram aqueles que contam com a presença das vo-
gais [e] e [u] na posição postônica não final. No que diz respeito à vogal 
coronal /e/, os outputs se identificaram com o input e, no que se refere à 
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vogal dorsal-labial /o/, os outputs escolhidos foram pér[u]la e psicól[u]go, 
evidenciando o processo de elevação de /o/. Os candidatos ótimos resul-
taram da organização da hierarquia das restrições, que, no caso dessa si-
mulação, apresentou a restrição *{Unstressed O}, que proíbe a ocorrên-
cia da vogal /o/ em posição átona não final, em posição de dominância 
em relação às demais restrições.

Na Simulação 3, exposta a seguir, os tableaux resultaram nos se-
guintes candidatos ótimos: núm[i]ro, pêss[i]go, pér[u]la e psicól[u]go, in-
dicando a ocorrência do processo de elevação vocálica das vogais mé-
dias átonas não finais. Em (3a) estão formalizados os dados da cidade 
de Aceguá, em (3b) Chuí, (3c) Jaguarão, (3d) Quaraí e (3e) de Santana do 
Livramento.

(3)

(3a)

(3b)
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(3c)

(3d)
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(3e)

Da Simulação 3, resultaram os tableaux que formalizam a gramáti-
ca em que são escolhidos como ótimos os candidatos que apresentam a 
ocorrência das vogais [i] e [u] em posição postônica não final – núm[i]ro, 
pêss[i]go, pér[u]la e psicól[u]go –, ou seja, em que as vogais médias foram 
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passíveis do processo de elevação. Diferentemente da situação ocorrida 
na primeira simulação, em que os candidatos ótimos foram aqueles que 
mantêm as vogais médias nessa posição vocálica, neste caso a ordem das 
restrições foi alterada e a restrição *Licence Noncorner aparece acima da 
restrição Ident[Height], indicando que, para que seja esse o resultado, 
esta é a organização da hierarquia de restrições.

Demonstradas as simulações que apontaram e formalizaram a 
existência de variação na gramática dos brasileiros fronteiriços, é expos-
ta a distribuição probabilística dos outputs (output distributions) a partir 
de submissão dos candidatos a 100.000 avaliações. A distribuição proba-
bilística é capaz de comprovar se a gramática formalizada está represen-
tando os dados levantados, uma vez que expressa as probabilidades de 
ocorrência de cada uma das formas na análise final; essa comprovação 
ocorre quando os valores apresentados são próximos aos percentuais de 
ocorrência ou não do processo que alimentou o PRAAT. Na Figura 1 são 
expostos os Output Distributions dos dados postônicos não finais levan-
tados em Aceguá, Chuí, Jaguarão, Quaraí e Santana do Livramento.

Figura 1 – Output Distributions dos dados postônicos não finais levantados em Aceguá, 

Chuí, Jaguarão, Quaraí e Santana do Livramento – OT

Fonte: Adaptado de Mazzaferro (2018, p. 124, 129, 133, 137 e 141)

Os resultados mostrados na Figura 1 indicam a consistência da aná-
lise feita pela OT Estocástica; evidenciam que os valores fornecidos pelo 
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algoritmo confirmam os índices levantados na ocorrência do processo 
de elevação das vogais médias em posição postônica não final, consi-
derando-se sua proximidade aos valores estatisticamente significantes, 
sumarizados no Quadro 6: Aceguá – 11,3% de elevação de /e/ átona não 
final (o percentual é representado por: 10918) e 34,4% de elevação de /o/ 
átona não final (o percentual é representado por: 34253); Chuí – 5,6% de 
elevação de /e/ átona não final (o percentual é representado por: 5464) 
e 43,8% de elevação de /o/ átona não final (o percentual é representado 
por: 42699); Jaguarão – 10% de elevação de /e/ átona não final (o percen-
tual é representado por: 9238) e 43,8% de elevação de /o/ átona não final 
(o percentual é representado por: 43351); Quaraí – 8,1% de elevação de 
/e/ átona não final (o percentual é representado por: 8042) e 29,4% de 
elevação de /o/ átona não final (o percentual é representado por: 29347); 
e Santana do Livramento – 9,4% de elevação de /e/ átona não final (o 
percentual é representado por: 8853) e 36,3% de elevação de /o/ átona 
não final (o percentual é representado por: 35411).

Cabe ressaltar que a demonstração dos índices de ocorrências dos 
candidatos se revela importante, uma vez que, indo ao encontro dos da-
dos levantados, mostra a consistência da simulação com as restrições 
escolhidas para compor a análise.

Essa hierarquia de restrições representa formalmente a tendência 
da gramática do PB a não licenciar segmentos vocálicos não periféricos 
em sílaba átona. Por fim, com relação aos resultados encontrados nos 
dados postônicos não finais das cinco cidades fronteiriças pesquisadas, é 
importante retomar que o fenômeno observado se caracteriza, conforme 
Labov (2003), como uma regra variável, uma vez que os valores obtidos 
estão entre 5% a 95% de ocorrências.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados referentes ao mapeamento das cinco cidades fron-
teiriças pesquisadas – Aceguá, Chuí, Jaguarão, Quaraí e Santana do 
Livramento – mostram que o processo de elevação vocálica se faz pre-
sente em todas as cidades, com um percentual de elevação da vogal mé-
dia /o/ mais alto do que a elevação da vogal média /e/, totalizando 37,5% 
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e 8,9%, respectivamente. O funcionamento das vogais médias postôni-
cas não finais, portanto, mostra variação, mas o índice do emprego da 
vogal alta é inferior ao do PB falado no restante do Estado e do País, 
especialmente em tratando da vogal média coronal /e/ e isso é o que 
evidencia a especificidade da região de fronteira.

A comparação dos resultados da pesquisa aqui relatada com outras 
realizadas no país, discriminadas no Quadro 4, contendo dados do Rio 
de Janeiro (RJ), de Belo Horizonte (MG) de Porto Alegre (RS), aponta 
que, mesmo que a vogal /o/ mostre índices de elevação superiores ao da 
vogal /e/ em posição postônica não final nas cidades pesquisadas nes-
te estudo, esses índices são muito inferiores aos verificados em outras 
pesquisas que consideram todo o estado do RS ou a outros estados do 
Brasil. Tal fato evidencia que a vogal /o/ postônica não final se mantém 
preservada no português brasileiro falado nessas cinco cidades de fron-
teira com o Uruguai, tendo em vista que sua elevação alcança o índice 
geral de 37,5%. A vogal /e/ também é preservada em um índice significa-
tivamente mais alto, acima de 90% (91,1%), em comparação com a vogal 
labial. Esses resultados mostram que os falantes das cidades brasileiras 
fronteiriças com o Uruguai efetivamente se diferenciam no emprego das 
vogais átonas não finais em se comparando com o português falado no 
restante do Rio Grande do Sul e do Brasil, corroborando estudos como os 
de Schmitt (1987) e Vieira (1994), que apontam a preservação das vogais 
médias motivada pelo fato de que, em algumas regiões do Rio Grande do 
Sul, há forte influência de outras línguas devido à colonização e também 
em função do contato linguístico estabelecido com o espanhol: o Estado 
tem uma extensa faixa de fronteira com o Uruguai e com a Argentina.

A OT Estocástica, teoria formal utilizada neste estudo para em-
basar a análise dos dados variáveis, ofereceu o suporte para evidenciar 
a gramática dos falantes do português fronteiriço relativa ao funciona-
mento das vogais médias postônicas: por meio de restrições e de sua 
hierarquização, representou a atonicidade como motivadora do processo 
alvo do estudo, bem como expressou a tendência à elevação vocálica no 
PB como resultante do processo de neutralização. As restrições propos-
tas para a análise e o modo como foram organizadas em cada simulação, 
ranqueadas diferentemente a cada rodada, mostraram a possibilidade de 
alternância entre as formas em que há a manutenção das vogais médias, 



LINGUAGEM:
VARIAÇÃO E ESTRUTURA DA LÍNGUA

67

ou seja, quando o processo de elevação vocálica não é efetivado, como 
em núm[e]ro e pér[o]la, e as formas que apresentam a ocorrência do pro-
cesso, com a produção de formas como núm[i]ro e pér[u]la.

Por meio da hierarquia entre as restrições, a formalização foi ca-
paz de explicitar, ainda, a maior frequência da forma de output com vogal 
alta para a vogal labial, pelo maior índice do processo na vogal /o/ do 
que na vogal /e/ em se tratando das vogais médias em posição postônica 
não final, em todas as cidades fronteiriças estudadas. Na formalização 
da gramática esse fato é representado pelo valor central que é atribuído 
às restrições que estão em jogo para representar o fenômeno: na gramá-
tica do português fronteiriço, a restrição Ident[Height] tem de receber 
valor maior do que o das restrições *LicenceNoncorner e *{Unstressed 
O, E}, assim como a restrição *{ Unstressed O} terá valor maior do que as 
outras que a acompanham em estringência. No entanto, sempre a dis-
tância será inferior a 10 pontos, a fim de representar uma gramática com 
a presença de variação. No momento em que a variação deixar de existir, 
com a estabilização do sistema de vogais /i, u, a/ em sílabas postônicas, 
os valores centrais das restrições se afastarão, deixando de licenciar o 
fenômeno da variação entre as vogais.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972) tem oferecido su-
porte metodológico inquestionável aos estudos que buscam mapear os 
aspectos linguísticos variáveis. Além de propiciar um aparato teórico 
que enxerga a variação como intrínseca a toda língua falada em uma 
comunidade, portanto, natural e essencial ao reconhecimento de seu 
funcionamento, avança ao postular a sistematicidade desse aspecto, 
tornando-a passível de descrição e análise.

Além do aparato relacionado à construção e coleta de dados, as 
pesquisas sociolinguísticas contam com um pacote de programa esta-
tístico desenvolvido primordialmente para dados que pressupõem va-
riação, denominado VARBRUL (PINTZUK, 1988). Esse programa permite 
a análise de dados variáveis, a partir do princípio teórico de que fatores 
internos e externos à língua confluem para atuar no seu funcionamento. 
Como esclarece Scherre (2012, s.p.):
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O VARBRUL mede o efeito relativo dos fatores das variáveis 
independentes ou grupo de fatores, projetando pesos relati-
vos associados a cada fator de cada variável independente em 
sucessivas análises (SANKOFF, 1988; SCHERRE; NARO, 2003; 
TAGLIAMONTE, 2006), os quais, “na prática, são frequências 
corrigidas” (SCHERRE; NARO, 2010, p. 74). (SCHERRE, 2012, 
s.p.).

De modo particular, há processos que são mais motivados lin-
guisticamente, outros, extralinguisticamente e, ainda, aqueles que são 
motivados em uma medida próxima tanto linguística quanto extralin-
guisticamente. Assim, é possível ao pesquisador observar tendências de 
funcionamento da língua e, a partir dos resultados, propor uma descri-
ção suportada estatisticamente e, consequentemente, uma análise mais 
científica dos dados.

Com o avanço dos ambientes de trabalho tecnológico, uma 
nova versão foi criada para o VARBRUL: o GoldVarb X (SANKOFF; 
TAGLIAMONTE; SMITH, 2005).

Diferentemente do VARBRUL 1988/1992 (PINTZUK, 1988), o 
GoldVarb X tem funcionamento amigável, sem limites conhe-
cidos de fatores em cada variável independente e sem limites 
de células (conjunto de contextos idênticos codificados), mas 
não possui ainda um módulo de análise de três, quatro ou cinco 
variantes (análise multinomial) em termos de pesos relativos 
(SCHERRE, 2012, s.p.).

Esta versão foi adaptada para o ambiente Windows e apresenta co-
mandos “prontos” que precisam apenas ser acionados, facilitando para 
o pesquisador. Isso porque, no VARBRUL, semelhante a uma linguagem 
computacional, o pesquisador precisa elaborar uma linha de comando 
(uma sintaxe computacional) que será interpretada para obter o resulta-
do desejado. Essa facilitação, contudo, limita, em parte, a manipulação 
direta do pesquisador em relação aos seus dados.

O significado linguístico e/ou sociolinguístico das variáveis es-
tatisticamente selecionadas é outra história, que depende da 
teoria linguística ou social subjacente à análise do fenômeno 
variável focalizado (SCHERRE, 2012, s.p.).
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Ainda na esteira dos avanços de programas estatísticos, surge o 
R (RSTUDIO, 2018). Trata-se de uma linguagem computacional mais 
abrangente que permite trabalhar os dados estatisticamente e que serve 
não só aos aspectos de variação dialetal, como também permite con-
trolar os aspectos individuais que interferem na variação, assim como 
observar variáveis contínuas. Esses aspectos eram possíveis de serem 
controlados no VARBRUL através da estipulação dos fatores e de cruza-
mento entre esses grupos, mas esse não era o propósito do programa, 
como mencionado anteriormente. Uma das grandes vantagens desta lin-
guagem em relação aos demais programas é permitir realizar diversos 
propósitos em um ambiente único; por exemplo, é possível obter uma 
tabela ou gráfico a partir da leitura dos dados, se assim for dado o co-
mando. Isso permite visualizar melhor os resultados.

Em seu artigo, Gomes (2012) estabelece uma análise contrastiva 
entre o VARBRUL e o Rbrul, e menciona algumas características que são 
semelhantes ao R:

O Programa Rbrul, em função da maneira como foi concebido, 
aumenta o alcance explanatório de algumas questões impor-
tantes como, por exemplo, o papel do indivíduo na variação, a 
compreensão de processos de mudança que envolvem o efeito 
do item lexical e a incorporação de variáveis contínuas como 
frequência (GOMES, 2012, p. 261).

Diante das especificidades de cada programa, objetivamos estabe-
lecer um comparativo da análise estatística de dados sociolinguísticos 
por meio do GoldVarb X e do R, buscando identificar se há proximidade 
estatística entre os dois resultados.

Para tanto, analisaremos o comportamento da coda /S/ em dados 
de fala em Tejucupapo, distrito do município de Goiana, Pernambuco. 
Esses dados fazem parte de uma pesquisa1 maior de cujo corpus utili-
zamos apenas 8 informantes, que estão estratificados socialmente em 
faixa etária e escolaridade.

1 A pesquisa apresenta um corpus mais abrangente, em que foram utilizados dois instrumentos 
de estratificação e cinco de coleta. As informações detalhadas sobre a pesquisa encontram-se 
na seção de metodologia.
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Na seção a seguir, discutiremos o nosso objeto de estudo, assim 
como situaremos melhor a comunidade em que fora realizada a pesquisa.

2 SITUANDO A PESQUISA

Inúmeras diferenças caracterizam as variedades faladas no portu-
guês do Brasil mesmo no interior das normas consideradas cultas, tanto 
numa perspectiva diastrática quanto diatópica. As diferenças tornam-se 
significativas, especialmente na fonologia, quando dialetos rurais são 
observados. Um exemplo desse aspecto variável é o comportamento das 
consoantes em posição de coda silábica. No português brasileiro (PB), as 
quatro consoantes que podem ocupar essa posição (/N, S, l, R/) apresen-
tam uma tendência ao enfraquecimento e, até mesmo, ao apagamento.

Especificamente em relação ao comportamento variável da coda 
/S/ no PB, nosso objeto de estudo, é consenso entre os trabalhos de 
Callou, Leite, Moraes (2002), Hora (2003), Ribeiro (2006), que esta pode 
se realizar por meio das variantes alveolar, alveopalatal2 e aspirada, 
podendo, ainda, sofrer apagamento. Brescancini (2002), que realizou 
pesquisa sobre a temática em Florianópolis, Brandão (2008), no Rio de 
Janeiro e Monteiro (2009), no Amapá, dentre outras pesquisas também 
apontam para esse sentido.

Noll (2008) apresenta três regiões marcadamente distintas com 
relação à realização do /S/ no PB:

a) Região Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e o 
extremo sul da Bahia realizam o /s/ preponderantemente como alveolar;

b) O Rio de Janeiro apresenta um chiamento generalizado, ou seja, 
predominância palatalizada;

c) No sul da Bahia, em Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão e no Norte, há uma situação 
linguística diferenciada, em que [s] e [ʃ] ocorrem preponderantemen-
te como variantes na posição medial. Dessa forma, há uma tendência 

2 Alguns trabalhos tratam a variante alveopalatal como palatal por enfatizarem o processo de 
palatalização da fricativa alveolar. Concordamos com esse posicionamento e, por isso, tam-
bém optamos por usar o termo palatal neste trabalho.
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para [ʃ] diante de consoantes surdas (plosivas surdas, sobretudo [t], mais 
também de [Ʒ] antes de [d], [l], [n]). Em relação à coda final, Noll (2008) 
aponta que predominam as variantes alveolares [s, z], mas que há uma 
tendência para as palatais [ʃ, Ʒ] em Alagoas e Pernambuco, sobretudo no 
Recife.

Diante do contexto descrito por Noll (2008), é nosso propósito, 
neste capítulo, observar as variantes alveolar e palatal, em uma varieda-
de do português falado na comunidade rural tradicional de Tejucupapo 
(PE) e, na sequência, comparar os resultados obtidos ao comportamento 
linguístico das cidades-polos vizinhas: João Pessoa (PB) e Recife (PE). 
Reforçamos que, para a análise estatística, utilizaremos inicialmente o 
GoldVarb X e, na sequência, o R.

Reforçamos que Tejucupapo localiza-se na área central do muni-
cípio de Goiana (PE), a 35 km do Centro e 60 km da capital do Estado, 
Recife, e a 51 km da capital do Estado da Paraíba, João Pessoa, como 
pode ser observado na Imagem 1.

Imagem 1 – Localização de Tejucupapo – PE

Fonte: Adaptado de Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: https://

pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_de_Goiana.JPG. Acesso em: 08 dez 2020.

Essa peculiaridade geográfica suscitou o nosso interesse em ob-
servar quais as características dialetais dessa comunidade e se refleti-
riam traços da capital de seu Estado ou da capital do Estado vizinho.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro
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A nossa hipótese é que esta comunidade, por situar-se entre as ca-
pitais da Paraíba e de Pernambuco, apresenta o uso variável da Coda /S/, 
estabelecendo um continuum dialetal entre as duas capitais.

Especificamente em relação ao comportamento do /S/ em coda 
em João Pessoa (HORA, 2003; RIBEIRO, 2006) e Recife (CALLOU; LEITE; 
MORAES, 2002), observamos, conforme mencionado por Noll (2008), 
que se apresenta distinto quanto à realização do /S/ alveolar e palatal (os 
maiores índices de realização), fato que nos leva a perceber um aspecto 
de marca dialetal, conforme explicita a Tabela 1.

Tabela 1 – Comportamento da Coda /S/ em João Pessoa e Recife

Posição

Articulação

Medial

JP Recife

Final

JP Recife

Alveolar

po[s]te; piri[s]
65% 10% 65% 34%

Palatal

po[S]te; pire[S]
28% 84% 5% 54%

Fonte: Resultados de Hora (2003), Ribeiro (2006), Callou, Leite, Moraes (2002)

Os resultados da Tabela 1 refletem uma predominância alveolar 
para João Pessoa (65% - 65%) e palatal para Recife (84% - 54%), indepen-
dente se a coda é medial ou final. Dessa forma, concluímos que apresen-
tam comportamentos opostos quanto ao uso dessas duas variantes.

3 ESTRATIFICAÇÃO DOS INFORMANTES

A pesquisa na comunidade de Tejucupapo faz parte de um Edital 
Universal, que contempla um grupo de pesquisadores3 que coletou uma 
amostragem de 32 informantes através de sete instrumentos, dos quais 
dois de estratificação/seleção de informantes (Questionário e Ficha 
Social) e cinco, de coleta de dados de fala (Entrevista, Inquérito Fonético, 
3 Equipe (2010-2012): Pesquisadores da UFPB: Dermeval da Hora (Coordenador); Juliene 

Lopes Ribeiro Pedrosa (Membro); Rubens Marques de Lucena (Membro); Ana Carla Vogeley 
(Doutoranda); Pesquisadora da UFPE: Stella Telles (Membro); Pesquisadores da Vrije 
Universiteit: Leo Wetzels (Membro); Matt Coller (Doutorando).
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Leitura de Texto, Teste de Percepção 1 e Teste de Percepção 2). Para a 
nossa amostra foram selecionados 8 informantes na comunidade-alvo, 
observando a seguinte estratificação:

1) Anos de Escolarização

0 a 4 anos – 4 informantes

5 a 8 anos – 4 informantes

2) Faixa Etária

12 a 19 anos – 4 informantes

+ 29 anos – 4 informantes

Salientamos que dos 8 informantes, 7 foram mulheres e apenas 
1 homem. Por isso, não discutiremos as particularidades do comporta-
mento linguístico desses falantes em relação ao gênero.

Na estratificação de toda a amostra, foram observados os seguin-
tes critérios a serem preenchidos pelos informantes: serem naturais da 
comunidade; terem seus pais nascidos na localidade; não terem vivido 
mais de dois anos fora da localidade. Buscamos, dessa forma, minimizar 
a interferência de outros dialetos nas falas analisadas.

4 METODOLOGIA DA COLETA DE DADOS

Para realizar a seleção dos informantes e, na sequência, a coleta 
dos dados, foram utilizados os seguintes instrumentos:

1. Seleção dos informantes:

• Questionário: o questionário foi aplicado na localidade com o obje-
tivo de selecionar os informantes que preencheram os critérios estabele-
cidos para a estratificação da amostragem.
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• Ficha social: aplicada entre os informantes selecionados, com a fi-
nalidade de obter informações a serem utilizadas na elaboração do rotei-
ro da entrevista.

2. Coleta dos dados:

• Entrevista: realizada a partir de questões que possibilitaram a apre-
ensão do vernáculo, em fala espontânea, levando em conta as experiên-
cias de vida dos informantes.

• Inquérito fonético (através de ilustrações).

• Leitura de texto.

• Teste de percepção 1 (gravações feitas para emitirem juízo de valor).

• Teste de percepção 2 (segunda coleta, a partir das próprias 
gravações).

Nesta análise dos instrumentos citados para coleta dos dados, uti-
lizamos apenas o Inquérito fonético e a Leitura de texto.

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS ESTATÍSTICOS

Como mencionado, a análise estatística dos dados será realizada 
por meio do GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005) e do 
R (RSTUDIO, 2018). Primeiramente, descreveremos a análise realizada 
pelo GoldVarb X, na sequência, discutiremos os resultados obtidos atra-
vés do R.

Após as descrições, procederemos a uma análise contrastiva dos 
resultados obtidos; com isso tentaremos levantar as particularidades de 
cada uma das análises, assim como o que elas têm em comum.

É importante destacar que os dados sobre a Coda /S/ foram trans-
critos de oitiva, armazenados digitalmente para serem submetidos aos 
dois programas.
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6 RESULTADOS OBTIDOS PELO GOLDVARB X

Como mencionado, o programa estatístico de análise sociolinguís-
tica GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005) possui uma 
lógica operacional que se apoia na proposta metodológica da sociolin-
guística laboviana. Por isso, ele nos permite identificar qual a variante 
mais produtiva, assim como os fatores linguísticos e extralinguísticos 
que confluem para esse resultado. Dessa forma, é reforçada a ideia de 
que a variação é social, agregando às hipóteses sociolinguísticas as es-
tatísticas de uso linguístico de um grupo de falantes, ou seja, de uma 
comunidade linguística.

Para uma melhor visualização dos resultados, optamos por dis-
cutir a coda medial e final separadamente, mas é importante mencio-
narmos que nas duas posições o uso da palatal se apresentou como o 
mais frequente na comunidade de Tejucupapo (PE), como comprova o 
Gráfico 1.

Gráfico 1 – Resultado Geral da Coda /S/

Fonte: Autores

De certa forma, este resultado já nos remete ao comportamento 
do dialeto recifense, em que também há um predomínio de palataliza-
ção da coda /S/ nas duas posições (84% coda medial e 54% coda final). 
Observamos também que, nas duas posições, a porcentagem de realiza-
ção é praticamente a mesma: 60% coda medial e 57% coda final4, dando 
indícios de que a posição da coda não é tão relevante para a seleção da 

4 Essas porcentagens foram arredondadas: 60,3% → 60% e 57,5 → 57%.
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variante; no entanto, veremos que é relevante quanto ao condiciona-
mento linguístico e/ou extralinguístico que cada uma apresenta.

7 CODA /S/ MEDIAL – VARIANTE PALATAL

Das 126 ocorrências de coda medial, 76 casos foram de palatal, o 
que representa 60,3% do total, demonstrando uma preferência por esse 
segmento nessa posição.

O GoldVarb X selecionou duas variáveis como estatisticamente 
relevantes para a palatalização da fricativa em posição medial: a faixa 
etária e o contexto fonológico seguinte. Vejamos os resultados sobre a 
faixa etária, conforme a Tabela 2, a seguir:

Tabela 2 – Coda Medial: Faixa Etária

Resultado

Faixa Etária
No. % PR

+29 anos 36/42 86 0.80

12 a 29 anos 40/84 48 0.32

TOTAL 76/126 60 -

Significância: 0.00

Fonte: Autores

Antes de discutirmos os resultados, retomaremos uma questão 
bastante relevante para a pesquisa sociolinguística, a ideia de que o con-
dicionamento das variantes se dá por fatores linguísticos e extralinguís-
ticos. Em alguns processos, o condicionamento linguístico se sobrepõe 
ao extralinguístico, em outros, temos o inverso, mas a maioria dos pro-
cessos possui condicionamento interno e externo. Acreditamos ser este 
um exemplo de condicionamento bidirecional. Isto não se deve só ao 
fato de fatores linguísticos e extralinguísticos terem sido selecionados 
pelo programa, mas também pela característica estrutural que a coda 
apresenta a depender das posições medial e final.
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Pedrosa (2009) propõe que a coda /S/ possui comportamento di-
ferenciado a depender da posição que ocupa na palavra. Reforça que a 
posição medial é mais dependente do contexto fonológico que a segue e 
precede, assim como é menos suscetível ao apagamento, enquanto que 
a coda final é mais débil, devido à sua posição, e, por isso, tende ao apa-
gamento (busca pelo padrão canônico CV) e é mais condicionada por 
fatores extralinguísticos.

Como demonstra a Tabela 2, os informantes acima dos 29 anos de 
idade (0.80) apresentaram clara preferência pela variante palatal, en-
quanto que os mais jovens (0.32) preferem a forma alveolar.

O contato com a comunidade durante o processo de coleta nos 
permitiu observar que os informantes acima de 29 anos, por estarem 
no campo de trabalho, realizam contato com os falantes da cidade de 
Goiana, podendo ser esse o estímulo à palatalização. Também enten-
demos que o contexto fonológico seguinte é um fator muito importante 
para o alto índice de palatalização, podendo, inclusive, ser bastante fa-
vorecedor ao processo de palatalização na posição medial.

Reforçando a nossa hipótese, a segunda variável selecionada pelo 
GoldVarb X foi o contexto fonológico seguinte. Como esperado, é possí-
vel observar pelos resultados da Tabela 3 que o contexto fonológico se-
guinte /t, d/ foi o maior favorecedor da palatalização, semelhante ao que 
ocorre na comunidade pessoense, mas, diferente desta, outros segmen-
tos coronais também propiciam a palatalização, assemelhando-se ao 
produzido em Recife, em que há uma palatalização mais generalizada.

Tabela 3 – Coda Medial: Contexto Fonológico Seguinte

Resultado

Contexto Fonológico Seguinte
No. % PR

/t,d/ 33/37 89 0.82

Coronal (/n, l, R, r/) 5/8 62 0.63

Labial 24/44 54 0.43

Dorsal 14/37 38 0.21

TOTAL 76/126 60 -

Significância: 0.00

Fonte: Autores
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Os dados mostram um continuum de preferência dos informantes 
para a realização da palatal: /t,d/, outros segmentos coronais, labial e 
dorsal. Esse continuum é previsto linguisticamente, como já proposto 
pela teoria fonológica, já que reforça a influência do traço coronal para o 
processo de palatalização.

8 CODA /S/ FINAL – VARIANTE PALATAL

Dos 120 dados de Coda Final, 69 casos foram de palatal, o que re-
presenta 57% do total. Apesar de termos uma maior ocorrência de pala-
tal, observamos que ainda é uma diferença tímida em relação à variante 
alveolar. E assim como acontece na posição medial, a variante palatal 
ocorre em contextos fonologicamente mais propícios à sua realização.

Como o uso da variante palatal é o traço que distingue os dialetos 
de João Pessoa e Recife, fizemos a análise dos dados de Tejucupapo ob-
servando essa variante como aplicação, mesmo que a diferença de uso 
das duas variantes não tenha sido tão distinta.

O GoldVarb X destacou a faixa etária como único contexto favo-
recedor ao processo, fato que pode ser melhor visualizado na Tabela 4.

Tabela 4 – Coda Final: Faixa Etária

Resultado

Faixa Etária
No. % PR

+29 anos 25/34 73% 0.67

12 a 29 anos 44/86 51% 0.43

TOTAL 69/120 57% -

Significância: 0.02

Fonte: Autores

À semelhança da posição medial, a faixa etária demonstra ter 
influência no processo, assim como o fato de os falantes com mais de 
29 anos favorecerem a palatalização (0.67), enquanto os informantes 
mais jovens tendem ao uso da alveolar (0.43). A distância entre os pesos 
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relativos das duas faixas etárias é menor nesta posição do que na posi-
ção medial, mas, ainda assim, temos uma clara preferência pela palatal. 
Esse resultado reforça o que levantamos de hipótese para a coda medial: 
os informantes com mais de 29 anos estão inseridos no mercado de tra-
balho e realizam um contato mais frequente com a cidade de Goiana, em 
que a palatalização é utilizada.

Apesar de não ter sido selecionado pelo programa, entendemos 
ser importante analisar o contexto fonológico que propicia a ocorrência 
da variável palatal, conforme Tabela 5.

Tabela 5 – Coda Final: Contexto Fonológico Precedente

Resultado

Cont. Fon. Precedente
No. % PR

Glide labial 2/3 68% 0.59

Glide coronal 48/78 61% 0.54

Vogal coronal 19/39 49% 0.41

TOTAL 69/120 57% -

Significância: 0.02 (Step Down)

Fonte: Autores

Percebemos pelos resultados da Tabela 5 que o ambiente fono-
lógico é, de certa forma, esclarecedor para entendermos o processo. 
Observamos que há um predomínio de favorecimento pelo glide, seja 
labial seja coronal.

Não podemos deixar de destacar o processo de ditongação, pre-
sente na maioria das ocorrências de coda final. Ressaltamos que, neste 
contexto (de coda /S/), o glide coronal é a preferência no processo de 
ditongação; nos nossos dados, todos os casos de ditongação foram com 
esse tipo de glide. Os casos de glides labiais foram ditongos fonológicos. 
É possível correlacionar que o processo de ditongação está ligado ao fato 
de os instrumentos utilizados serem mais controlados (lista de palavras 
e leitura de texto), determinando a escolha lexical, como pode ser obser-
vado nas palavras no Quadro 2 a seguir:
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Quadro 2 – Itens Lexicais utilizados nos Instrumentos

Vogais Coronais Vogais Labiais Vogal Dorsal Glide Coronal Glide Labial

Lápis

Nariz

Três

Pires

Volks

Giz

Feliz

Parabéns

Antes

Jesus

Cruz

Arroz

Luz

Cuscuz

Paz

Atrás

Cartaz

Mais

Dois

Seis

Depois

Deus

Fonte: Autores

Apesar de procurarmos diversificar os itens lexicais para obter o 
maior número de contextos fonológicos antecedentes, há particularida-
des que precisam ser observadas.

No caso das palavras com a vogal /e/, quando finais em sílabas áto-
nas, tendem à elevação, ou ainda, quando tônicas, à ditongação. Todas 
as palavras terminadas em vogal labial e dorsal permitem ditongação. 
Dessa forma, os contextos precedentes foram apenas: [i]; [j]; [w].

Acreditamos que, ao utilizar outros instrumentos de coleta, esse 
quadro deva se ampliar e nos propiciar mais detalhes sobre o contexto 
fonológico que envolve a palatalização na coda final. Reforçamos, con-
tudo, que o fato de ser coda final e, portanto, mais débil, já propicia bas-
tante a ocorrência de processos fonológicos.

Assim, o que podemos inferir pelos resultados apresentados, tanto 
em relação à coda medial quanto à coda final, é que há um continuum de 
uso em relação às variantes alveolar e palatal.

Os falantes de Tejucupapo já utilizam com maior frequência a va-
riante palatal (coda medial 60% – coda final 57%), mas esse uso, prin-
cipalmente na coda medial, ainda está muito relacionado ao contexto 
fonológico propício à realização dessa variante ([t,d] e vogais coronais), 
comportamento semelhante aos falantes pessoenses, que restringem o 
uso da palatal aos contextos estruturais propícios em coda medial.
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No entanto, quando se refere ao perfil social, entendemos que o 
padrão selecionado é o do recifense, já que o contato com os falantes 
da cidade de Goiana oferece influência aos falantes dessa comunidade, 
principalmente no que se refere à coda final, que possui um considerá-
vel uso de palatal (57%) o que difere bastante de João Pessoa (5%) e se 
assemelha a Recife (54%).

Esse fato pode ser ilustrado nas respostas dadas sobre a percepção 
dialetal dos entrevistados, como exemplificam os trechos a seguir:

Pergunta: se as pessoas de outras regiões falam mais bonito

• Fala, com certeza. Porque esse pessoal da cidade só fala trabalhado 
no “esse”, né? O “esse” para começar e terminar e a gente fala de todo 
jeito e ainda diz que “tá bom”. (ER)

Pergunta: se gostaria de falar diferente

• Eu gostaria […] assim, a fala do Recife mesmo. (SA)

É possível depreender pelos dois trechos que há uma percepção 
sobre a pronúncia do /s/, assim como uma tendência à acomodação ao 
dialeto recifense.

Lima e Lucena (2013) já apontavam, em estudo sobre o processo 
de acomodação entre o falar de João Pessoa e o de Recife, que a palata-
lização em contexto diferente de [t, d] havia sido observada em 26% das 
ocorrências investigadas, atestando uma acomodação da fricativa coro-
nal palatalizada por paraibanos. Acreditamos que o processo pode ser 
semelhante no caso da comunidade analisada nesta pesquisa.

9 RESULTADOS OBTIDOS PELO R (RSTUDIO, 2018)

Nos resultados obtidos através do R (RSTUDIO, 2018), optamos por 
contrastar as três variantes que são produzidas em cada coda (medial – 
palatal, alveolar, glotal e final – palatal, alveolar, apagamento), apesar de 
o propósito principal ser observar o processo de palatalização em relação 
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à variante alveolar. Assim foi feito porque também confrontamos as por-
centagens das três variantes no GoldVarb X, mas para obtermos os pesos 
relativos, precisamos fazer uma análise binária. Seguimos, no entanto, o 
confronto que focalizamos desde o início deste capítulo.

9.1 Coda /S/ medial

Na coda medial, analisamos os mesmos fatores selecionados no 
GoldVarb X, ou seja, a Faixa Etária e Contexto Fonológico Seguinte. 
Salientamos que todos os gráficos a seguir foram produzidos no R, fato 
que consideramos um ganho em relação ao GolbVarb X, que não nos 
permite essa possibilidade.

Gráfico 2 – Coda Medial: Faixa Etária

Fonte: RStudio

Assim como nos dados obtidos anteriormente, a variante palatal 
é a mais produtiva. Em reação à faixa etária, os falantes com mais de 29 
anos são os que mais utilizam a palatal (74%), enquanto os falantes de 
12 a 29 anos produzem mais alveolar (50%). Esses dados reforçam o que 
já tínhamos observado pelo GoldVarb X, com porcentagens (86% – +29 
anos e 48% – 12 a 29 anos) bem próximas. É importante lembrar que os 
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dados foram coletados da rodada em que os KnockOuts5 precisam ser 
excluídos para poder obter os pesos relativos. Só a título de ilustração, 
as mesmas variantes sem a retirada dos KnockOuts no GoldVarb X, obti-
veram as seguintes porcentagens:

Tabela 6 – Coda Medial: Faixa Etária

Resultado

Faixa Etária
Palatal Alveolar Glotal

12 a 29 anos 47,7% 50,0% 2,3%

+29 anos 77,6% 12,80% 10,6%

Fonte: Autores

Os resultados se aproximam ainda mais quando observamos a 
Tabela 6 e o Gráfico 2 em que temos o resultado das três variantes.

Passando aos dados do Contexto Fonológico Seguinte, obtivemos, 
através do R, os resultados expressos no Gráfico 3:

Gráfico 3 – Coda Medial: Contexto Fonológico Seguinte

Fonte: RStudio

5 Dados em que não ocorre variação, ou seja, dados que resultam em 0% ou em 100%.
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De acordo com o Gráfico 3, temos a seguinte relação de favore-
cimento da ocorrência da palatal: [t, d] 88,2% > labial 51,1% > dorsal 
38,9% > coronal 38,5%. Se compararmos com as porcentagens das três 
variantes obtidas pelo GoldVarb X, observamos a mesma relação de fa-
vorecimento: [t, d] 89,2% > labial 52,2% > dorsal 41,0% > coronal 38,5%. 
Esse resultado é interessante porque nos mostra que os dados da varian-
te Glotal fazem diferença se analisados em confronto com as variantes 
palatal e alveolar, já que, no confronto apenas entre a palatal e a al-
veolar, a ordem de influência entre o contexto coronal, o labial e o dor-
sal se altera: [t, d] 89,2% > coronal 62,5% > labial 54,4% > dorsal 37,8%. 
Ressaltamos que a variante Glotal ocorreu apenas em contexto labial 
(4,3%) e, majoritariamente, em contexto coronal (38,5%), por isso cor-
relacionamos a alteração na ordem à presença ou não da variante Glotal 
no confronto.

9.2 Coda /S/ Final

Na posição de Coda Final, também analisamos o grupo de fator 
Faixa Etária, tanto por ter sido o único selecionado, como pelo fato de 
ser importante para percebermos as relações de identidade que esse re-
sultado demonstrou através da análise do GoldVarb X.

Gráfico 3 – Coda Final: Faixa Etária

Fonte: RStudio
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Mais uma vez, a variante Palatal foi mais produzida pelos informan-
tes com faixa etária +29 anos (44,4%) se comparada às outras variantes 
(Alveolar 18,5% e Apagamento 37%). Mas entre as duas Faixas Etárias, 
a de 12 a 29 anos (49,4%) obteve uma porcentagem um pouco maior do 
que a de mais de 29 anos (44,4%). Sendo assim, podemos dizer que os 
informantes de 12 a 29 são os que mais produziram a palatalização.

O resultado do confronto das três variantes obtidos pelo GoldVarb 
X é bem próximo ao obtido no R, conforme podemos observar na Tabela 7.

Tabela 7 – Faixa Etária: R vs GoldVarb X

Resultado

Faixa Etária

Palatal

R GV X

Alveolar

R GV X

Apagamento

R GV X

12 a 29 anos 49,4% 49,4% 47,2% 47,2% 3,4% 3,4%

+29 anos 44,4% 46,3% 18,5% 16,7% 37,0% 37,0%

Fonte: Autores

Como pode ser observado na Tabela 7, o apagamento é majori-
tariamente produzido pelos informantes com mais de 29 anos (37%), 
por isso, com a saída dessa variante do confronto, os dados da Palatal 
se alteram tanto em relação aos informantes com mais de 29 anos. 
Reforçamos que, após a retirada dos KnockOuts e estabelecido o con-
fronto apenas entre a Palatal e a Alveolar, os informantes de +29 anos 
passam a ter uma porcentagem maior (73%) do que os informantes de 
12 a 29 anos (51%).

Passemos, por fim, aos resultados obtidos através do R para a va-
riável Contexto Fonológico Precedente que, apesar de não ter sido sele-
cionado pelo GoldVarb, buscamos analisar para compreender o contex-
to que favorece cada uma das variantes. No Gráfico 4, temos o resultado 
das três variantes: palatal, alveolar e apagamento, na posição de Coda 
Final.
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Gráfico 4 – Coda Final: Contexto Fonológico Precedente

Fonte: RStudio

O Gráfico 4 mostra que o contexto mais propício à variante Palatal 
é o Glide Labial (66,7%), seguido do Glide Coronal (50%) e, por fim, das 
Vogais Coronais (41,3%). Interessante observar que os dados obtidos 
pelo GoldVarb X, sejam das três variantes, sejam do confronto Palatal 
vs. Alveolar, parecem não sofrer muita alteração, conforme resultado na 
Tabela 8.

Tabela 8 – Faixa Etária: R vs. GoldVarb X

Contexto Fonológico 

Precedente

Palatal
Alveolar Apagamento

R GV X GV X R GV X GV X R GV X

Glide Labial 66,7% 66,7% 66,7% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0%

Glide Coronal 50,0% 51,6% 61,5% 33,0% 32,3% 48,4% 17% 16,1%

Vogal Coronal 41,3% 40,4% 48,7% 43,5% 42,6% 59,6% 15,2% 17%

Fonte: Autores
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Em relação à Palatalização, a ordem de significância: Glide Labial 
> Glide Coronal > Vogal Coronal permanece a mesma, não havendo, in-
clusive, muita alteração entre as porcentagens obtidas pelo R ou pelo 
GoldVarb X.

Mais uma vez reforçamos que é bastante provável que a análise 
de dados provenientes de outros instrumentos possibilite uma maior 
clareza quanto ao ambiente fonológico precedente da Coda Final. 
Consideramos, portanto, muito importante a ampliação dos dados para 
análise.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O nosso propósito neste trabalho foi confrontar as análises esta-
tísticas realizadas pelo GoldVarb X e pelo R. Buscamos, com isso, cons-
tatar se as duas análises são equivalentes ou se distanciavam-se quando 
da leitura estatística dos dados.

Observamos que, em relação aos resultados em porcentagem, há 
uma proximidade muito grande entre os cálculos do GoldVarb X e do R, 
o que nos permite dizer que cabe ao pesquisador optar pelo uso de um 
ou outro para o tratamento estatístico dos dados. Não chegamos, para 
este momento, a calcular pelo R os pesos relativos das variantes, muito 
embora haja essa possibilidade, sendo este o nosso propósito futuro.

Destacamos a vantagem do R em já proporcionar os resultados 
configurados em gráficos ou tabelas, facilitando ao pesquisador a feitura 
destes. No entanto, a manipulação dos gráficos e ou tabelas no Excel e/
ou Word também podem ser uma escolha para o pesquisador.

Provavelmente, a manipulação de variantes contínuas seja o pro-
cesso que mais necessite do uso do R, mas, em relação ao tratamento 
estatístico em termos de frequência, consideramos, com base nos resul-
tados analisados, que os dois programas são equivalentes.
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O COMPORTAMENTO ENTONACIONAL 
VARIÁVEL DE INTERROGATIVAS TOTAIS NA 

FALA DE PORTO ALEGRE1

Raquel Gomes Chaves
Universidade Federal de Pelotas
chavesraquelgomes@gmail.com 

1 INTRODUÇÃO

A entoação, nas diversas línguas do mundo, expressa informações 
gramaticais, possibilitando, por exemplo, que os falantes percebam di-
ferenças entre a modalidade de sentenças (declaração, interrogação, ex-
clamação), informações sobre a estrutura informacional dos enunciados 
(focalização), além de pistas a respeito da atitude comunicativa dos su-
jeitos (estados emocionais).

No português, a entoação desempenha papel ímpar, por exemplo, 
na distinção entre enunciados declarativos – sentenças em que os su-
jeitos anunciam algo (e.g. Está frio.; Ele é alto.; Ela gosta de sorvete.) e 
enunciados interrogativos totais – perguntas que admitem como res-
posta apenas sim ou não (e.g. Está frio?; Ele é alto?; Ela gosta de sorvete?). 
Nos exemplos prévios, verificamos que as sentenças são exatamente as 
mesmas no que diz respeito ao seu conteúdo. No entanto, é a curva me-
lódica que nos permite, como falantes nativos do português, identificar 

1 Este estudo vincula-se ao Projeto de pesquisa “O detalhe fonético: análise acústica expla-
natória de segmentos de fala” (FONAPLI-UFSC), projeto aprovado pelo Comitê de Ética da 
Universidade Federal de Santa Catarina sob número 2057 (FR 434924).

mailto:chavesraquelgomes@gmail.com
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se estamos diante de uma sentença declarativa ou de uma sentença 
interrogativa.

Em outras línguas, como, por exemplo, no inglês, há mecanismos 
sintáticos e lexicais os quais, juntamente com a entoação, caracterizam 
os questionamentos. A título de ilustração, teríamos, fazendo uma tra-
dução livre dos exemplos do português: (i) nas sentenças declarativas: 
It is cool. – Está frio; He is tall – Ele é alto; She likes ice cream – Ela gosta 
de sorvete; (ii) nas sentenças interrogativas: Is it cool? – Está frio?; Is he 
tall? – Ele é alto? Does she like ice cream? – Ela gosta de sorvete?.

Ao compararmos o português ao inglês, no que diz respeito espe-
cificamente a essas duas modalidades de sentença (declarativa e inter-
rogativa), por meio dos exemplos apresentados anteriormente, é pos-
sível verificar que no inglês há inversão sintática nas interrogativas, na 
qual em perguntas com o verbo to be, a forma verbal é movimentada para 
o início da sentença e, com os demais verbos, verificamos a introdução 
do auxiliar (caso apontado em (ii), o auxiliar to do), também em posição 
de início de sentença. Na língua portuguesa, por seu turno, é possível 
afirmar que a distinção entre uma pergunta neutra e uma sentença de-
clarativa ocorre, principalmente, com base no comportamento melódi-
co da sentença. Vale destacar que o contexto em que as sentenças são 
empregadas também pode auxiliar nessa identificação, quando estamos 
lidando com dados de escrita, por exemplo.

Apesar de as sentenças interrogativas totais terem sido objeto de 
análise de pesquisas referentes a distintos dialetos do português bra-
sileiro – doravante PB (GARCIA, 1986; REINECKE, 2007; MORAES, 
2008; NUNES, 2011; SILVA, 2011; SOSA; NUNES; SEARA, 2013; 
WILDNER, 2013), ainda há muito a ser investigado para que seja possível 
descrever satisfatoriamente os padrões entoacionais desses enunciados 
nas diferentes variedades do PB.

Nesse sentido, busca-se, neste trabalho, contribuir com esse qua-
dro maior. A partir dos resultados apresentados pelos trabalhos aludi-
dos, a presente análise se ancora nas seguintes questões e hipóteses:
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(i) Quais são as configurações melódicas das interrogativas totais no corpus 
investigado?

Acredita-se, com base em Garcia (1986), estudo que também anali-
sou o comportamento melódico das interrogativas totais na fala de Porto 
Alegre (cf. Seção 2) e com base na percepção da pesquisadora, íntima da 
variedade falada na capital gaúcha, que dois padrões serão encontrados 
na região nuclear dos dados de Porto Alegre: (a) um padrão ascenden-
te e (b) um padrão ascendente-descendente (tom circunflexo). Espera-se, 
entretanto, que o padrão ascendente-descendente, apontado como carac-
terístico do português pelos estudos de Reinecke (2007), Moraes (2008), 
Silva (2011), Nunes (2011), Sosa, Nunes, Seara (2013), Wildner (2013), 
seja verificado em maior escala nos dados em análise.

(ii) Há diferenças entre os resultados atingidos por este estudo e os aponta-
dos pela literatura?

Como já mencionado, espera-se encontrar, na região acentual 
nuclear dos enunciados em exame, dois contornos entoacionais: (a) 
ascendente – descendente e (b) ascendente. Dessa forma, com base nos 
resultados apontados por Garcia (1986), conjetura-se que, além do com-
portamento entoacional prototípico das interrogativas totais em diver-
sas regiões do Brasil (ascendente-descendente), o padrão ascendente tam-
bém seja vislumbrado.

(iii) Caso os resultados deste estudo apresentem diferenças se compara-
dos àqueles apresentados pela literatura, a que essas distinções podem ser 
atribuídas?

Se forem observadas diferenças entre os resultados, é possível 
supor que tais distinções estariam relacionadas à metodologia de co-
leta de dados adotada (cf. Seção 3), a qual, diferentemente dos estudos 
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revisados, incentivou as participantes a produzirem sentenças próximas 
às verificadas em situações reais (fala de natureza semiespontânea).

Assim, com o propósito de contribuir com a literatura referente ao 
tema e de responder às questões propostas, o presente estudo apresen-
ta uma descrição, ainda que preliminar, do comportamento entoacional 
das sentenças interrogativas totais na fala de duas informantes naturais 
e residentes da cidade de Porto Alegre, capital gaúcha.

Na próxima seção, será apresentada uma breve revisão de alguns 
trabalhos que trataram dos padrões entoacionais das interrogativas no 
PB. Na seção 3, a metodologia adotada por este estudo será apresentada. 
Na seção 4, os resultados serão anunciados e discutidos, e, por fim, na 
seção 5, dedicada às considerações finais, os resultados alcançados serão 
interpretados e confrontados aos dos trabalhos revisados.

2 AS INTERROGATIVAS TOTAIS E PARCIAIS: UMA BREVE REVISÃO

Algumas pesquisas buscaram, assim como esta, propor, a partir da 
análise da implementação fonética, uma análise fonológica do compor-
tamento entoacional das sentenças interrogativas totais no PB. Dentre 
esses estudos, é possível fazer menção, dentre outros, aos de Garcia 
(1986), Reinecke (2007), Moraes (2008), Nunes (2011), Silva (2011) e 
Sosa, Nunes e Seara (2013), Wildner (2013)2.

Garcia (1986), um dos trabalhos que dialoga diretamente com a 
presente investigação, em virtude de também ter examinado o falar por-
to-alegrense, analisou as sentenças interrogativas totais em dados pro-
venientes de vinte inquéritos de fala (dez correspondentes à elocução 
formal e dez, a diálogos entre dois informantes)3, extraídos do Projeto 
NURC (Projeto Norma Urbana Culta). A autora, juntamente a dois avalia-
dores com experiência em transcrição de dados linguísticos orais, fez uso 
da representação gráfica proposta por Pike (1943), em níveis tonais, para 
registrar, com base em uma análise de oitiva, a marcação entoacional 

2 Buscamos, nesta seção, oferecer um panorama dos estudos desenvolvidos no Brasil sobre o 
tema. Dessa forma, não apresentamos aqui uma revisão exaustiva da literatura.

3 Os diálogos entre informante e documentador não foram considerados, pois, nesses contex-
tos, a maioria das perguntas eram dirigidas ao informante pelo documentador.
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das sentenças interrogativas. Cinco foram os contornos adotados para a 
transcrição dos enunciados: a) ascendente; b) descendente; c) ascenden-
te-descendente; d) descendente-ascendente; e) plano.

Embora a autora não forneça, no texto, informações explícitas 
a respeito de se as curvas melódicas registadas como ascendentes, por 
exemplo, referiam-se a um movimento de subida observado no enun-
ciado como um todo ou apenas a uma subida no núcleo entoacional da 
frase, infere-se da leitura que as marcações estariam relacionadas exclu-
sivamente à região acentual nuclear. Os resultados apontaram que, na 
amostra investigada, as interrogativas totais, em ambos os inquéritos, 
apresentaram majoritariamente uma configuração ascendente, apesar de 
o padrão ascendente-descendente também ter sido verificado em alguns 
casos.

Reinecke (2007), por seu turno, investigou um total de seis inter-
rogativas totais, produzidas por dois informantes do sexo masculino, um 
da Região Sul e outro da Região Sudeste, com idades entre 20 e 40 anos. A 
autora elaborou um instrumento composto por sentenças interrogativas 
totais constituídas por 10 ou 11 sílabas, sendo duas delas terminadas em 
oxítonas, duas em paroxítonas e duas finalizadas com palavras proparo-
xítonas. As sentenças foram lidas três vezes pelos informantes e, dentre 
as três produções, foi considerada apenas a mais balanceada e neutra. 
Após a análise dos dados com o auxílio do aplicativo Praat4, verificou-se, 
no que diz respeito às interrogativas totais, um padrão ascendente-des-
cendente na região nuclear dos enunciados em exame. Segundo a autora, 
observou-se uma subida na última sílaba tônica dos enunciados, seguida 
de uma descida nas sílabas postônicas no caso das sentenças terminadas 
em paroxítonas ou proparoxítonas.

Moraes (2008), fazendo uso da ressíntese, oferece uma breve des-
crição de 14 contornos melódicos, dentre os quais se inclui o contor-
no referente às interrogativas totais, a fim de identificar quais traços 
prosódicos seriam de fato contrastivos e quais se tratavam apenas de 
variantes alofônicas do padrão melódico das questões totais. Com o au-
xílio do aplicativo Praat, os traços prosódicos da sentença declarativa 
“Renata jogava”, gravados previamente por uma informante do sexo 

4 Aplicativo para análise acústica disponível em www.praat.org.

http://www.praat.org
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feminino procedente da capital carioca, foram alterados. Em seguida, 
um teste perceptual com essas sentenças (e suas respectivas alterações) 
foi aplicado a 20 informantes, os quais foram solicitados a identificar a 
modalidade dos enunciados. Com base nos valores de aquiescência esta-
tisticamente relevantes, a representação fonológica das questões totais 
foi delineada. Desse modo, no que concerne à região nuclear das sen-
tenças, Moraes (2008) apresentou a notação fonológica L+<H*L%5 (tom 
circunflexo) como representativa dos enunciados interrogativos totais 
do dialeto carioca.

Nunes (2011), por sua vez, analisou o comportamento entoacional 
das sentenças interrogativas totais na fala de quatro sujeitos catarinen-
ses: dois lageanos (um homem e uma mulher) e dois florianopolitanos 
(um homem e uma mulher). Todos os falantes apresentavam nível in-
termediário de escolaridade (Ensino Médio) e faixa etária entre 30 e 45 
anos. Foram analisadas sentenças coletadas segundo os padrões prees-
tabelecidos pelo Projeto AMPER (Atlas Multimídia Prosódico do Espaço 
Românico). A partir de estímulos visuais, correspondentes a palavras 
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, os informantes foram instruí-
dos a elaborarem interrogativas totais, terminadas em itens lexicais dos 
respectivos grupos acentuais.

Após a coleta, procedeu-se à análise espectral das sentenças, se-
guida de uma análise perceptual, na qual testes foram aplicados a fa-
lantes nativos das localidades estudadas. Os achados da pesquisa mos-
traram, em relação ao núcleo das sentenças investigadas, em ambos os 
falares, um contorno nuclear ascendente-descendente como prototípico. 
Quando o último acento nuclear da sentença incidiu sobre uma paroxí-
tona ou proparoxítona, verificou-se uma queda na curva melódica nas 
sílabas postônicas. A autora, então, propõe as seguintes notações como 
representativas dos dois falares, assumindo os critérios notacionais pro-
postos pela teoria Autossegmental Métrica (LADD, 1980):

5 O diacrítico “<”, empregado na notação das sentenças interrogativas totais por Moraes (2008), 
aponta que o alinhamento é verificado no interior da sílaba tônica. O autor emprega o dia-
crítico, pois, segundo ele, o alinhamento do pico da curva de F0 exerce papel fundamental na 
distinção de interrogativas totais e sentenças que expressam pedidos (MORAES, 2008).
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Tabela 1 – Contornos entoacionais de interrogativas totais nos dialetos de 

Florianópolis e Lages

Masculino
Florianópolis

Masculino
Lages

Feminino
Florianópolis

Feminino
Lages

Oxítona H*L%
LH*(L%)
LH*(H%)
LH*LL%

H*L%
LH*(L%)
LH*(H%)

LH*L

LH*(L%)
LH*(H%)

LH*(L%)
LH*(H%)

Paroxítona LH*L% LH*L% LH*L% H*LL%
Proparoxítona LH*(L%) LH*(L%) LH*(L%) LH*(L%)

Fonte: Adaptado de Nunes, 2011, p. 131

Já Silva (2011), ao analisar as interrogativas totais de diversas ca-
pitais brasileiras, descreve, assim como Garcia (1986), o padrão entoa-
cional encontrado nessas sentenças na cidade de Porto Alegre. Foram 
investigadas as interrogativas totais encontradas em quatro entrevistas, 
extraídas do Projeto ALIB (Atlas Linguístico do Brasil), correspondentes 
à fala de dois sujeitos do sexo feminino e dois do masculino, distribuídos 
igualitariamente em duas faixas etárias (de 18 a 30 anos e de 50 a 65 anos). 
No que respeita à etapa de análise, os dados foram submetidos ao apli-
cativo Praat, e o modelo Autossegmental Métrico (PIERREHUMBERT, 
1980) foi adotado como sistema notacional. Os resultados referentes à 
capital gaúcha indicaram, diferentemente do que foi descrito por Garcia 
(1986), na maioria dos dados, um padrão entoacional nuclear ascenden-
te-descendente. Ao considerar todo o território brasileiro, a autora apon-
ta para dois padrões relativos à posição acentual nuclear das interrogati-
vas totais: (i) um padrão ascendente (tonema ascendente), característico 
da maioria das capitais das regiões Norte e Nordeste (L+H*H%); (ii) um 
padrão ascendente-descendente (tonema descendente), característico 
das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país (L+!H*L*).

Sosa, Nunes e Seara (2013), ao analisarem declarativas neutras e 
interrogativas totais coletadas em três municípios do Estado de Santa 
Catarina (Florianópolis, Lages e Blumenau), encontraram diferenças 
dialetais nas curvas melódicas referentes à posição nuclear. A coleta 
dos dados seguiu os mesmos critérios da pesquisa de Nunes (2011), já 
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relatados anteriormente. Neste estudo, entretanto, foram considerados 
seis sujeitos. Os resultados, assim como os apontados pelo estudo pre-
cedente (NUNES, 2011), indicaram, em geral, um padrão ascendente-des-
cendente (tom circunflexo), apesar de terem sido encontradas algumas 
variações na região terminal dos enunciados. Assim sendo, em confor-
midade com Moraes (2008), os autores apontaram o padrão fonológico 
nuclear L+H*L% como representativo da fala das três comunidades em 
exame, apesar da constatação de variantes alofônicas.

Wildner (2013), utilizando a metodologia de coleta de dados re-
plicada neste estudo, buscou investigar os padrões entoacionais de sen-
tenças interrogativas totais e parciais na fala de sujeitos paranaenses. 
Os resultados relativos ao dialeto do Paraná indicaram dois padrões nu-
cleares de realizações das sentenças interrogativas totais: um ascenden-
te-descendente (em palavras proparoxítonas e paroxítonas) e ascendente 
(em palavras oxítonas).

Em suma, a maioria dos estudos que buscam descrever o padrão de 
sentenças interrogativas totais no PB (REINECKE, 2007; MORAES, 2008; 
NUNES, 2011; SILVA, 2011; SOSA; NUNES; SEARA, 2013; WILDNER, 
2013) têm apontado, como padrão mais recorrente para o contorno en-
toacional final dos enunciados, o ascendente-descendente (L+H*L%). No 
sentido oposto, o estudo de Garcia (1986), centrado na variedade porto-
-alegrense, aponta para um padrão característico ascendente na região 
acentual nuclear para a mesma modalidade de sentenças, diferente do 
que tem sido verificado na maioria das demais variedades do PB.

Na seção seguinte, os procedimentos metodológicos adotados 
para a realização da coleta e análise dos dados serão apresentados.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No presente estudo, foi analisado um corpus constituído de dados 
de fala de duas informantes do sexo feminino procedentes e moradoras 
da região metropolitana de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. 
As participantes da pesquisa apresentavam grau de escolaridade corres-
pondente ao Ensino Médio.
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As informantes foram convidadas a participar de um jogo de adi-
vinhação no qual a pesquisadora pensava em uma personalidade famosa 
e, em seguida, as participantes formulavam perguntas com o objetivo de 
descobrir a identidade dessa celebridade. Desse modo, as participantes 
foram instruídas a fazer entre 10 e 20 perguntas para as quais as res-
postas fossem exclusivamente “sim/não”, ou seja, foram estimuladas a 
produzir apenas sentenças interrogativas totais. Logo após destinarem 
todas as perguntas à pesquisadora, arriscavam um palpite a respeito de 
quem seria a/o atriz/ator/apresentador(a) em foco.

Com o intuito de captar sentenças próximas das produzidas em 
situações fidedignas de fala, portanto as mais espontâneas possíveis, op-
tou-se por coletar dados de fala de pessoas que já haviam tido contato 
prévio com a pesquisadora. Desse modo, as gravações foram realizadas 
em um centro de estética, frequentado habitualmente pela autora desta 
pesquisa, localizado no bairro Petrópolis da capital gaúcha. Assim sen-
do, além da estratégia elaborada para que as informantes produzissem 
interrogativas totais genuínas (jogo proposto), a coleta foi realizada em 
um ambiente informal e bastante descontraído. Na etapa posterior à co-
leta dos dados, algumas sentenças que apresentaram hesitações ou que 
se tratavam, na verdade, de perguntas de confirmação (e.g. Ah, ela é mu-
lher, né?) foram excluídas. 

A partir desses critérios, o corpus investigado foi constituído por 
27 interrogativas totais. A transcrição notacional atribuída para cada 
uma dessas sentenças foi realizada a partir de uma análise perceptual 
(curva de pitch), auxiliada pelo aplicativo Praat (curva de F0). No que se 
refere ao sistema notacional adotado, as curvas melódicas de cada uma 
das sentenças foram descritas seguindo os critérios da Teoria Métrica 
Autossegmental (AM), proposta por Ladd (1980).

Os resultados da análise são exibidos na seção subsequente.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Foram contabilizadas, ao total, 27 sentenças: 12 corresponden-
tes à informante A, 15 à informante B. No quadro a seguir, encontram-se 
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expostas as sentenças produzidas por cada uma das informantes na exa-
ta ordem.

Quadro 1 – Sentenças interrogativas produzidas pelas informantes A e B

Informante A Informante B

1) É mulher? 1) É homem?

2) É atriz? 2) É moreno?

3) É famosa? 3) Casado?

4) É loira? 4) É artista?

5) Tem mais de trinta anos? 5) Tem filhos?
6) Faz filme? 6) É alto?

7) Tem filhos? 7) É magro?

8) Mora no Rio de Janeiro? 8) É velho?

9) É alta? 9) Mulher dele é famosa?
10) É da política? 10) É cantor?

11) É casada? 11) É da Globo?

12) Faz propaganda? 12) Aparentemente é uma boa 
pessoa?
13) Dá no domingo?
14) É sábado?
15) Sábado à tarde?

Fonte: a autora

No que diz respeito aos 12 dados produzidos pela informante A 
(duas sentenças terminadas em oxítonas, nove terminadas em paroxíto-
nas e uma terminada em proparoxítona) observou-se, em 10 um padrão 
entoacional final ascendente (L*H%, LH*H%).

As duas únicas sentenças finalizadas por oxítonas apresentaram 
comportamento melódico ascendente categórico, conforme ilustram as 
Figuras 1 e 2 a seguir.



LINGUAGEM:
VARIAÇÃO E ESTRUTURA DA LÍNGUA

104

Figura 1 – Curva de F0 referente à produção das sentenças “É atriz?”

Fonte: a autora

Figura 2 – Curva de F0 referente à produção das sentenças “É mulher?”

Fonte: a autora

Do total de nove sentenças terminadas em vocábulos paroxítonos, 
também produzidos pela informante A, constatou-se, de forma análoga 
ao que foi verificado com as sentenças anteriores, na maior parte dos da-
dos (7/9), o padrão ascendente (L*H%) na região nuclear dos enunciados. 
As Figuras 3 e 4 ilustram duas das sete ocorrências desse padrão.
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Figura 3 – Curva de F0 referente à produção da sentença “É alta?”

Fonte: a autora

Figura 4 – Curva de F0 referente à produção “É casada?”

Fonte: a autora

Contudo, nesse mesmo contexto (sentenças concluídas com pala-
vras paroxítonas), verificou-se variavelmente o padrão ascendente-des-
cendente (LH*L%) em dois dos nove enunciados produzidos pela infor-
mante A, conforme exibem as Figuras 5 e 6.
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Figura 5 – Curva de F0 referente à produção da sentença “Faz propaganda?

Fonte: a autora

Figura 6 – Curva de F0 referente à produção da sentença “Mora no Rio de Janeiro?” 

Fonte: a autora

No que diz respeito à única sentença com uma proparoxítona na 
porção terminal do enunciado presente nos dados produzidos pela in-
formante A, o padrão ascendente também foi encontrado, como mostra 
a Figura 7.
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Figura 7 – Curva de F0 referente à produção da sentença “É da política?”

Fonte: a autora

Em síntese, do total de 12 sentenças interrogativas totais pro-
duzidas pela informante A foram registrados dois contornos entoacio-
nais finais: (i) ascendente – L*H%, LH*H%, em sentenças terminadas 
em oxítonas, e L*H%, em terminadas em paroxítonas e proparoxíto-
nas; (ii) ascendente-descendente – LH*L%, em sentenças terminadas 
em paroxítonas. De forma sistemática, o número de ocorrências de 
cada um dos padrões, nos dados da informante A, encontra-se expres-
so na Tabela 2.

Tabela 2 – Contornos entoacionais finais – Informante A

Tom ascendente Tom ascendente-descendente

Notação
Ocorrências/

Total
Percentual Notação

Ocorrências/ 

Total
Percentual

Oxítona LH*H% 2/2 100% - 0/2 -

Paroxítona L*H% 7/9 77,8% LH*L% 2/9 22,2%

Proparoxítona L*H% 1/1 100% - 0/1 0%

TOTAL 10/12 83,3% 2/12 16,7%

Fonte: a autora
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De forma análoga aos resultados relativos à informante A, nos da-
dos produzidos pela informante B, também foi verificada prevalência do 
padrão ascendente em relação ao padrão ascendente-descendente na re-
gião nuclear dos enunciados interrogativos totais. Do total de 15 dados 
produzidos pela informante B (uma sentença terminada em oxítona, tre-
ze terminadas em paroxítonas e uma terminada em proparoxítona), o 
padrão ascendente (LH*H%, L*H%) foi registrado em 13.

No que diz respeito à única sentença terminada em oxítona, o pa-
drão ascendente-descendente (LH*L%) foi contabilizado na região acen-
tual nuclear, como mostra a Figura 7.

Figura 7 – Curva de F0 referente à produção da sentença “É cantor?”

Fonte: a autora

Já em relação à produção dos enunciados com palavras paroxíto-
nas na porção terminal, observou-se o padrão ascendente-descendente 
(H*L%) em apenas um do total de 13 dados, o qual se encontra exposto 
na Figura 8.
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Figura 8 – Curva de F0 referente à produção da sentença “É homem?”

Fonte: a autora

Desse modo, assim como nos dados da informante A, uma tendên-
cia ao padrão nuclear ascendente foi constatada nos dados da informante 
B. As Figuras 9 e 10, a seguir, mostram dois dos 12 casos de sentenças 
terminadas em paroxítonas que apresentaram o padrão ascendente.

Figura 9 – Curva de F0 referente à 

produção da sentença “É magro?”

Fonte: a autora

Figura 10 – Curva de F0 referente à 

produção da sentença “Aparentemente é 

uma boa pessoa?”

Fonte: a autora

Por fim, no único dado presente no corpus correspondente a uma 
sentença terminada em proparoxítona, diferentemente do esperado e da 
mesma forma do que foi vislumbrado neste mesmo contexto nos dados 
da informante A (cf. Figura 7), registrou-se um padrão nuclear ascendente 
(L*H%), como exibe a Figura 13.
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Figura 12 – Curva de F0 referente à produção da sentença “É sábado?”

Fonte: a autora

Assim sendo, a partir da análise das interrogativas totais relativos 
à informante B, foram registrados dois padrões entoacionais na região 
nuclear dos enunciados: (i) ascendente – L*H%, em enunciados concluí-
dos por paroxítonas; (ii) ascendente-descendente – LH*L%, em senten-
ças terminadas em paroxítonas e em sentença concluída por oxítona, 
e L*HL%, na única frase finalizada por proparoxítona. Na Tabela 3, en-
contram-se dispostos os padrões melódicos verificados nos dados da 
Informante B.

Tabela 3 – Contornos entoacionais finais – Informante B

Tom ascendente Tom ascendente-descendente

Notação
Ocorrências/

Total
Percentual Notação

Ocorrências/

Total
Percentual

Oxítonas LH*H% 0/1 0% - 1/1 100%

Paroxítonas L*H% 12/13 92,3% LH*L% 1/13 7,7%

Proparoxítonas L*H% 1/1 100% L*HL% 0/1 0%

TOTAL 13/15 86,7% 2/15 13,3%

Fonte: a autora
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Em súmula, na computação das ocorrências de cada um dos pa-
drões nos dados de ambas as informantes, registrou-se em 85,2% dos 
dados (23/27), portanto na grande maioria das sentenças, o tom ascen-
dente comovcaracterístico de sentenças interrogativas totais.

Do número global de dados, conforme expresso na Tabela 4, o tom 
de fronteira “H” (H%) foi registrado categoricamente nas duas sentenças 
terminadas em proparoxítonas, em duas das três sentenças terminadas 
em oxítonas e proparoxítonas, e em 19 das 22 (86,4%) sentenças con-
cluídas por paroxítonas (19/22).

Tabela 4 – Contornos entoacionais finais – Informantes A e B

Tom ascendente Tom ascendente-descendente

Notação
Ocorrências/

Total
Percentual Notação

Ocorrências/

Total
Percentual

Oxítonas LH*H% 2/3 66,7% LH*L% 1/3 33,3%

Paroxítonas L*H% 19/22 86,4% LH*L% 3/22 13,6%

Proparoxítonas L*H% 2/2 100% - 0/2 0%

TOTAL 23/27 85,2% 4/27 14,8%

Fonte: a autora

Vale ressaltar, no entanto, que, em virtude do número restrito de 
dados, principalmente no que diz respeito às sentenças terminadas em 
oxítonas (apenas três) e às terminadas em proparoxítonas (apenas duas), 
os resultados percentuais apresentados apenas sugerem que o compor-
tamento entoacional de sentenças interrogativas totais na variedade de 
Porto Alegre possa ser caracterizado pelo padrão ascendente.

Em acréscimo, além das semelhanças verificadas entre os padrões 
melódicos nucleares nos dados das informantes A e B, é importante des-
tacar também uma diferença expressiva no que diz respeito ao range 
(variação verificada entre o tom mais baixo e o mais alto no núcleo en-
toacional de um mesmo sujeito) nos dados da informante B. Enquanto a 
informante A apresentou índices de variação da curva de F0 entre 170 e 
270 Hz, a informante B, exibiu taxas entre 130 e 400 Hz. Verificada essa 
diferença, procedeu-se a uma análise em semitons, a fim de identificar a 
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relevância dessa variação superior nas interrogativas totais da informan-
te B. Os resultados encontram-se expostos nas Figuras 11 e 12.

Figura 11 – Curva de F0 (em semitons) da 

sentença “É magro?”

Fonte: a autora

Figura 12 – Curva de F0 (em semitons) 

da sentença “Aparentemente é uma boa 

pessoa?”

Fonte: a autora

Na sentença “É magro?”, expressa na Figura 11, temos uma va-
riação de cerca de 15 semitons (entre 88.6 st e 103.6 st) e, na sentença 
“Aparentemente é uma boa pessoa?”, uma variação de cerca de 11.4 semi-
tons (entre 89.8 st e 101.2 st). Dessa forma, constata-se uma oscilação 
tonal bastante significativa. Acredita-se que tal variação seja de caráter 
idiossincrático ou, então, que esteja associada ao grande envolvimento 
emocional da informante B com o jogo de perguntas e respostas, pois 
foi nítido o entusiasmo da participante perante a tarefa de descobrir a 
identidade da personalidade famosa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados atingidos por este estudo, o qual objetivou 
investigar o comportamento das sentenças interrogativas totais e inter-
rogativas parciais na fala de duas informantes provenientes e habitantes 
de Porto Alegre – RS, torna-se possível responder às questões delimita-
das previamente (cf. Introdução).

Em relação às configurações melódicas das interrogativas totais, 
foi verificado, nos dados em exame, de forma praticamente categórica, 
um movimento nuclear ascendente (L*H%). Tal resultado vai, de certa 
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forma, ao encontro dos achados de Garcia (1986), os quais indicaram 
o predomínio da configuração ascendente em relação à ascendente-des-
cendente. Em contrapartida, os resultados aqui expressos se opõem aos 
apontados por Silva (2011), o qual indicou o tom circunflexo como ca-
racterístico da Região Sul do Brasil, e também são contrários à hipótese 
inicial assumida de que o padrão ascendente-descendente prevaleceria 
em relação ao padrão ascendente.

Embora a maioria dos estudos relativos ao PB (REINECKE, 2007; 
MORAES, 2008; NUNES, 2011; SILVA, 2011; SOSA; NUNES; SEARA, 
2014; WILDNER, 2013) apontem um movimento ascendente-descendente 
(tom circunflexo) como padrão típico da região nuclear dos enunciados 
interrogativos totais do PB, mais especificamente dos dialetos sulinos 
do Brasil, observou-se, portanto, uma tendência distinta nos dados ana-
lisados (movimento ascendente terminal). As diferenças entre os resul-
tados anunciados e os apresentados pela maior parte dos trabalhos de-
dicados à análise de sentenças interrogativas totais no PB podem estar 
relacionadas à metodologia empregada e/ou à interferência de questões 
de natureza pragmática, pontos que merecem ser mais bem investigados 
em investigações subsequentes.

Sendo assim, com base nos resultados exibidos, este estudo apre-
senta indícios, ainda que fundamentado em uma análise preliminar, de 
que o contorno melódico não-marcado das interrogativas totais na va-
riedade porto-alegrense seja o padrão ascendente (L*H%).
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo surge do trabalho colaborativo realizado pelos autores 
no âmbito do grupo de pesquisa do CNPq Socialização da Linguagem 
e Letramentos – UFRGS. Nele abordamos a concordância nominal 
de número na fala de adolescentes de Pelotas pela Sociolinguística 
Variacionista, nos termos estabelecidos principalmente por William 
Labov e por David Sankoff.

Muitos estudos das variantes relacionadas à concordância nomi-
nal foram realizados no Brasil no final do século passado. Dentre eles, 
na perspectiva linguística variacionista, destacam-se Braga e Scherre 
(1976), Braga (1977), Scherre (1978, 1988, 1991 e 1996), Ponte (1979), 
Guy (1981), Dias (1993), Carvalho (1997), Naro e Scherre (1998 e 2000). 
Também Poplack (1980) estudou a concordância de número no espanhol 
de Porto Rico.

mailto:luis.ufpel@gmail.com
mailto:luciene.simoes3@gmail.com
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Desses trabalhos, interessou-nos, particularmente, retomar os re-
sultados alcançados por Guy (1981), porque ele foi um dos protagonis-
tas de uma série de discussões sobre a distribuição da marca de plural 
dentro do sintagma nominal (SN) que foram seguidas ou contestadas 
nas décadas seguintes. De fato, os efeitos dessas discussões ainda não 
cessaram, possivelmente porque ficaram inconclusos.

Ainda que haja muitos trabalhos sobre a concordância nominal de 
número (doravante CNn) em todas as regiões do país, este fenômeno, no 
Rio Grande do Sul, não está suficientemente descrito. Para melhor con-
tribuir com o seu entendimento, de forma a garantir a possibilidade de 
se produzir análises quantitativas e qualitativas, é importante rediscutir 
constantemente concepções e métodos de análise a respeito da CNn que 
ainda não tinham sido testados.

Assim, a partir de um entendimento de que a descrição e as teorias 
linguísticas fundantes perderam espaço e relevância nas investigações 
científicas atuais, mesmo antes de terem alcançado o nível de desenvol-
vimento necessário, este estudo teve como principal objetivo o de pro-
duzir descrição e análise dos casos de CNn extraídos de entrevistas com 
adolescentes de Pelotas, constantes do Banco de Dados Sociolinguísticos 
por Classe Social (VarX)1; recuperando, tanto quanto possível, a aborda-
gem e os axiomas de Scherre e Guy.

Buscamos, assim, primeiramente, verificar quais foram os grupos 
de fatores linguísticos e sociais associados à utilização de marcas de 
CNn. Era objetivo, ainda, tentar determinar qual é o principal gatilho 
para a utilização da marca de concordância pelos adolescentes desta co-
munidade de fala.

A hipótese principal que norteou este estudo foi de que a concor-
dância nominal de número em todos os elementos do sintagma nominal 
tem prestígio encoberto. Suspeitamos que sua utilização agregue algum 
status ao usuário, mas sua não-utilização não seja alvo de estigmatização.

1 É importante mencionar que, na época em que o VarX foi constituído (anos 2000 e 2001), não 
se considerava a necessidade de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa, apenas a autori-
zação dos informantes de trechos das narrativas com o fim único de utilização em pesquisas 
linguísticas.
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Tínhamos alguma convicção, também, de que a taxa de CNn está 
relacionada, superficial ou profundamente, com a classe social dos in-
formantes, sendo que adolescentes de classe popular utilizariam menos 
marcas de plural do que adolescentes de classe média-alta. E estávamos 
convictos ainda de que os fatores linguísticos mais relevantes para a uti-
lização da marca de plural é a associação da posição sintática ocupada 
dentro do SN com o tipo de determinante. Suspeitávamos, por fim, que 
o padrão do segmento fônico que antecede a marca de plural e a toni-
cidade poderiam exercer alguma influência sobre a marcação de plural 
em SNs.

Apenas uma certeza tínhamos, a de que este estudo não conse-
guirá revelar se se trata de aplicação ou apagamento da marca de CNn, 
especialmente pela forma como foi organizada a amostra.

2 A CONCORDÂNCIA NOMINAL DE NÚMERO

2.1 A CNn em Guy (1981)

Para poder produzir uma análise mais adequada da concordân-
cia de número dentro dos sintagmas nominais, Guy (1981) estabelece 
a distinção entre o PPB (Português Popular do Brasil – das classes mais 
baixas, de maioria negra ou parda, com pouca escolaridade, com possi-
velmente traços de origem crioula) e o PCB (Português Culto do Brasil 
– das classes mais altas, de maioria branca, escolarizada, mais influen-
ciada pelo Português Europeu, sem traços de origem crioula). Seu estudo 
focaliza o PPB carioca em dados do vernáculo retirados de gravações de 
fala de informantes dos projetos Competências Básicas do Português e 
MOBRAL.

Nesse estudo, há a constatação de que a comunidade de fala ca-
rioca apresenta heterogeneidades linguísticas ordenadas por dimensões 
sociais (classe, sexo, idade, contato social) e históricas. Segundo Guy, no 
Rio de Janeiro dos anos 80, como na maioria das cidades brasileiras, o 
crescimento populacional, nos anos anteriores, em grande medida, fo-
ram consequência do “êxodo rural”, como resultado da injusta situação 
fundiária no país. Também a história social da cidade – sua fundação, a 
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formação de colônias francesas e sua extinção pelos portugueses, sua 
transformação em centro de controle da produção mineira de ouro e dia-
mantes, sua importância no contexto nacional nos Séculos XIX e XX, 
a composição populacional da região metropolitana – fez com que as 
diferenças dialetais entre cariocas e imigrantes internos tivessem, na 
opinião de Guy, papel destacado na variação linguística local.

Uma das formas pelas quais Guy procura testar sua “hipótese” (de 
crioulização prévia, como se verá a seguir) é através da Concordância 
de Número – dentro do SN (NPA) e sujeito-verbo (SVA). Guy estuda as 
reminiscências do latim e do romanço no português (os elementos do SN 
e a concordância em gênero e número, a perda de muitos dos padrões de 
concordância de caso, ainda que mantenha de número, gênero e pessoa). 
O autor apresenta evidências históricas do apagamento de –s e de –n, e 
anota que esses fenômenos de apagamento são mais comuns nas classes 
mais baixas, visto que, tendentemente, as classes mais altas são mais 
conservadoras e as classes trabalhadoras são mais inovadoras:

A distribuição social de uma inovação linguística é, portanto, 
de crucial importância para o entendimento da relação entre o 
status sincrônico da linguagem e seu desenvolvimento históri-
co (Guy, 1981, p. 86).

O português padrão preserva algumas formas de concordância en-
contradas no latim: as regras nessa modalidade são obrigatórias e inva-
riáveis. No caso do PPB, a concordância de número se faz normalmente 
com uma ou duas marcas no início do SN, suficientes para expressar plu-
ral. Por exemplo, em “as casa branca”, mesmo não havendo concordân-
cia, a pluralidade está garantida.

Então,

o dialeto popular tem concordância de número variável em 
NPA e SVA e menos concordância de pessoa em SVA. A concor-
dância de gênero é essencialmente invariante e obrigatória. O 
efeito cumulativo da variação em NPA e SVA é produzir muitas 
“sentenças no plural” contendo apenas uma marca de plural, 
que geralmente está posta no SN-sujeito. É interessante obser-
var que este é precisamente o padrão de marca de plural que o 
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inglês tem hoje em todos os tempos verbais, exceto no presente 
(Guy, 1981, p. 108).

Um dos indícios apontados no trabalho – que, na opinião de Guy 
(1981), favorece a hipótese de crioulização prévia do PPB, em detrimen-
to da hipótese de desenvolvimento interno –, é a preferência histórica 
do português por sílabas de estrutura CV. Essa preferência “deveria mos-
trar-se como uma tendência a desfavorecer o apagamento de consoantes 
finais antes de uma palavra iniciada por vogal e favorecer o apagamento 
antes de palavra iniciada por consoante” (p. 136).

A regra de concordância dentro do SN, postulada por Guy, consi-
dera que, em português, o plural é marcado e o singular não-marcado. 
Em virtude disso, por óbvio, “a regra será aplicada apenas aos plurais; 
quando tudo é singular, não há necessidade de aplicação da regra de con-
cordância” (Guy, 1981, p. 157). O autor entende que a grande maioria 
dos singulares, encontrados na superfície em que são esperados plurais, 
permitem duas possibilidades de derivação: a não-aplicação da marca 
de plural ou a aplicação da marca de plural seguida pela aplicação 
de apagamento de –s. Guy considera a segunda possibilidade como a 
mais defensável, dada a sua interpretação dos dados de que dispõe2.

Inspirado nos trabalhos de Braga (1977) e de Scherre (1978), Guy 
estudou cinco posições dentro do SN, e chegou à conclusão, como as 
duas linguistas, de que é a primeira posição aquela em que mais ocorre a 
presença de –s. Ele levou em consideração também os efeitos fonológi-
cos advindos de processo de concordância dentro do SN, dentre os quais 
o mais importante para o apagamento de –s foi “acento”. Guy percebeu, 
por outro lado, que, nos casos em que a estrutura mórfica e a função 
coincidem, o apagamento é travado. A hipótese do autor é de que há 
primeiramente a marcação de plural e depois uma regra de apagamento 
de –s.

2 Guy (1981, p. 115) propõe que a sequência de transformações para a aplicação de plural em 
palavras terminadas em /l/ e ditongo nasal seria: animal#S > animal#iS > anima#iS > animayS; 
saboN#S > saboN#iS > sabõ#iS > sabõyS. Mas não podemos esquecer que: as formas latinas 
que geraram ‘animal’ e ‘sabão’ eram ‘animale’ e ‘sapone’; foram atualizadas em vários dialetos 
populares no Brasil formas como ‘animali’, ‘meli’, etc.; parece possível postular que, no PPB, o 
plural para ‘ão’ ocorra com a aplicação ‘-s’ ou então que esteja marcado no determinante-base 
para a marca de plural (e.g., o capitão/os capitão), a variedade plural culta (capitães) seria 
adquirida como se fora um heterônimo.
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Em suma, Guy chegou a três conclusões básicas sobre a aplicação 
variável da regra de concordância. A primeira delas é que a regra fono-
lógica de apagamento de –s é restringida primeiramente por “acento”, 
mas também por “contexto seguinte”. Uma outra é que a mais impor-
tante restrição para a regra sintática de NPA é a “posição da palavra 
dentro do SN”. Por fim, a terceira conclusão é que a principal dimensão 
social é “sexo”, com mulheres mais próximas da variedade culta do que 
homens. Não foi encontrada, nessa amostra, evidência de “mudança em 
curso”.

2.2 A CNn em Scherre (1988)

As contribuições para o estudo da Concordância Nominal de 
Número no português brasileiro contidos na Tese de Doutorado de Marta 
Scherre (1988) levaram esse trabalho, com muita justiça, a se tornar a re-
ferência mais importante para o estudo da CNn no Brasil. Entendemos 
que isso aconteceu porque há tantas inovações propostas, seja em âmbi-
to teórico quanto metodológico. Como convém a todo trabalho-referên-
cia, muitas dessas proposições foram testadas e – corroboradas ou con-
testadas, isso importa menos – propiciaram uma descrição do fenômeno 
em mais alto nível e de forma abrangente no país.

A tese de Scherre é o relato da análise da CNn em dados estratifi-
cados por sexo, escolaridade e faixa etária. Para melhor compreender o 
fenômeno, ela constituiu duas amostras: uma considerando cada item 
flexionável do SN com uma unidade de análise, à qual chamou atomística 
(com 11083 tokens); outra tomando cada sintagma nominal por inteiro 
como unidade de análise, ao que chamou de não-atomística (com 948 
SNs).

Uma primeira constatação que alimentou discussões nas duas dé-
cadas seguintes – e que o presente trabalho pretende retomar – é que a 
abordagem da utilização da marca de plural internamente ao SN quanto 
à sua posição linear ou classe gramatical, estas tomadas em separado ou 
como equivalentes, é incompleta ou mesmo inadequada. Marta Scherre, 
então, defende um cruzamento entre essas duas variáveis (posição linear 
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e classe gramatical), bem como a observação da relação entre os deter-
minantes e o núcleo do SN.

A análise da CNn sob essa ótica levou-a à conclusão de que a expli-
citação maior da marca de plural acontece em determinantes antepostos 
ao núcleo do SN. Quanto à marcação de plural no núcleo, entendeu que 
isso está associado à posição linear, ou seja, quando este ocupa a primei-
ra posição.

Uma outra inovação implementada em Scherre (1988) foi a apre-
sentação de uma variável por ela chamada de configuração sintagmática 
do SN. Segundo revelou a própria Marta anos mais tarde (em Scherre, 
1994, p. 43), a adoção desta variável lhe permitiu “uma série de conclu-
sões bastante esclarecedoras”. A primeira delas foi de que se, de um lado, 
algumas configurações sintagmáticas favorecem a aplicação da marca 
de plural em todos os itens do SN, outras configurações se apresentam 
sem aplicação de marca. Ao utilizar esta variável, Marta propôs que se 
passasse a analisar a classe gramatical em seu contexto (e.g., o artigo 
definido + substantivo) e não isoladamente.

Neste ponto, Marta propõe que o estabelecimento de um traço 
distintivo [+definido] poderia ser a chave para o entendimento da exis-
tência de uma saliência posicional, a partir do conceito funcionalista3 de 
que quanto mais saliente, mais CNn, estendê-lo para algo como quanto 
mais à esquerda, mais concordância, num claro diálogo com a ideia de 
topicalização.

Uma proposta alternativa feita por Marta, ainda em virtude dos 
resultados associados a esta variável (configuração sintagmática) foi a 
de considerar o papel da coesão sintagmática do SN, tendo em vista cer-
ta rigidez na posição ocupada no SN pelas classes gramaticais [-subs-
tantivo]. Desta forma, itens mais “voláteis” tenderiam a receber menos 
marcas.

A essa questão, Marta Scherre (1994, p. 46) retornou para lembrar 
que substantivos estão quase sempre presentes em SNs e raramente 
ocupam outra posição que não seja a segunda (97,6%), “mas os núcleos 

3 Sobre isso convém ler SCHERRE, M. M. P. Nominal agreement and functionalism. Alfa (São 
Paulo), v. 41, n. esp., p. 181-206, 1997.
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não transferem o seu comportamento aos determinantes” ou outros ele-
mentos que ocupam a segunda posição.

2.3 Estudos mais recentes sobre a CNn no Brasil

Klebson Oliveira, Juliana Soledade e Verônica de Souza Santos 
(Oliveira et al., 2009) analisaram a concordância nominal na dramatur-
gia do Século XIX, utilizando os estudos de Marta Scherre como nortea-
dor do seu estudo.

Lília Soares Miranda Santos (Santos, 2011) estudou a presença e 
a ausência de concordância nominal entre os elementos do SN na fala 
de Pedro Leopoldo – Minas Gerais. Concluiu que a ausência de concor-
dância nominal preponderava em 52% dos casos. Contudo a autora não 
defende que a concordância nominal de número (CNn) no português fa-
lado em Pedro Leopoldo se manifeste como mudança em progresso. Em 
seu estudo, que faz referência a Guy (1981) e Scherre (1988), Lília aborda 
prioritariamente a ausência de CNn e propõe um tratamento em separa-
do para os quantificadores universais.

Walesca Afonso Alves Pôrto (Pôrto, 2013), uma estudante em ini-
ciação científica, analisou a CNn com o intuito de investigar suas varian-
tes em dados de fala de indivíduos em quatro programas da televisão 
brasileira: Jornal GloboNews, De Frente com Gabi, Esquenta e Casos de 
Família, estratificados por escolaridade. Concluiu que os itens à esquer-
da do núcleo tendem a ser mais marcados e que o numeral cria condi-
ções desfavoráveis à utilização da marca de plural no elemento seguinte.

Samuele Bahia Rodrigues Ferreira (Ferreira, 2013) abordou a si-
tuação da CNn em Rio de Contas e Sapé, que são comunidades de fala 
afro-brasileiras isoladas da Bahia. Ao se valer de dados de um corpus de 
doze inquéritos, encontrou baixa frequência de marcação do plural nos 
constituintes do SN (46%).

Sílvia Vieira e Sílvia Brandão (Vieira; Brandão, 2014) estudaram 
a concordância de número nominal e verbal, em diferentes estruturas, 
no Português Europeu e no Português do Brasil, com base nos pressu-
postos da Sociolinguística Variacionista. A comparação entre as duas 
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variedades permitiu-lhes entender algumas diferenças entre os padrões 
de concordância brasileiros e europeus; elas propuseram uma tipologia 
para detectar o que é supostamente variável e o que se mostra como 
uma tendência geral. Elas não estabeleceram uma análise por classe de 
palavra em separado.

Zheng Shen (Shen, 2016) concluiu ter encontrado evidência para 
o processo de concordância nominal e a relação implicacional entre 
concordância nos planos sintático e morfológico, pois, para o autor, a 
concordância “morfológica” envolve a concordância “sintática”, mas o 
contrário não é necessariamente verdadeiro.

Catarina de Sena Siqueira Mendes da Costa (Costa, 2017) abordou 
a concordância nominal de número da fala de moradores de um bairro 
periférico de Caxias, no Maranhão, uma comunidade constituída a partir 
da migração do campo para a cidade. Fez uma abordagem muito apoiada 
nas teses defendidas por Scherre, dando especial atenção ao papel da 
saliência fônica – aqui tomada como um princípio, equivocadamente a 
nosso juízo. Encontrou peso relativo alto para influência da posição pré-
-nuclear sobre a não-marcação de plural. Dada a provável influência de 
variedade rural maranhense, constatou que a utilização da variante sem 
prestígio naquela comunidade de fala é mais frequente (62%).

Neste mesmo ano, Lorena Enéas Rosa Santos (Santos, 2017) de-
fendeu sua dissertação de mestrado na UFES sobre a variação da CNn 
em 91 cartas escritas durante o Século XX por sertanejos baianos semi-
-alfabetizados. Ela utilizou-se das análises sintagmática e atomística, 
propostas por Scherre. Os resultados demonstraram que as estratégias 
mais usadas pelos sertanejos, no que tange à CNn, estão próximas aos 
usos orais populares e também às construções relatadas em estudos de 
aquisição da concordância4. Ela utilizou uma variável inovadora, a que 
chamou Número Absoluto de Constituintes do SN, cujos resultados in-
dicaram (Tabela 6 à p. 109) comportamentos diferenciados da aplicação 
da marca de CNn quando o SN é composto de dois elementos (41%) e 
quando possui mais de dois elementos (ao redor de 20%).

4 Aqui encontramos resultados comparáveis aos trabalhos orientados por Luciene Simões: 
Capellari, E. 2004; Schneider, S., 2012; Mangabeira, A., 2012. Estes estudos, propõem uma 
aproximação entre a sociolinguística variacionista e a aquisição da linguagem, o que, de certa 
forma, foi considerado por Scherre, 1988.
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Cristina Azalim, Mercedes Marcilese, Cristina Name, Lilian Scher 
e Lydsson Gonçalves (Azalin et al., 2018) estudaram a CNn não redun-
dante, tomando a saliência fônica como relevante para o entendimento 
do fenômeno. Valeram-se de técnica de produção eliciada por repetição, 
conduzidos com falantes adultos. Elas perceberam que não é possível 
sustentar a Saliência Fônica como um princípio geral, por várias razões, 
dentre as quais destacam a intersecção com a tonicidade: “Os resultados 
obtidos em função da variável saliência parecem sugerir a necessidade 
de uma revisão da própria caracterização de saliência fônica quando a 
dimensão cognitiva e perceptual da variação é levada em consideração” 
(p. 541).

Letícia Alves Moreira e Juliana Segadas Vianna (Moreira; Vianna, 
2018), no mesmo ano, analisaram os padrões associados à CNn de Nova 
Iguaçu, no Rio de Janeiro, utilizando-se de 12 informantes estratificados 
por escolaridade.

Andressa Kaline Oliveira Marques, Almir Almeida de Oliveira e 
Aldir Santos de Paula (Marques et al., 2019) analisaram a correlação en-
tre CNn em Maceió e os grupos de fatores posição linear, classe gramati-
cal e relação da classe gramatical com o núcleo, entre outros. Sua conclu-
são foi de que posição e classe gramatical favorecem a CNn.

Ainda nesse ano, Flávia Santos Martins e Izete Lehmkuhl Coelho 
(Martins; Coelho, 2019) realizam um estudo comparativo entre as taxas 
de utilização da CNn em uma comunidade de fala do Alto Solimões, no 
Amazonas, e outras regiões brasileiras. Por se tratar de trabalho de com-
paração, elas testam as mesmas variáveis que compuseram os envelo-
pes de variação de outros estudos que demonstram afiliação às ideias de 
Marta Scherre sobre concordância. Não há inovação, portanto. Os seus 
resultados se emparelham com os de outros estudos:

Apesar dessa diferença bastante acentuada entre os percen-
tuais gerais de concordância, as variáveis independentes lin-
guísticas relevam que a marcação da concordância nominal 
no município de Fonte Boa é regida, em grande medida, pelas 
mesmas restrições linguísticas das outras regiões do Brasil, se-
jam essas regiões mais ou menos urbanas. A marcação da con-
cordância nominal é favorecida pelos “elementos não nuclea-
res antepostos ao núcleo” (0,88), pelas “marcas precedentes a 
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partir da primeira posição” (0,71, 0,64 e 0,63), pelos “proces-
sos morfofonológicos mais salientes” (0,92, 0,92, 0,81, 0,80 e 
0,71) e pelo “contexto fonológico subsequente”, especialmente 
quando esse contexto for representado por vogal (0,61) e pausa 
(0,56) (Martins; Coelho, 2019. p. 4114).

Também nesse ano, Celeste Maria da Rocha Ribeiro (Ribeiro, 2019) 
apresentou um estudo de CNn a partir de dados orais de falantes de 
Oiapoque (Amapá). Os seus resultados revelaram um contexto de mu-
dança em curso, em parte motivada pela situação de fronteira linguística 
com o francês, que reflete a tendência de falantes mais jovens fazerem 
maior uso da marca de plural.

3 METODOLOGIA

Os procedimentos descritos nesta seção referem-se à estruturação 
do Banco de Dados Sociolinguísticos Variáveis por Classe Social – VarX 
(levada a termo em Pelotas em 2000 e 2001) e às questões metodoló-
gicas que envolvem este estudo de concordância nominal de número. 
Nesta seção, estão descritos a construção do corpus e os procedimentos 
de análise.

A construção do VarX surgiu da necessidade de se estudarem, na 
perspectiva laboviana, com maior profundidade, aspectos referentes 
a classes sociais (ocupação/profissão, renda/patrimônio e escolarida-
de) e suas implicações linguísticas, além da preocupação em encontrar 
respostas para os fenômenos linguísticos associados a gênero e idade. 
Foi formulado ainda um questionário amplo o suficiente para abranger 
questões relativas à renda e escolaridade da família do informante, bem 
como relativas à “orientação” e à “atitude linguística”, além de ques-
tões que objetivam permitir a identificação de eventuais motivos de dis-
crepâncias nos dados. O número de informantes é de cinco por célula. 
Assim, o VarX foi construído com noventa informantes.

Para este trabalho, foram analisados os Sintagmas Nominais pro-
duzidos por dez adolescentes de Pelotas. Como está demonstrado no 
Gráfico 1, cinco eram de classe baixa (todos com escolaridade funda-
mental) e cinco de classe média-alta (destes, quatro tinham escolaridade 
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superior e um escolaridade média). Havia cinco adolescentes do gênero 
feminino e cinco do masculino.

As rodadas estatísticas ocorreram através do Goldvarb X. Após as 
primeiras rodadas, cujo objetivo era permitir a comparação com outros 
trabalhos semelhantes realizados no país, redesenhamos o primeiro en-
velope de variação, retirando as variáveis que não se mostraram perti-
nentes para o estudo da CNn entre os adolescentes de Pelotas. Isto é, ao 
realizar a rodada computacional que definiu as características gerais de 
cada variável e da amostra como um todo, houve rodadas para estabe-
lecer a versão final das variáveis com número de fatores superior a qua-
tro. Durante a análise dos dados, foram realizadas amalgamações entre 
fatores, entre variáveis de cada conjunto e entre variáveis de conjuntos 
distintos. Essas amalgamações somente são realizadas quando “autori-
zadas” pelos “testes de significância estatística”.

3.1 O envelope de variação

3.1.1 A variável dependente 

A aplicação da desinência de número em Pelotas, foco do presente 
trabalho, é variável. Ou seja, a utilização de uma ou mais marcas de plu-
ral (-s, -es ou -is) após o tema do nome dentro de um sintagma nominal 
pode ocorrer ou não. Neste trabalho, buscamos conhecer os condiciona-
dores linguísticos e sociais da aplicação de marca de concordância no-
minal de número. Dessa forma, adotamos uma codificação capaz de dar 
conta de todas as variantes que podem aparecer em cada item do SN:

1 – Aplicação da Marca de Concordância Nominal de Número

Ø – Não-aplicação da Marca de CNn

3.1.2 As variáveis linguísticas e sociais

Optamos por organizar as variáveis linguísticas em conjuntos 
que pudessem ter relações gramaticais intrínsecas. Visamos, com isso, 
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contemplar uma base linguística (lógica e teórica) que permitisse possí-
veis amalgamações e cruzamentos. Por essa razão, as variáveis linguís-
ticas estão dispostas em conjuntos, segundo os critérios: (1) que as va-
riáveis do conjunto possam ser hierarquizadas e (2) que seja garantida 
alguma unidade tipológica entre as variáveis. Um dos conjuntos de va-
riáveis tem caráter prioritariamente morfofonológico; outro aborda os 
aspectos primordialmente sintáticos, dentre os quais se destaca a “posi-
ção dentro do SN”.

Antes de proceder às análises estatísticas definitivas, os dados fo-
ram codificados para testar variáveis que parecem ser inócuas para o 
processo de concordância aqui estudado. A suposição – que se baseia na 
percepção de que a inserção (ou apagamento) de morfemas em fronteira 
de palavra é uma operação complexa e que, por isso, ocorre em momen-
to anterior aos processos fonológicos de assimilação ou apagamento – é 
de que nenhum segmento ou traço fonológico vizinho está associado 
ao incremento da taxa de concordância. Por esse motivo, as variáveis 
fonológicas que controlem os contextos precedente e seguinte foram re-
tiradas das análises estatísticas subsequentes.

Por economia de espaço, dadas as limitações de páginas, apresen-
taremos, na seção seguinte, juntamente com os resultados, a descrição 
das variáveis encontradas como relevantes.

4 RESULTADOS

Nesta seção apresentaremos a descrição dos resultados das di-
versas rodadas estatísticas realizadas. Começaremos descrevendo os 
percentuais anotados numa primeira grande rodada de caráter geral 
com o objetivo principal de estabelecer a média geral de aplicação da 
Concordância Nominal de número (CNn), que foi de 71%, estabelecer 
elementos de comparação entre outros trabalhos, bem como encontrar 
os fatores que não apresentaram variação (knockouts).
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4.1 Descrição dos resultados gerais

A primeira rodada, uma rodada geral, apresentou número de ocor-
rências que, percentualmente, destacam alguns fatores dentro das va-
riáveis analisadas. Como está demonstrado na Tabela 1, no grupo de 
fatores “Tonicidade”, houve CNn acima dessa média quando se tratava 
de monossílabo átono (94%) (exemplo: “ahh… DAS brincadera que eu 
gostava” – VarX 1, 0m55s). Todos os outros fatores ficaram abaixo dessa 
média. O comportamento linguístico destes adolescentes não segue o 
padrão de CNn encontrado por Guy (1981, p. 139), posto que o apaga-
mento de –s foi maior justamente quando a marca estaria presente na 
sílaba tônica, isto é, nas oxítonas e nos monossílabos tônicos (nos nossos 
dados, respectivamente 57 e 47%). Há que se considerar, entretanto, que 
os determinantes mais utilizados em sintagmas nominais plurais (os, as, 
uns) são monossílabos átonos, o que provoca, portanto, alto grau de fal-
ta de ortogonalidade com o fator “B- Artigos, pronomes demonstrativos 
e possessivos” da variável Classe Gramatical. Desse modo, atribuir papel 
preponderante à tonicidade como influenciadora de aplicação de marca 
de CNn sugere que seja tomar um efeito aleatório como sua causa.

No grupo de fatores “Posição linear”, o fator que apresentou alta 
proporção de CNn foi a primeira posição do sintagma nominal, com 94%. 
Este percentual está no mesmo nível dos encontrados no sudeste do país 
(em torno de 95%) por Guy, Scherre e Braga. É um resultado que, à pri-
meira vista, reforça o argumento de Guy (1981) sobre a importância da 
primeira posição linear para o entendimento da CNn. Entretanto, dadas 
as circunstâncias associadas ao fenômeno no português brasileiro, era 
de se esperar que o nível de concordância na primeira posição fosse, se 
não 100%, muito próximo disso. Como não o é, se faz necessário pergun-
tar por que razão não o é. Como veremos mais adiante, os 6% de casos 
de não-concordância estão relacionados com uma estrutura de SN em 
que o elemento na primeira posição (um artigo sem concordância) vem 
sempre seguido de um pronome possessivo com concordância, como em, 
e.g., “uma vaca quase comeu a minhas ropa” (VarX 2 – 60m51s).
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O grupo de fatores “Classe gramatical” apresenta quatro fato-
res com percentual de aplicação de CNn acima da média de 71%: P – 
Pronome indefinido (ex.: “e OUTRAS coisa mais” – VarX 1 – 16m59s); 
B – Artigos, pronomes demonstrativos e possessivos (ex.: “até nESSAS 
época de carnaval” – VarX 5 – 13m49s); Q – Quantificador Universal (ex.: 
“a minha mãe vinha TODOS fim de semana” – VarX 2 – 8m46s); C – 
Categoria Substantivada (ex.: “se tu comparar com os OUTROS” – VarX 
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10 – 29m02s). Todos esses fatores estiveram acima de 90%, sendo que P 
(com 99%) e B (com 98%) são quase categóricos.

Está demonstrado na Tabela 1, também, pela proximidade dos per-
centuais, que a inclusão de “pronomes indefinidos” (e.g. alguns, vários, 
muitos, outros) na categoria B, a mesma dos outros pronomes (demons-
trativos e possessivos) parece ser possível e desejável. Nesse caso, seria 
necessária uma recodificação para acomodar os seis casos (dados nº 142, 
161, 814, 975, 1478, 1522) em que os pronomes indefinidos apareceram 
na segunda posição dentro do SN, precedidos de um artigo (ex.: “nas 
OUTRAS coisa é faixa” – VarX 5 – 20m3s, dado nº 975). A recodificação 
deste fator, quando na segunda posição, pelo nosso quadro de fatores 
disponíveis e pelas semelhanças estruturais, será como “adjetivo”.

A categoria “Q – Quantificador universal” também merece um 
olhar mais atento. A primeira observação é de que o quantificador está, 
estruturalmente, segundo o modelo paramétrico de sintaxe, fora do que 
entendemos como um SN regular. Nesse sentido, devíamos pensar na al-
ternativa de uma posição 0 (zero), posto que precede o artigo ou o prono-
me demonstrativo que sempre aparecem na posição 1 (e.g., “ALGUMAS 
Dessas pessoas eu fiquei muito amiga delas” – VarX 9 – 26m01s). Uma 
segunda observação é que, como está demonstrado na Tabela 1, das trin-
ta ocorrências, vinte e oito receberam marca de CNn. Os dois casos que 
não receberam a marca foram: “o resto é TUDO meus amigo” (VarX 1 
– 34m55s) e “são TUDO uns chinelo brabo” (VarX 4 – 14m14s). Como 
se pode notar, a opção pela variante TUDO5, nestes dois casos, força a 
não-utilização da marca de CNn, o que torna a marcação categórica em 
quantificadores universais. Uma terceira observação importante é que, 
dos 28 usos de quantificadores, 10 foram contraídos, e.g., de “todos os” 
em “tod’os”, sempre pelos adolescentes de classe baixa. Aliás, os in-
formantes 1, 2, 3 e 4 (moradores do arrabalde) utilizaram nove formas 
contraídas e uma não contraída; o informante 5 utilizou uma contraí-
da e três formas não contraídas; os cinco informantes de classe média 
alta (todos do centro) utilizaram somente formas não contraídas. Essa 

5 Não temos sequer certeza se TUDO, no primeiro exemplo, pode ser classificado como quanti-
ficador universal. Seria necessário aceitar como única alternativa a correspondência a “o resto 
são TODOS OS meus amigos”, o que parece inadequado.
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situação permite-nos suspeitar que a contração de quantificadores era 
um marcador de classe em Pelotas na virada do milênio.

Esperava-se que os resultados de “C – Categoria substantivada” se 
aproximassem da “S – Substantivo”, o que não ocorreu. Dos dezessete 
casos com CNn, nove (53%) foram com a palavra “outros(as)”, em usos 
anafóricos como: “as OUTRAS morava mais longe” (VarX 3 – 22m36s). As 
outras palavras substantivadas foram: quantas, maiores, melhores (2), 
mesmas, poucos (2) e juntas. Apenas dois casos de não-concordância: 
“aos POUCO” (VarX 4 – 24m48s) e “eles são os BOM” (VarX 4 – 20m05s). 
Este comportamento inesperado pode estar associado ao uso frequente 
da expressão “os outros”: houve 47 utilizações de “outros(as)” nos dados 
dos adolescentes, todas com concordância nominal de número.

A variável “Contexto fonológico” foi incluída para se testar se ha-
via alguma influência do segmento à direita do qual se coloca a marca 
de CNn. Como se pode observar na Tabela 1, apenas o contexto da la-
bial nasal apresentou percentual acima da média, ou seja, dos artigos ou 
pronomes indefinidos – e.g.: “novinho… UNS treze ano eu acho” (VarX 
1 – 2m01s) ou “sendo que ALGUNS lugares” (VarX 5 – 0m18s). Além des-
tes foram mencionadas apenas as seguintes palavras terminadas em la-
bial nasal no singular: bom (2), viagem (2), vantagem, jovem e jardim. 
Também neste caso, há alto grau de falta de ortogonalidade com o fator 
“B - Artigos, pronomes demonstrativos e possessivos” da variável Classe 
Gramatical, já que o contexto de labial nasal é preponderantemente ou 
“B” ou “P – Pronome Indefinido”, categorias que foram amalgamadas na 
rodada seguinte. Há que se considerar, também, a falta de ortogonalida-
de com o fator “1 – Primeira posição” da variável “Posição linear”. Assim, 
em virtude dos resultados desta variável e das razões apresentadas aci-
ma, “Contexto fonológico” foi retirado da análise.

O mesmo ocorreu com a variável “Grau” (Tabela 1). Não há por que 
deixá-la na análise com tão poucos dados de aumentativo e de diminuti-
vo. Ainda que o fator “N – Normal” inclua formas que normalmente não 
seriam flexionadas quanto ao grau por restrições morfológicas (como 
“os”, “alguns”, “emprestado” etc.), o seu índice de utilização coincide 
com a média geral. Há apenas dois casos de aumentativos e vinte e sete 
de diminutivos (1,5% do total analisado).
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Mas, antes de retirá-la da análise, cabem alguns comentários so-
bre o grau, caso o colega leitor se interesse em estudá-la futuramen-
te. Primeiramente, que o senso comum de que as mulheres usam mais 
diminutivos do que homens parece se confirmar: 75% dos 27 usos de 
diminutivo foram produzidos por mulheres. Segundo, que o diminutivo 
também é facilmente utilizável como uma marca idioletal, i.e., uma mar-
ca utilizada por uma pessoa (provavelmente mulher) para personalizar 
a própria fala: 14 dos 27 diminutivos foram produzidos pela informante 
2. Terceiro, que parece ser um sufixo usado preferencialmente por clas-
ses populares, já que houve apenas 3 usos pela classe média alta, em: 
“os guri de boné e as GURIAZINHA NOVINHA…” (VarX 13 – 21m41s) e 
“umas COISINHAS em espanhol” (VarX 15 – 21m51s).

A variável “Posição do elemento em relação ao núcleo do SN” cum-
pre o propósito de verificar se é a posição dentro do SN a partir da borda 
esquerda – analisada no grupo de fatores “Posição linear” – ou a partir 
do núcleo. São, portanto, variáveis que não podem aparecer numa mes-
ma rodada, posto que há falta de ortogonalidade, já que em pelo menos 
65% dos SNs os fatores codificados como “1 – Primeira posição”, daquela 
variável, referem-se aos mesmos dados codificados como “C – anteposto 
contíguo” em relação ao núcleo do SN.

A Tabela 1 revela que todos os casos de marcação em elemento 
posposto tinham concordância cheia, isto é, marca de plural em todos 
os elementos do SN. É interessante, também, o fato de que na maioria 
dos casos de concordância em pospostos não há determinantes antepos-
tos. A maioria dos 181 SNs com elementos pospostos tem 3, 4 ou mais 
elementos dentro do SN. Nos poucos casos de SNs com dois elementos 
apenas, a estrutura é sempre, obviamente, composta por núcleo na pri-
meira posição.

Por outro lado, os dados revelam uma tendência a marcar mais os 
elementos antepostos, uma vez que os antepostos contíguos foram mar-
cados quase que categoricamente (673 ocorrências em 675 possibilida-
des). Houve concordância divergente em apenas em dois casos: “per-
guntando se não tinha OUTRA COSITAS mais” (VarX 4, 17m10s) [dado 
nº 772] e “ia passear pra ALGUM LUGARES” (VarX 5, 00m22s) [dado nº 
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830]6; o que se trata, visível e inequivocamente, de falha de produção 
linguística. É importante atentar para o fato de que a grande maioria 
(retomaremos isto mais adiante) se trata de SN com dois elementos pas-
síveis de receber a marca de plural. Anne Jon-And (2010, p. 40), observou 
algo semelhante em relação ao português moçambicano:

Pode-se constatar que, assim como nos estudos anteriores, o 
papel da posição pré-nuclear adjacente é essencial e favore-
ce fortemente a marcação de plural. Esta posição é de facto a 
única que favorece a aplicação da regra para os elementos não 
nucleares, visto que as posições pré-nuclear não adjacente e 
pós-nuclear desfavorecem a marcação de plural.

Já em relação a elemento anteposto não-contíguo, a atribuição de 
concordância ocorreu em 74% dos casos (84 ocorrências em um total de 
113 SNs), o que confirma, mais uma vez, a generalização presente em 
todos os trabalhos sobre concordância nominal de número no Português 
Brasileiro: a marcação de CNn ocorre à esquerda do núcleo, preferen-
cialmente. Observemos, contudo, que, dentre esses 113 SNs, os casos de 
não uso da marca de CNn em elemento anteposto não-contíguo seguiu 
o padrão pré-determinante + determinante + nome7. Os exemplos: “já 
O MEUS COLEGA tavam na volta” (VarX 1, 29m45s) [dado nº 187] e “ela 
[a mãe] disse: A TUAS ROPA, tu não leva!” (VarX 3, 43m55s) [dado nº 
652]. Nos 42 SNs anotados, essa estrutura artigo + pronome possessivo 
+ substantivo se manifestou sempre.

É relevante considerar, ainda, que, dos 42 SNs, os 26 que não re-
ceberam marca de concordância no artigo (pré-det) também não tive-
ram o núcleo marcado, e.g., “a minhas pintura” (VarX 3 – 46m01s). E 
todos os 26 casos foram produzidos por informantes de classe baixa. Dos 
16 casos de concordância no pré-determinante, apenas 3 foram produ-
zidos por informantes de classe baixa e os 3 sem CNn no núcleo, por 
6 O leitor observará que se trata dos mesmos exemplos em que não houve CNn em determinan-

te base (primeiro exemplo) ou pronome indefinido (segundo exemplo). Estes são também os 
únicos dois exemplos em que não houve CNn na primeira posição que não esteve associada à 
estrutura artigo+pronome possessivo.

7 Essa notação refere-se ao modelo expresso pela Teoria Padrão, de Noam Chomsky, há muito 
abandonada pelos gerativistas. Ela é utilizada aqui menos como um princípio teórico rele-
vante a esta análise e mais como forma de deixar clara a existência de hierarquização dos 
determinantes dentro do SN e de que maneira essa hierarquização pode afetar a atribuição (/ 
apagamento) da marca de CNn pelo falante.
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exemplo: “dos meus parcero” (VarX 1 – 29m33s), “essas tuas ropa” (VarX 
3 – 30m53s) e “os meus conhecido” (VarX 4 – 1m58s). As 13 ocorrências 
restantes receberam concordância cheia e foram todas produzidas pela 
classe média alta. Tendo em vista esse comportamento linguístico – isto 
é, de que todas as formas com pré-determinante que não receberam 
marca no núcleo foram produzidas por informantes de classe baixa e 
todas as que receberam a marca foram produzidas por classe média alta 
– é de se supor aqui um forte indício de que estruturas do tipo “nem se 
humilhando no meus pé” (VarX 3 – 46m44s) sejam marcadores de classe 
social (cf. Chambers, 1995).

A concepção de que, no português brasileiro – principalmente por 
Braga (1977), Scherre (1978) e Guy (1981) – a CNn é aplicada da esquerda 
para a direita, a partir do elemento mais periférico do SN, não foi segui-
da em textos posteriores, que preferiram combinar a posição em relação 
ao núcleo com a posição linear, levando em conta a classe gramatical de 
cada vocábulo sobre o qual recai (ou não) a CNn. Scherre (1988) adotou o 
cruzamento dessas variáveis ao concluir que o primeiro passo é estabe-
lecer distinção entre vocábulos que funcionam como núcleo dos que são 
elementos não-nucleares. Mas, entre estes últimos, é necessário, tam-
bém, separar os pré-nucleares dos pós-nucleares para que se consiga 
apresentar adequadamente a interinfluência de classe gramatical e po-
sição linear sobre a aplicação da marca de concordância nominal de nú-
mero. Veremos, mais abaixo, que essas escolhas (posição linear, posição 
a partir da esquerda, mix destas duas com classe gramatical) não são as 
mais adequadas, principalmente porque enfatizam o papel morfológico, 
e não o sintático, do vocábulo que recebe (ou não) a marca de plural, mas 
também porque contêm falta de ortogonalidade.

Ainda na Tabela 1, a descrição geral apresenta um uso ligeiramen-
te maior de CNn por homens, 73%; muito próximo, portanto, da média 
geral que foi de 71%. Percentualmente, a categoria classe social parece 
ser relevante para a aplicação de CNn, o que corrobora a percepção ano-
tada acima sobre a possibilidade de existência de marcador de classe 
em algumas estruturas de SN. Em termos gerais, houve Concordância 
Nominal de Número em 95% das 753 ocorrências associadas à Classe 
Média Alta. Com relação à escolaridade, observou-se que a baixa escola-
ridade desfavorece a aplicação de CNn. O Gráfico 1, a seguir, demonstra 
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a atuação dessas três dimensões sociais em relação aos usos de concor-
dância nominal de número por informantes, individualmente.

Gráfico 1 – Aplicação de CNn por informante na fala de adolescentes de Pelotas, 

incluídas as dimensões Gênero, Classe Social e Escolaridade (em percentuais)

Ocorre que, como veremos adiante, a análise da concordância no-
minal de número apoiada na posição do elemento, da forma como foi até 
agora preferencialmente analisada no PB, leva a uma descrição inade-
quada da variação. É preciso ponderar – para além da classe gramatical 
do elemento e de sua posição dentro do SN, seja linear ou a partir do 
núcleo – que a estrutura sintática associada ao tamanho do SN é consi-
derada pelo falante ao expressar (ou não) a marca de plural.

Essa afirmação se baseia em algumas observações das caracterís-
ticas estruturais do SN plural nos 1801 dados, ilustradas pela Tabela 4, 
mais abaixo:
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a. SNs sem elemento adjacente pré-nuclear (estruturas [N], [Nγ])8 têm 
o plural indicado categoricamente no elemento nuclear e variavelmente 
no pós-nuclear;

b. SNs com um único elemento adjacente pré-nuclear (estruturas [∆N], 
[∆Nγ], [αN], [αNγ]) têm o plural indicado categoricamente no elemento 
pré-nuclear e variavelmente no nuclear e pós-nuclear;

c. SNs com dois ou mais elementos pré-nucleares (estruturas [∆αN], 
[α∆N], [αγN], [βαN], [∆αNγ], [α∆Nγ], [βα∆N], [βαNγ], [βα∆Nγ]) têm o plu-
ral indicado categoricamente no elemento pré-nuclear [α] (det base9) e 
variavelmente nos elementos pré-nucleares [β] (pré-det) e [γ] (adjetivo); 
variavelmente, também, será a marcação de plural nos elementos nuclear 
e pós-nuclear.

4.2 Descrição dos resultados recodificados

As Tabelas 2, 3 e 4 apresentam ocorrências, percentuais e pesos 
relativos dos três grupos de fatores tomados como relevantes para a 
Concordância Nominal de Número nas análises feitas sobre o portu-
guês brasileiro. O diferencial neste estudo é que esses grupos de fatores 
não estiveram presentes na mesma rodada. Evitamos, com isso, a falta 
de ortogonalidade. Também realizamos rodadas distintas: (1) em que 
estão incluídos todos os SNs – à semelhança mas não exatamente da 
forma tratada na literatura como análise não-atomística – e que chama-
remos de concordância cheia incluída – e (2) apenas com os SNs que não 
têm todos os elementos marcados – análise atomística, para os outros 
trabalhos, e concordância variável dentro do SN, para nós. Nas duas ro-
dadas, foram excluídos os dados em que havia apenas um elemento no 
Sintagma Nominal, porque estará forçosamente marcado no plural.

8 LEGENDA: [N] – Núcleo de SN (substantivo); [∆] elemento que não recebe a marca de plural 
(e.g.: “mais” e numerais) e quantificador universal; [α] determinante-base (artigos, pronomes 
possessivos, demonstrativos e indefinidos); [γ] (adjetivo); [β] pré-determinante (artigo ou de-
monstrativos precedendo pronomes possessivos).

9 Det-base = Determinante-base; Pré-det = determinante secundário.
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A variável Posição Linear, também neste estudo, escolhe a Primeira 
Posição como a que mais recebe a marca de plural. Foram 95% das 
ocorrências em concordância cheia e 90% em concordância variável. 
Observemos que, quando são retirados os dados de CNn em todos os 
elementos do SN, os percentuais de marcação de plural se reduzem mui-
to nas posições 2 e 3, para 10% e 2%, respectivamente. Também está 
demonstrado que os pesos relativos ficam mais polarizados na análi-
se em que nem todos os elementos do SN estão marcados, chegando a 
0,94 na primeira posição. A observação da Tabela 2 nos leva a concluir 
que a CNn recai real e preferencialmente sobre a primeira posição, como 
apontaram os trabalhos pioneiros sobre o assunto no Brasil, já mencio-
nados acima; não podemos, entretanto, afirmar que todos os falantes 
do português brasileiro usem a Primeira Posição como um gatilho para a 
aplicação da regra de CNn. Isto é, a grande taxa de aplicação de concor-
dância nominal em primeira posição pode ser fruto de uma coincidên-
cia: os elementos mais marcados (artigos, pronomes demonstrativos e 
indefinidos), em virtude da função sintática que exercem no SN, ocupam 
a primeira posição sempre10 que aparecem.

10 Consideramos a posição ocupada pelos Quantificadores Universais como Posição Zero.
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A variável Posição em Relação ao Núcleo do SN, neste estudo como 
nos posteriores a Scherre (1988), escolhe a posição anterior contígua ao 
núcleo como a que mais recebe a marca de plural. Como o demonstra 
a Tabela 3, foram 99% das ocorrências em concordância em ambas as 
rodadas, com CNn plena ou variável. Somente não é 100% por conta de 
dois casos, já mencionados acima: “perguntando se não tinha OUTRA 
COSITAS mais” (VarX 4, 17m10s) [dado nº 772] e “ia passear pra ALGUM 
LUGARES” (VarX 5, 00m22s) [dado nº 830]. Está demonstrado que, no-
vamente, quando retiramos os dados de CNn em todos os elementos do 
SN, o percentual de marcação de plural se reduz de 74% para 41% na 
posição anterior não-contígua ao núcleo e de 49% para 2% quando na po-
sição nuclear. Os pesos relativos são muito próximos nas duas análises 
na posição contígua ao núcleo, em torno de 0,99. Logo, nesta rodada, 
sobressaiu-se destacadamente a posição anterior adjacente ao núcleo 
como o fator influenciador da aplicação da marca de plural; havemos 
de chamar a atenção, todavia, para o fato de que 76,4% dos 1760 SNs 
analisados eram compostos por dois elementos, de modo que a posição 
adjacente ao núcleo é preferencialmente formada por artigos, pronomes 
demonstrativos e indefinidos. Isso faz com que – por conta da função 
sintática que essas três classes de palavras cumprem no SN e do tama-
nho dos SNs – a marcação de plural entendida como posição adjacente 
também possa ser fruto de mera coincidência: um efeito, não uma causa.

A variável Classe Gramatical, da rodada geral, foi recodificada 
para que a Função sintática do vocábulo-alvo da CNn fosse considerada, 
sob inspiração de Shen (2016). Desse modo, os fatores B e P (artigos, 
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pronomes indefinidos, demonstrativos e possessivos) passaram a “B 
– Determinante-base”, os fatores S e C (substantivo e categoria subs-
tantivada) passaram a “N – Núcleo do SN”, o fator A (Adjetivo) passou 
a “A – Modificador” e o fator D (artigos e demonstrativos seguidos de 
pronomes possessivos) passou a “D – Pré-determinante”. O fator “Q – 
Quantificador universal”, pelas razões já apresentadas anteriormente, 
foi retirado da análise.

A Tabela 4 demonstra que a função de Determinante-base foi a que 
mais recebeu a marca de plural, em 99% dos casos, quer na análise que 
incluiu os SNs com concordância cheia, quer na que considerou apenas 
os SNs com concordância variável (os pesos relativos também ficaram 
muito próximos: respectivamente, 0,98 e 0,99). É preciso repetir, ainda 
uma vez, que a atribuição de concordância somente não foi categóri-
ca em função dos dois exemplos, já mencionados acima, que são fru-
to de lapso de fala, visivelmente: “perguntando se não tinha OUTRA 
COSITAS mais” (VarX 4, 17m10s) [dado nº 772] e “ia passear pra ALGUM 
LUGARES” (VarX 5, 00m22s) [dado nº 830]. Nas outras funções sintáti-
cas houve bem menos aplicação da marca de CNn: os três únicos casos 
(dentre 29 ocorrências) de Pré-determinante com concordância foram 
produzidos por informantes de classe social baixa e não houve CNn no 
núcleo: “um bolo dOS meus parcero” (VarX 1, 29m23s) [dado 180]; “por-
que ESSAS tuas ropa” (VarX 3, 30m53s) [dado 565]; “não me misturo com 
OS meus conhecido” (VarX 4, 1m58s) [dado 719].

É importante observar, por fim, que o melhor envelope de variação 
para análise da concordância nominal de número (na Tabela 4, repre-
sentado pelo box hachurado, à direita) considerará esta variável sem os 
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dados de concordância cheia e sem os dados em que o SN é composto 
por um único elemento. Isso acontece porque, além de contemplar to-
dos os casos de aplicação da marca de plural nos SNs, é essa a codifica-
ção que permite a maior discrepância entre os pesos relativos atribuídos 
aos fatores: o Determinante-base em um extremo (0,99 de peso rela-
tivo) e os fatores “Pré-determinante” (peso relativo: 0,09), “Núcleo” e 
“Modificador” (ambos com peso relativo igual a 0,02) no outro extremo.

Esses resultados apresentados até aqui, atendem apenas par-
cialmente ao que estava previsto na hipótese inicial, já que o tipo de 
determinante se mostrou o mais relevante para a utilização da marca. 
Entretanto, não houve, entre os adolescentes de Pelotas, associação en-
tre aplicação da marca de plural, o padrão do segmento fônico que ante-
cede a marca de plural e a tonicidade.

As outras hipóteses importantes deste trabalho levaram este estu-
do na direção de verificar se há influência de dimensões socioculturais 
classe social e escolaridade para a aplicação da marca de plural nominal. 
A dimensão gênero foi reiteradamente rejeitada em todas as rodadas 
que fizemos, inclusive quando procuramos verificar se havia interação 
com Classe Social ou Escolaridade.

A Tabela 5 apresenta os resultados da dimensão Classe Social. 
Quando estão incluídos os SNs com todos os elementos marcados no 
plural, o percentual de aplicação da marca é de 95% na classe média 
alta (peso relativo de 0,84) e de 55% na classe baixa. Entretanto, quando 
analisamos os SNs variáveis, os quais, na maioria dos casos, apresen-
tam marca de plural em apenas um elemento do sintagma, é de se es-
perar (porque 76,4% dos SNs têm apenas dois elementos) que o índice 
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de marcação caia para menos de 50%. Desse modo, os 49% de utilização 
pela classe média alta, neste contexto, é um valor percentual alto, ainda 
que a análise estatística multivariada não a tenha selecionado como re-
levante. Então, pelos dados percentuais apresentados na Tabela 5 e pelo 
que demonstra o Gráfico 1, anteriormente apresentado, há indícios que 
seguem a mesma direção apontada pela hipótese geral, i.e., de que “a 
concordância nominal de número em todos os elementos do sintagma 
nominal tem prestígio encoberto, sua utilização agrega status ao usuá-
rio, mas sua não-utilização não lhe torna alvo de estigmatização”. Além 
disso, esses percentuais também seguem o que foi indicado pela hipótese 
B, já que os informantes de classe baixa utilizaram menos CNn do que os 
adolescentes de classe média alta.

Dentre as hipóteses propostas por Guy (1981), duas foram tomadas 
como norteadoras deste trabalho. A primeira, a de que a primeira posi-
ção do SN é a que deve ser considerada nas análises de CNn, foi discutida 
logo acima e refutada por esta análise. A segunda, a de que o Português 
Popular Brasileiro está aumentando a taxa de CNn, acompanhando o 
aumento da taxa de escolarização de crianças e adolescentes de classe 
baixa, se apresenta como viável. Em suma, sua hipótese é a de que o PPB 
atual, via aumento da escolarização, está se aproximando do Português 
Culto no Brasil pelas camadas com maior capital (econômico, ocupacio-
nal, escolar, linguístico e de acesso a bens culturais).

A presente análise não foi capaz de testar adequadamente esta se-
gunda hipótese de Guy, por conta do modo como foi feita a estruturação 
da amostra. Entretanto, como o demonstra a Tabela 6, na análise com 
marca de plural em todos os elementos do SN, há uma gradação entre a 
escolaridade fundamental, média e superior, atribuindo a estas últimas 
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percentuais e pesos relativos significativamente mais altos do que em 
escolarização fundamental. Esperemos que, na continuação deste estu-
do, incluindo outras fases etárias, possamos melhorar a qualidade da 
resposta a esta hipótese de Guy. É preciso dizer, por fim, que, nas análi-
ses realizadas em SNs variáveis, cujos elementos não foram todos mar-
cados, não houve significância estatística associada a escolaridade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao estudar a fala de adolescentes de Pelotas, verificamos que as 
análises sobre a Concordância Nominal de Número realizadas até o mo-
mento no Português Brasileiro apresentaram problemas metodológicos 
associados ao design do envelope de variação adotado. As variáveis (e 
os fatores) destacadas como significativas para a CNn nos parecem mais 
fruto de coincidência. Não se considerou o tamanho do SN como impor-
tante para a descrição dos resultados, mesmo quando as análises eram 
atomísticas.

Não conseguimos resultados que associassem a CNn ao grupo de 
fatores gênero, e conseguimos apenas parcialmente uma associação en-
tre o padrão de concordância utilizado por adolescentes e classe social, 
ainda aguardando estudos mais conclusivos. Entretanto, verificamos, 
provavelmente pela primeira vez, que a CNn é condicionada por um fa-
tor linguístico, cuja aplicação resultou categórica: o determinante-ba-
se. Este é o gatilho para a aplicação da marca de plural em SNs entre 
adolescentes de Pelotas e, é provável, em adultos falantes de Português 
Brasileiro.

Também em relação à escolaridade, nossos resultados não permi-
tem conclusões precisas sobre sua influência nos processos de concor-
dância nominal. Há indícios importantes de que a alta escolaridade es-
teja associada a uma taxa maior de aplicação da marca, tal como previu 
Guy (1981), entretanto, ainda aguarda estudos complementares.

Esta análise não conseguiu perceber se a tonicidade tem algum pa-
pel preponderante como influenciadora de aplicação de marca de CNn. 
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Também aqui esta análise sugere que seja mais um caso em que se toma 
um efeito aleatório como causa da utilização da marca de plural.

É conclusão importante deste trabalho que o tratamento dispen-
sado aos quantificadores universais também não tem sido adequado. 
Essas partículas apresentam autonomia estrutural ao SN típico e, por 
conseguinte, concordância em padrão invariável. Sua inclusão no corpus 
gera resultados inadequados. É importante observar, contudo, que fo-
ram os adolescentes de classe baixa de Pelotas que, de modo exclusivo, 
fizeram a contração de “todos os” em “tod’os”.

Interessante, também, foi perceber que houve muitos casos em 
que os adolescentes utilizaram a expressão “os outros” e todas com con-
cordância nominal de número nos dois elementos.

Concluímos, ainda, que é inadequado atribuir à primeira posição 
dentro do SN como preferencial para a marca. Se é óbvio que seja esta 
a posição com maior percentual de marcação de plural, também já está 
claro que a posição não deve ser tomada como gatilho para a atribuição 
de CNn. Nesse sentido, o argumento apresentado por Guy (1981) e em 
textos seguintes, de que a posição linear é coerente com o padrão obser-
vado nas línguas crioulas de base portuguesa, que preferem apresentar a 
informação gramatical antes da semanticamente mais relevante, não cai 
por terra, pois isso é o que realmente se observa: a marcação de plural 
recai categoricamente sobre elemento anterior ao núcleo. Nesse senti-
do, a definição funcionalista de topicalização, na qual a informação rele-
vante é apresentada primeiro, não cabe aqui, posto que devemos tomá-la 
por informação semanticamente relevante.

Acreditamos que a decisão de combinar a posição em relação ao 
núcleo com a posição linear (cf. Scherre, 1988, entre outros), levando em 
conta a classe gramatical de cada vocábulo sobre o qual recai (ou não) a 
CNn, resultará adequada se realizado o ajuste aqui proposto. Isso tiraria 
foco do papel morfológico para a atribuição da marca de plural. Logo, a 
questão é considerar que pronomes possessivos não são sempre mar-
cados porque são possessivos; são marcados porque exercem um papel 
sintático específico: o de “líder” dos determinantes.
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A aplicação da marca de plural em SNs será categórica ou variável 
de acordo com a relação entre o tamanho do SN e a função sintática do 
elemento analisado. Assim, será categórica:

a. no núcleo de SNs sem elemento pré-nuclear;

b. no único elemento pré-nuclear;

c. no elemento pré-nuclear [α] de SNs com dois ou mais elementos 
pré-nucleares.

E será variável:

a. no núcleo de SNs com elemento pré-nuclear;

b. no elemento pré-nuclear [β] de SNs com dois ou mais elementos 
pré-nucleares

c. no elemento [γ] e no elemento pós-nuclear de SNs de qualquer 
tamanho.

Por fim, para propósitos gerais, parece-nos seguro dizer que o me-
lhor envelope de variação para análise da concordância nominal de nú-
mero considerará a variável função sintática do elemento sem os dados 
de concordância cheia e sem os dados em que o SN é composto por um 
único elemento.
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1 INTRODUÇÃO

Nas línguas, há elementos gramaticais átonos, os chamados clíti-
cos, que podem constituir unidade fonológica com o termo precedente 
ou posterior. A definição apontada remete a todas as partículas átonas 
como, por exemplo, artigos, preposições e conjunções.

Há diversos estudos que destacam o uso dos clíticos no Português 
Brasileiro (PB) do ponto de vista sintático e fonológico, mencionando 
que é uma característica o uso da próclise, opondo-se aos manuais de 
gramática tradicional (GALVES, 2002; MARTINS, 1994, 2016; NUNES, 
2018; PAGOTTO, 2018). No entanto, apesar de algumas poucas justifica-
tivas apresentadas sobre o fenômeno, não há explicações claras sobre a 
motivação dessa ocorrência. Distanciamo-nos desses olhares e apresen-
tamos um trabalho pautado no estudo histórico da mudança no uso dos 
clíticos do PB a partir do contexto migratório de escravidão iniciado no 
século XVI entre o Brasil, o continente africano e Portugal, procurando 

mailto:fxdraw@gmail.com
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responder à questão: por que, no Brasil, comumente, encontramos ocor-
rência proclítica dos pronomes em oposição à tradição gramatical?

À luz da história, este capítulo tem como objetivo apresentar o 
registro oral proclítico do pronome oblíquo ‘me’ no PB e sua semelhança 
com o uso no Português Africano (PAfr.), trazendo, como lugar comum 
de origem, a língua bantu natural do continente africano.

Na primeira parte, apresentamos as orientações encontradas nas 
gramáticas tradicionais sobre o uso dos clíticos pronominais. Em segui-
da, na segunda e terceira partes, trazemos explicações sobre a língua 
bantu, aludindo a sua história e a ordem das palavras nas sentenças, 
destacando-a como matriz de um dos troncos linguísticos das mais de 
duas mil línguas faladas na África. Na quarta parte, analisamos algu-
mas construções encontradas no PB, no PAfr. (especificamente, Angola 
e Moçambique) e no Português Europeu, em que o clítico ‘me’ foi em-
pregado. Os dados orais foram retirados do Corpus do NURC Digital da 
Universidade Federal de Alagoas e do Corpus de Referência do Português 
Contemporâneo (CRPC) do Centro de Linguística da Universidade de 
Lisboa – CLUL (versão 3.0 2012, através da plataforma CQPWeb).

2 A PRÓCLISE COMO PADRÃO DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL 
NO PB

Os estudos sobre o posicionamento dos clíticos pronominais sem-
pre estão voltados para os manuais de gramática tradicional de cada 
língua, porém esses manuais se baseiam em uma “lei” identificada no 
final do século XIX por Adolf Tobler e Adolfo Mussafia para as línguas 
românicas. Benincà (1995) traz uma fórmula resumida do que seria a lei 
Tobler-Mussafia, na qual “apenas os verbos flexionados são levados em 
consideração” (BENINCÀ, 1995, p. 325).

(1) a. * # (X) clitic-Verb 1 (Eles me disseram a resposta)

b. *# clitic-Verb 2 (Me disseram a resposta)

c. # (X) Verb-clitic3 (Eles disseram-me a resposta)

1 O (*) utilizado na frente da frase significa que a sentença é agramatical.

2 O (#) significa o início de uma sentença.

3 O (X) significa qualquer termo.
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Segundo a lei Tobler-Mussafia, em (1a) a sentença é considerada 
agramatical porque não são aceitas frases em que os clíticos precedam 
aos verbos. A sentença (1b) também é agramatical porque, segundo essa 
lei, os clíticos nunca poderiam iniciar nenhum tipo de frase. Estas de-
terminações não seguem uma teoria gramatical clara e demonstram ser 
arbitrárias. O ordenamento em (1c) deveria ser o padrão seguido por to-
das as línguas naturais: o clítico sempre estaria em uma posição pós-
-verbal não importando se a sentença pudesse ser iniciada por qualquer 
outro elemento. O esquema demonstra que a estrutura V-clítico era 
obrigatória.

O PB, em sua variedade padrão e na manifestação escrita, ainda 
possui uma rígida regra gramatical sobre o posicionamento dos clíticos, 
em consonância com as gramáticas tradicionais, os manuais e os livros 
didáticos, como podemos constatar em Marciel (1914) Almeida (1950), 
Cegalla (1976) e Bechara (2009). Para alguns gramáticos, como Napoleão 
Mendes de Almeida, a ênclise é a regra geral do PB, acompanhando a 
regra de Tobler-Mussafia. O gramático afirma, na introdução do capítulo 
sobre as regras de colocação pronominal, que

os pronomes oblíquos, por serem átonos, apoiam-se, para efei-
to de acentuação, nos verbos de que são complementos. É isso 
sinal de que, em regra geral, os pronomes oblíquos devem vir 
depois dos verbos, isto é, devem ser enclíticos (ALMEIDA, 1950, 
p. 380, grifo do autor).

As regras da colocação pronominal são feitas a partir da posição 
do pronome átono na “órbita verbal” na qual o clítico transita. As posi-
ções que os clíticos pronominais podem ocupar são: a) próclise, quando 
o pronome precede o verbo; b) a mesóclise, quando o pronome se situa 
no meio do verbo; c) ênclise, quando o pronome se posiciona após o 
verbo. Nas construções complexas, como no caso das locuções verbais, 
o posicionamento dos clíticos parece não ter uma unanimidade entre os 
especialistas.

Com base na tradição gramatical que prevê que a fala siga o padrão 
escrito no PB, ou seja, a construção [V-cl] característica da ênclise, no 
Quadro 1 elencamos as regras estabelecidas pelos manuais para o uso 
dos clíticos pronominais em posição enclítica e proclítica, destacando, 
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nos exemplos, o uso do pronome ‘me’ – esse foi o clítico tomado como 
referência no presente estudo. Salientamos que, para essa tradição gra-
matical, a ênclise deve ser a posição canônica do PB, enquanto a próclise 
ocorre quando algumas palavras com uma força atrativa desloca o clítico 
de sua posição in situ para frente do verbo.

Quadro 01 – Regras gramaticais para o uso da ênclise e próclise

Ênclise

Regra 1

Nos verbos que iniciam frases, mesmo 

que o seu antecedente seja conjunções 

coordenadas

Disseram-me isso ontem.

Regra 2

Nos verbos no imperativo 
Apresentem-me na reunião da manhã.

Regra 3

Nos verbos no gerúndio4
Modificou a frase, tornando-a ambígua.

Regra 4

Verbos no infinitivo impessoal5

Vieram pessoalmente entregar-me os 

documentos.

Próclise

Regra 1

Antes de palavras com sentido negativo 

(não, nunca, ninguém, nada, jamais etc.)

Ninguém me conhece.

Regra 2

Antes de conjunções subordinativas.
Quando me levantar.

Regra 3

Antes de advérbio6
Assim me resolvem os problemas.

Regra 4

Antes de pronome indefinido
Alguém me falou.

Fonte: Os autores

4 Terra (2011) faz uma ressalva, na qual lembra que, se o gerúndio vier seguido pela preposição 
em, ocorrerá a próclise. Ex: Em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus (TERRA, 2011 
p. 137, grifo do autor).

5 Terra (2011) também destaca que, se o infinitivo vier precedido de uma partícula atrativa, se 
torna acultativa a ênclise ou próclise. Ex: Desejo sinceramente não perdoar-lhe. / Desejo 
sinceramente não lhe perdoar (TERRA, 2011 p. 137, grifo do autor).

6 Caso o advérbio esteja deslocado marcado por uma vírgula, ocorrerá a ênclise. Ex: Aqui, estu-
da-se e trabalha-se com amor (TERRA, 2011 p. 137, grifo do autor).
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Observando as sentenças registradas no Quadro 1, é possível per-
ceber que os clíticos são atraídos por algumas palavras, porém não po-
dem se afastar da órbita dos verbos. Mas o que seria essa “atração”? As 
gramáticas não esclarecem satisfatoriamente essa questão. Quem, pri-
meiramente, ousou se aproximar de uma possível resposta foi Almeida 
no início da década de 1950: “Há casos em que o verbo perde sua força 
enclítica, o que é motivado pela anteposição, aos verbos, de partículas 
que, para efeito de eufonia, atraem o pronome oblíquo; […]” (ALMEIDA, 
1950, p. 382, grifo nosso). Essa é uma definição coerente que traz como 
argumento uma adequação fonético-fonológica.

Atualmente, Galves e Abaurre (2002) demonstram em seu estudo 
que o PB é proclítico por questões sintático-fonológicas. Isso explicaria 
o porquê de os clíticos estarem unidos à palavra, uma vez que a teoria 
fonológica permite essa configuração. Nunes (2018) afirma que o PB mo-
derno tem a cliticização fonológica partindo da esquerda para direita, a 
exemplo de:

(2)  Já te-vi7.    (NUNES, 2018, p. 167)

Esse posicionamento, em nossa concepção, permite que constru-
ções originariamente enclíticas surjam no português falado do Brasil em 
posição proclítica como as encontradas com o pronome ‘me’ em (3):

(3) a. Me diga.

b. Me faça o favor de aceitar.

c. O amor anda me rondando.

d. Vinham me entregar o documento.

Nos exemplos em (3), o PB segue uma direção oposta do que ocor-
re no Português Europeu (PE). Segundo Carvalho (1989 apud NUNES, 
2018, p. 163), “os clíticos do português europeu moderno são sempre 
enclíticos fonologicamente, qualquer que seja a palavra precedente”, ou 

7 Essa construção trazida por Nunes em que o clítico se adjunge ao verbo na posição pré-verbal 
reforça a adequação fonológica que os clíticos do PB adquiriram. O hífen é utilizado na sen-
tença apenas para indicar a ligação entre os termos.
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seja, não são apenas enclíticos do verbo, tornam-se enclíticos da palavra 
atrativa, como podemos observar nos exemplos do PE em (4):

(4) a. Quem-me vê?

b. Não-te vi.

c. Já-te digo.

d. Vamos-nos encontrar.   (NUNES, 2018, p. 167)

Assim, a explicação do uso dos clíticos não estaria na órbita dos 
verbos, mas na órbita da palavra atrativa. No PE, as vogais finais pare-
cem ser produzidas com maior grau de redução fonética, quase apaga-
das, permitindo a adequação atrativa dos pronomes átonos com outras 
palavras. Em contrapartida, no PB, há uma maior variação na produção 
das vogais, com menor grau de redução fonética, aproximando-se da 
Língua Portuguesa falada em Angola e Moçambique.

Estudos de Pagotto, em 2018, sobre a colocação dos clíticos prono-
minais nos documentos oficiais brasileiros produzidos a partir do século 
XVI até o século XX, mostram que até o século XVIII os clíticos seguiam 
a próclise como padrão (PAGOTTO, 2018).

Com base nesses estudos, percebemos que o PB é historicamen-
te proclítico apesar de a gramática tradicional mencionar o contrário. 
Este fato aproxima o PB da língua portuguesa falada em Angola e em 
Moçambique, países que têm o Português como língua oficial, porém se 
trata de uma variedade não nativa que é adquirida como L2 (GONÇALVES, 
2013). Esses dois países, em sua origem, tinham como natural do terri-
tório as línguas do tronco bantu (quimbundo, umbundu, quicongo), em 
que a próclise é comum na fala cotidiana.

O quimbundo8 foi uma das línguas africanas que mais conviveu 
com o português, pelo menos desde o século XVI até a atualidade. Nele, 
o pronome oblíquo ‘me’ é representado pelo termo ‘ngi’, sendo comum 
encontrarmos construções do tipo:

8 O quimbundu é a língua da região de Luanda, Catete, Malanje e das áreas de fronteira no 
Norte (Dembos – variante crioula kimbundu/kikongo) e do Centro (Kuanza Sul – variante 
crioula kimbundu/umbundu). É falada por mais de um milhão e meio de pessoas.
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(5)  Eme ngi kizola.

eu me amo.

O Português Angolano (PA), bastante marcado pelo quimbundo, 
segue uma forma mais estabilizada do uso da próclise. Gonçalves (2013) 
afirma que o PA tende a adotar a próclise mesmo que não haja elemen-
tos atratores. Estudos de Santos (2010 e 2018) e de Nzau; Venâncio; 
Sardinha (2013) trazem dados sobre o posicionamento proclítico no uso 
dos clíticos. Santos (2018) fez um estudo em diferentes regiões baseado 
em diversos autores, como podemos observar nos exemplos (6-7):

(6)  Ele me deu tiro da perna  (MIGUEL, 2013 apud SANTOS, 2018, p. 43)

(7) Minha mãe e meu pai me deu o nome de JX. (INVERNO, 2009 apud SANTOS, 

2018, p. 44)

Figueiredo e Oliveira (2013) trazem um estudo de uma região cha-
mada Libolo: um município situado na Província do Kwanza-Sul, inte-
rior de Angola. O corpus analisado nesta região registrou 92% de uso 
proclítico do pronome. No exemplo em (8) é possível observar que, mes-
mo não havendo a regência adequada do verbo com o seu argumento, a 
próclise é realizada.

(8) tou recordado, o pai me mete na escola. (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2013, 

p. 154).

O português de Moçambique (PM) também segue o mesmo padrão 
do uso proclítico. De acordo com Mapasse (2005), há, no PM, “uma ten-
dência de mudança na posição dos clíticos pronominais nas sequências 
verbais, especificamente a perda da ênclise ao verbo mais alto que passa 
a próclise ao verbo encaixado, aproximando-se, neste aspecto, o portu-
guês moçambicano do PB” (MAPASSE, 2005, p. 75).

(9) Eles se encontram marginalizados.   (MAPASSE, 2005, p. 75)
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Em nossas reflexões, essa aproximação do uso proclítico entre 
Brasil e África começa por volta dos séculos XVI e XIX, quando o Brasil 
viveu sob o regime escravocrata, respaldado por uma intensa atividade 
comercial: o tráfico negreiro transatlântico, inicialmente, entre os con-
tinentes europeu, africano e sul-americano, mas que no século XVIII 
passou a ser estabelecido diretamente por companhias domiciliadas no 
Brasil, evitando a triangulação do tráfico com a Europa.

Segundo Lucchesi (2009), estima-se que aproximadamente três 
milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. Dados 
do IBGE (2000) confirmam que um grande contingente de africanos veio 
das regiões da África Centro-Ocidental (atual região da Angola). Entre 
os séculos XVII e XIX, o comércio baiano foi abastecido por africanos 
escravizados oriundos da região do Golfo de Benin (sudoeste da atual 
Nigéria) e, no século XVIII, os escravizados vindos da costa leste afri-
cana (particularmente de Moçambique) supriram o comércio do Rio de 
Janeiro, Recife e São Paulo. É natural que tenham deixado suas marcas 
na cultura do Brasil: música, artes, arquitetura, agricultura, culinária, 
religião e língua.

Entre as línguas africanas trazidas pelos escravizados, prevale-
ciam as variáveis do bantu que predominava na África Central, como: o 
quimbundo, o quicongo e o umbundo. A outra região de grupos escravi-
zados no Brasil partiu do grupo sudanês, África Noroeste, com as línguas 
nagôs ou iorubás, e os jejes ou povos de língua ewe (CASTRO, 1990 apud 
LUCCHESI, 2009). 

No Diccionario Grammatical (RIBEIRO, 1906), originalmente es-
crito no final do século XIX, as discussões sobre a influência das línguas 
africanas no português falado no Brasil já são mencionadas.

Sob a denominação de Elemento negro designamos toda a es-
pecie de alterações produzidas na linguagem brasileira por in-
fluencia das linguas africanas faladas pelos escravos introdu-
zidos no Brasil. Essas alterações não são tão superficiaes como 
affirmam alguns estudiosos; ao contrario, são bastante pro-
fundas, não só no que diz respeito ao vocabulario, mas até ao 
systema grammatical do idioma. A bibliographia do assumpto 
é pouco abundante, se exceptuarmos no Brasil raros trabalhos 
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do eminente philologo Macedo Soares (RIBEIRO, 1906, p. 
216-217).

Estudos de Petter (2015) mostram que no Brasil colonial ha-
via mais negros escravizados do que brancos europeus; isso possibili-
tou que, naturalmente, traços linguísticos tenham sido incorporados à 
Língua Portuguesa (LP) a partir do contato do Português Europeu com 
as línguas africanas em território brasileiro, traços que, segundo Ribeiro 
(1906), não excluem, entre os fatos gramaticais, a assimilação fônica. 
Não verificamos a mesma assimilação fônica ocorrendo na língua por-
tuguesa em território português, talvez em virtude do contingente de 
escravizados ter sido menor que o vindo ao Brasil, ou por ser a língua do 
substrato.

No Curso de Linguística Geral (CLG), Saussure ([1916], 2006), ao 
tratar da Linguística Geográfica, menciona as comuns inovações que 
ocorrem nas línguas ao manterem contato entre si ao longo do tempo. 
No entanto, quando se volta para a norma-padrão da Língua Portuguesa 
no Brasil, ignoram-se as inovações decorrentes das misturas, remeten-
do-se a uma falsa unidade na LP ao adotar o Português Europeu como o 
padrão.

(…) No Brasil, onde o português é a língua materna da maioria 
da população, não deixa de ser importante observar as cisões 
internas que atravessam uma aparente unidade linguística. A 
hierarquização e a exclusão feitas a partir do uso da língua es-
crita “correta” é hoje, provavelmente, um dos problemas mais 
cotidianos do acesso a determinados circuitos sociais e intelec-
tuais, e o preconceito linguístico é extremamente naturalizado 
(LIMA, 2012, p. 353).

As variações linguísticas orais e escritas encontradas no Brasil pa-
recem não seguir o padrão do PE; assim, rompem com o padrão norma-
tivo da língua portuguesa oficial. Desta forma, o uso oral dos clíticos 
pronominais, observados no PB, segue uma predominância da posição 
proclítica, opondo-se ao que regem as gramáticas normativas brasileiras 
e, de acordo com o nosso estudo, aproximam-se da língua bantu, que 
possui uma posição originalmente proclítica.
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3 O BANTU: LÍNGUA DE ORIGEM NO CONTINENTE AFRICANO

Inicialmente proposto como termo técnico por William Bleek em 
1862, o termo bantu designa os povos e as línguas que pertencem à fa-
mília linguística bantu. Formado pela união do prefixo da classe nomi-
nal /ba-/ “plural”: ‘eles, elas’ com a raiz lexical /tu-/ ou /ntu-/ ‘pessoa’ 
= “pessoas seres humanos”, etimologicamente, nas línguas africanas, o 
termo tinha o sentido de ‘pessoas’, homens, ‘humanos’ (BONVINI, 2014; 
DUARTE; PAULA, 2016).

No início do século XIX, a teoria em voga considerava que as lín-
guas do mundo eram divididas em duas classes: o sânscrito e as demais 
línguas (MENDONÇA, 1973). Logo em seguida, A. W. Schlegel alterou 
essa divisão para uma forma tripartite, a qual passou a ser a “tradicional 
divisão das línguas em isolantes, aglutinantes e flexivas” (MENDONÇA, 
1973, p. 9). Baseados em critérios da continuidade morfológica, classi-
ficavam os grupos linguísticos de acordo com os troncos primitivos do 
qual são derivados. Naquele período, formaram-se as grandes famílias de 
línguas, como o indo-europeu, o semítico, o camítico, o fino-ungriano, 
o dravídico, o indo-chino; o malaio-polinésio e o bantu (MENDONÇA, 
1973).

Recentemente, os estudos de Heine e Leyew (2008) sobre as línguas 
africanas evidenciaram e ratificaram a proposta de Greenberg (1983), se-
gundo a qual a configuração geográfica do continente africano permite 
defini-lo como uma área linguística única (cf. PETTER, 2015). Desta for-
ma, assim como o Latim, que teria surgido de uma protolíngua chamada 
de indo-europeu, o bantu surge de um tronco ou phyla nigero-congolês, 
cujas subdivisões são apresentadas na Figura 1.
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Figura 1 – Subdivisões do nigero-congolês

Fonte: Williamsom, 1989 apud Petter, 2015, adaptado

O bantu é constituído por um grupo etnolinguístico localizado 
principalmente na África Subsaariana e possui aproximadamente 400 
subgrupos étnicos diferentes. Um mapa das línguas bantu é mostrado 
na Figura 2.
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Figura 2 – Mapa das Línguas Banto

Fonte: Nurse; Philippson, 2013, p. 2

Segundo Nurse e Philippson (2003, p. 05), “Há cerca de cinco mi-
lênios, os primeiros povos bantu começaram a sair de sua terra natal 
original, na fronteira com a Nigéria/Camarões. Por volta de 3000 a.C., 
eles se espalharam para o Leste e Sul, ocupando a maior parte da floresta 
tropical no que é hoje a RDC9” [nota nossa]. Esses grupos apresentam 
uma unidade principalmente pelo âmbito linguístico. As várias línguas 
de origem bantu constituem centenas de grupos e subgrupos linguísti-
cos de uma mesma língua materna, entre elas umbundo, o quicongo e o 
quimbundo.

Na década de 1950, segundo Bonvini (2014), o conjunto de línguas 
que constitui o bantu foi tomado como a família linguística de referência 
do típico representante africano. Porém, atualmente, a classificação lin-
guística considera-o “como um membro do subgrupo bantoide do Sul, 

9 República Democrática do Congo.
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pertencente à subfamília bantoide, que se insere na família benuê-con-
golesa […]” (BONVINI, 2014, p. 24).

4 A ORDEM DAS PALAVRAS NA SENTENÇA DAS LÍNGUAS BANTU

As línguas africanas seguem de maneira geral a mesma ordem 
sintática SVO (Sujeito, Verbo e Objeto) que é observado em grande nú-
mero das línguas do mundo. Porém é possível encontrar no continente 
africano três formas de organizar as palavras na sentença: a primeira, 
já apresentada, é SVO e está presente em todas as línguas africanas. A 
segunda organização sintática é a ordem VSO (Verbo, Sujeito e Objeto), 
raramente verificada nas línguas africanas desse tronco linguístico. A 
terceira e última organização mais comum é a sentença SOV (Sujeito, 
Objeto e Verbo), na qual o objeto precede o verbo. Essa é muito marcante 
no tronco nigero-congolês, onde se encontra o bantu, como podemos 
observar no exemplo abaixo:

(10) Supire (nigero-congolês, gur senufo)

S O V

Kile ù kùni pwɔ
Deus 3SG caminho .DEF limpar

‘Se Deus pudesse limpar o caminho!’

(WATTERS, 2000, p. 198 apud PETTER, 2015, p. 161)

A colocação dos pronomes oblíquos nas línguas bantu segue a or-
dem SOV e parece ser o motivo pelo qual o Português Angolano (PA) e 
o Português Moçambicano (PM) marcam a posição da próclise no PAfr., 
o que, de uma forma indireta por meio de um processo migratório, in-
fluenciou o PB por meio do crescimento populacional dos escravizados 
trazidos para o Brasil, oriundos da região de Angola e Moçambique. A 
colocação pronominal do bantu contém os pronomes prefixados em 
contextos verbais simples e prefixados ao verbo encaixado em contextos 
verbais complexos.
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(11) Ndi va ipa.

Ndi va ipa

1SG 3PL.OBJ matar

Eu os mato

“Eu os mato”

(umbundo, NASCIMENTO, 1894, p. 37)

Esse posicionamento é marcado como padrão nas línguas bantu. 
De acordo com Santos R. (2007, p. 87), os dados podem indicar que “a 
colocação pronominal antes do verbo pode ter sido ocasionada pelos fa-
lantes de línguas maternas do tronco bantu, quando aprenderam a falar 
a língua portuguesa”.

Os pronomes pessoais em línguas bantu obedecem a uma di-
visão entre os pronomes absolutos, que designam as pessoas 
gramaticais, e os pronomes prefixos, que são posicionados em 
próclise. Independentemente de haver um SN10 ou um prono-
me absoluto como sujeito, o verbo exige a colocação de pro-
nome prefixo com função de sujeito (SANTOS R., 2007, p. 85) 
[nota nossa].

A língua bantu tem como característica a posição do objeto pré-
-verbal, isto é, a estrutura SOV (Sujeito, Objeto e Verbo), quando uti-
lizam os clíticos pronominais (posição proclítica). Esta característica 
também é vista no sistema classificatório de prefixos nominais, tendo 
aproximadamente 19 prefixos.

Estudos de Mingas (2000), Nzau, Venâncio e Sardinha (2013) ob-
servaram que a próclise é um dos aspectos que caracteriza a sintaxe da 
Variação Angolana do Português (VAP) e, nesse sentido, a VAP aproxi-
ma-se sintaticamente mais ao português falado no Brasil do que o pa-
drão normativo oriundo do PE. Soquessa (2017) já observara essa pro-
ximidade entre os dois países que foram colônia de Portugal, embora, 
teoricamente, o PE seja a norma culta praticada pelos angolanos e em 
termos fonológicos tenha sua maior semelhança com o PE do que o PB.

10 Sintagma Nominal.
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Nzau, Venâncio e Sardinha (2013) perceberam que, no Português 
Angolano, o uso proclítico não foi algo do acaso. Para os autores, foi a 
influência da língua bantu que desempenhou um papel preponderante 
no posicionamento proclítico. Com base nesses pressupostos, acredita-
mos que o mesmo possa ter ocorrido no PB e que a procliticização do 
PB é realizada por uma adequação entre a língua bantu e o Português 
Europeu. Os estudos de Martins (1994) e Galves (2002) corroboram e 
ratificam que o posicionamento proclítico do PB surge ainda muito cedo, 
por volta do século XVI, em território nacional.

Neste percurso de diálogo entre Brasil e África, chegamos aos sé-
culos XX e XXI, observando os dados orais do Corpus do NURC Digital 
da Universidade Federal de Alagoas, retirados no período de fevereiro a 
junho de 2020, e do Corpus de Referência do Português Contemporâneo 
(CRPC) do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa – CLUL (ver-
são 3.0 2012, através da plataforma CQPWeb), extraídos em maio de 
2020, em que é possível comprovar o uso proclítico do pronome “me” 
pelos falantes.

5 À GUISA DE ALGUMAS ANÁLISES

Os dados do PB retirados do corpus do NURC Digital revelaram 
5.131 ocorrências do clítico “me”. Dessas, apenas 81 ocorrências foram 
do pronome em posição enclítica, as demais foram em posição proclítica 
– os dados estão registrados na Tabela 1. Os pronomes mesoclíticos não 
foram analisados neste estudo em razão de não ter ocorrido nenhum 
dado de mesóclise nos corpora selecionados, um indicativo de que a me-
sóclise no Brasil está em desuso, sendo um preciosismo gramatical.

Tabela 1 – Uso do clítico “me” no PB – Base de dados Nurc Digital

Número total de ocorrências Total Próclise Ênclise

Total 5.131 5.050 81

Percentil 100% 98,5% 0,15%

Fonte: NURC Digital. Disponível em: https://fale.ufal.br/projeto/nurcdigital/index.

php?action=cqp. Acesso em: 01 maio 2020.

https://fale.ufal.br/projeto/nurcdigital/index.php?action=cqp
https://fale.ufal.br/projeto/nurcdigital/index.php?action=cqp
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Chamamos a atenção para o grande número de ocorrências proclí-
ticas, 98,5%, o que demonstra a escolha desse evento como uma caracte-
rística própria do PB falado em situações cotidianas. Dentro do universo 
dos 98,5% de ocorrências do uso proclítico, refinamos a pesquisa para 
os eventos realizados dentro da regra estabelecida pela norma-padrão 
vigente, a qual denominamos Próclise Normativa, e direcionamos ou-
tra análise para o uso da próclise fora do padrão, denominada Próclise 
Variável. Encontramos 2.326 ocorrências de Próclise Normativa, o que 
corresponde a 46% do total do registro, e 2.724 de Próclise Variável, um 
percentual de 54%.

Os dados revelam uma pequena diferença entre o uso norma-
tivo e o uso livre do clítico “me” pelos falantes do PB. Essa aparente 
pequena diferença representa um crescente desacordo com os padrões 
linguísticos vigentes ensinados desde sempre pelos manuais de Língua 
Portuguesa. Parece haver um desalinho entre o que é posto pelas normas 
da gramática tradicional e o que de fato é falado no Brasil.

A Tabela 2 trata dos corpora retirados do Português Europeu (PE), 
do Português Angolano (PA) e do Português Moçambicano (PM). Os 
dados estão disponíveis no Corpus África do Centro de Linguística da 
Universidade de Lisboa. Fizemos a busca pela etiqueta do clítico “me” e 
encontramos 1.475 registros desse clítico.

Tabela 2 – Uso do clítico “me” no PB – Base de dados Lisboa

Número 

total de 

ocorrências 

Total Angola Moçambique Portugal

ênclise 773 – 24% 245 – 48% 434 – 58% 94 – 42%

próclise 702 – 76% 269 – 52% 306 – 42% 127 – 57%

1.475 

– 100% 
514 – 0,6% 740 – 1,4% 221 – 98,0%

Fonte: NURC Digital. Disponível em: https://bit.ly/2Wisyt7. Acesso em: 01 maio 2020

É possível observar que a incidência do clítico em ordem enclítica 
e proclítica são quase equivalentes no falar dos três países analisados. 

https://bit.ly/2Wisyt7
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Os dados do PA e PE têm a próclise como maior registro, em torno de 
55%. Os dados do PM divergem um pouco dos outros dois, tendo a êncli-
se com maior registro.

Fizemos uma análise dos registros sobre a próclise nas três varian-
tes do português com o objetivo de verificar se o uso proclítico segue o 
padrão normativo (Próclise Normativa), obedecendo às regras de atra-
ção do clítico, ou se há o predomínio da Próclise Variável, aquela que não 
segue nenhuma regra estabelecida pelos manuais. Encontramos uma 
média de 30% de uso da Próclise Variável entre o PE, o PM e o PA (Tabela 
3), percentual inferior ao registrado no PB, que foi de 54%. Vejamos o 
que a Tabela 3 mostra.

Tabela 3 – Variação da próclise no PB; PM e PA – Base de dados de Lisboa

Número 

total de 

ocorrências 

Total Angola Moçambique Portugal

Próclise 

Normativa
520 179 – 66% 243 – 80% 98 – 77%

Próclise 

Variável
182 90 – 33% 63 – 20% 29 – 23%

702 

Fonte: Corpus África. Disponível em: http://alfclul.clul.ul.pt/CQPweb/. Acesso em: 01 

maio 2020

Os dados referentes à próclise revelam que o PA teve 33% de regis-
tro da Próclise Variável, a maior incidência fora do padrão estabelecido 
pela norma da gramática tradicional. Isso aponta que a ênclise, no PA, 
está perdendo força para a próclise, pois os clíticos estão subindo para 
uma posição acima do verbo, o mesmo fenômeno registrado no Brasil.

É interessante verificar que o PE teve uma diferença de 3% a mais 
no registro do uso da Próclise Variável em relação ao PM. À primeira 
vista, não seria uma diferença tão discrepante entre os falares dos dois 
países. Mas é importante destacar que a incidência de 23% de Próclise 
Variável em Portugal opõe-se ao movimento de preservação da Língua 

http://alfclul.clul.ul.pt/CQPweb/
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Portuguesa pelos portugueses, que a têm como única língua. Esses da-
dos tornam-se maiores quando comparados aos de Moçambique, porque 
neste país são faladas 43 línguas, das quais 41 são línguas bantu (consi-
deradas línguas nacionais pela Constituição do país) e as demais são a 
língua de sinais e a Língua Portuguesa, língua oficial do país, porém re-
conhecida como L2 por um contingente populacional. Era de se esperar 
que, em virtude dos encontros de línguas, o percentil de inovações no 
uso proclítico do “me” fosse maior em Moçambique. A Tabela 4 registra 
os índices da Próclise Normativa e da Próclise Variável no PB, no PA, no 
PM e no PE.

Tabela 4 – Variação da Próclise Normativa e Variável

Número total de 

ocorrências 
Total Brasil Angola Moçambique Portugal

Próclise Normativa

Próclise Variável

2.846 2.326 – 46%
179 

– 66%
243 – 80% 98 – 77%

2.906 2.724 – 54% 90 – 33% 63 – 20% 29 – 23%

5.752 

Fonte: Os autores

Observamos na Tabela 4 que a Próclise Variável está presente em 
20% dos registros orais do PM, 23% do PE, 33% do PA e 54% do PB. Entre 
as quatro variantes do português, é visível o destaque no uso proclítico 
do “me” no PB. Isso revela que o PB se distancia das outras variantes da 
LP no uso dos clíticos, opondo-se ao que rege a sintaxe normativa.

Um dos casos mais utilizados no PB, 32% das ocorrências, foi o de 
construções em que o clítico “me” esteve junto do Pronome de 1ª pessoa 
do singular.

(12) [PRO [cl Verbo]]

[SN Eu [SV mei lembro ti]]
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Essas construções parecem encontrar sentido quando comparadas 
ao quimbundo, marcante no PA, em que tivemos 33% de ocorrência de 
próclise no uso do “me”. Nele é comum o pronome oblíquo “me”, repre-
sentado pelo termo “ngi”, também estar ligado ao pronome reto: Eme 
ngi kizola. (Eu me amo).

Os clíticos deveriam ocupar a posição herdada de seu constituin-
te, porém no PB moderno isso não ocorre e, ao que tudo indica, no PA 
também não. Nas duas variantes, os clíticos pronominais tendem a subir 
para uma posição acima do verbo. Esse movimento vai de encontro ao 
padrão normativo e se aproxima da língua bantu, cuja construção sintá-
tica mais comum é a do tipo SOV (Sujeito, Objeto e Verbo).

Segundo Hagemeijer (2016), “nas variedades africanas do portu-
guês, têm sido identificadas algumas tendências no que diz respeito ao 
padrão de colocação de clíticos, as quais, em geral, carecem de corro-
boração através de estudos quantitativos” (HAGEMEIJER, 2016, p. 61). 
Porém os estudos preliminares mostram que a colocação clítica nas lín-
guas bantu em contextos verbais simples sempre é prefixado ao verbo, 
ou seja, são proclíticos; já no crioulo africano, a ocorrência dos clíticos 
em contextos verbais complexos é enclítica, os pronomes sempre estão 
à direita do verbo. Estudos anteriores sobre os clíticos (MARTINS, 1994; 
GALVES, 2002; PAGOTTO, 2018) já demonstraram que o PB é indiscuti-
velmente proclítico. O que ninguém ainda conseguiu esclarecer é o por-
quê dessa distinção.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apontam que o movimento interno de mudança lin-
guística na posição proclítica do PB resulta da uma possível influência 
no processo de adequação, intermediada pelo encontro da língua portu-
guesa europeia com a língua bantu, trazida pelos africanos escravizados 
e seus descendentes ao território brasileiro entre os séculos XVI e XIX. 
Sendo assim, no discurso oral, há um distanciamento gramatical do PB 
em relação ao PE e uma aproximação ao PAfr., que justificaria uma re-
gularidade no uso proclítico do pronome ‘me’ em situações interativas.
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A adequação proclítica parece estar se consolidando no PAfr. de 
Angola e Moçambique, pois estão se aproximando do que já é uma 
realidade no Brasil há vários séculos. Acreditamos que o contato do 
Português Europeu, no período colonial, com as línguas bantu trazidas 
pelos africanos escravizados, moldaram o PB, principalmente depois 
do desvencilhamento da colônia com a coroa portuguesa, permitindo 
maior liberdade e mudando de forma gradativa o PB. Esse evento está 
ocorrendo também no Português Angolano e Moçambicano, ex-colô-
nias de Portugal há menos tempo que o Brasil; ambas se tornaram in-
dependentes de Portugal em 1975, quando o Brasil já era ex-colônia há 
153 anos. A mudança linguística é lenta, porém perceptível.

Acreditamos que o uso dos clíticos em posição proclítica no PB, 
diferentemente do que ocorre no português europeu, se deve não apenas 
à influência do PAfr., mas também a uma adequação fonético-fonológi-
ca, decorrente da forma fonética que assumem as vogais átonas finais: 
tanto no PB como no PE há a redução fonética dessas vogais, mas no 
PE há maior grau de redução de vogais átonas finais e esse fato parece 
favorecer o emprego da ênclise, facilitando, assim, a produção enclítica 
dos pronomes. O mesmo fenômeno sobre a forma fonético-fonológica 
de vogais átonas finais que ocorre no PB, Undolo (2014) já relatara como 
presente no PA.

Atribui-se, portanto, o uso proclítico do “me”, e de outros clíticos, 
no PB a adequações fonético-fonológicas ou sintático-fonológicas, como 
também a uma herança linguística comum recebida por brasileiros, an-
golanos e moçambicanos: a mistura da língua bantu com o Português 
Europeu. Herança que, ao mesmo tempo em que separa, une três conti-
nentes transatlânticos, a saber: Europa, América do Sul e África.
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GAÚCHA: O VALOR SOCIAL DAS VARIÁVEIS 
FAIXA ETÁRIA, SEXO E CLASSE SOCIAL 

Paulo Ricardo Silveira Borges 
Universidade Federal de Pelotas 

paulorsborges@gmail.com 

1 INTRODUÇÃO

Labov, ao propor uma metodologia sociolinguística para a obser-
vação, descrição e análise da língua no seu contexto social de uso, ofe-
receu aos linguistas uma teoria robusta e abrangente que possibilitou a 
realização de diversificadas análises variacionistas sobre “o estudo da 
estrutura e da evolução da língua no contexto social da comunidade de 
fala”1 (LABOV, 1972, p. 184). Este capítulo procurará resgatar, no máxi-
mo possível, o modelo teórico-metodológico da sociolinguística como 
forma de reconhecer e acentuar a importância dos postulados labovia-
nos para os estudos sobre variação e mudança linguística, levando-se 
em conta o caráter heterogêneo do sistema linguístico e as múltiplas 
relações entre língua e sociedade.

O objetivo deste capítulo é apresentar uma análise do processo 
de variação e mudança decorrente do uso da forma pronominal a gente 
na comunidade gaúcha. Para alcançar este propósito, dois corpora são 

1 The study of language structure and evolution within the social context of the speech 
community.

mailto:paulorsborges@gmail.com
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utilizados: o primeiro, composto por textos de onze peças de teatro de 
autores gaúchos, dispostos em um período histórico de cem anos: de 
1896 a 1995; o segundo, com dados da fala espontânea de 36 informan-
tes da cidade de Pelotas-RS, pertencentes ao Banco de Dados por Classe 
Social – VarX. O trabalho está amparado na perspectiva metodológica 
da sociolinguística variacionista laboviana e busca verificar qual o papel 
das variáveis sociais faixa etária, sexo e classe social em dois diferentes 
estágios do processo de variação e mudança do pronome a gente no por-
tuguês gaúcho: no estágio de longo termo, em tempo real, e no estágio 
em um determinado momento, no tempo aparente.

O capítulo está organizado da seguinte forma: a primeira seção 
trata dos pressupostos teóricos da teoria da variação e mudança na pers-
pectiva laboviana; a segunda seção aborda a contribuição da sociolin-
guística para a análise de dados do passado; a terceira seção discorre 
sobre o valor social das mudanças linguísticas; a quarta seção apresenta 
a metodologia e os bancos de dados utilizados; a quinta seção trata da 
descrição e análise do uso de a gente nas peças de teatro e no VarX; a 
sexta seção procura juntar as pontas do processo de variação e mudan-
ça de a gente. Por último, apresentamos as considerações finais sobre o 
processo de variação e mudança do uso da forma pronominal a gente no 
português gaúcho.

2 VARIAÇÃO E MUDANÇA: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Os estágios que compõem os processos de variação e mudança de 
uma determinada língua indicam resultados de um continuum que avan-
ça no presente. A correlação advinda dos resultados de análises de estu-
dos sociolinguísticos de tempo aparente (apparent time) e de tempo real 
(real time) pode indicar quais fatores linguísticos e sociais motivam de-
terminadas variações e condicionam as mudanças linguísticas. Ao expli-
car o que ocorreu na história de uma língua, ou no percurso da variação 
atrelada a um processo de mudança, Labov (1994, p. 26) destaca que “as 
evidências das mudanças poderão ser encontradas na variação ao longo 
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das décadas em tempo real e na variação ao longo dos níveis de idade no 
tempo aparente”2.

Os estudos de mudança em curso respaldam-se no “princípio do 
uniformitarismo”3 (cf. LABOV, 1994, p. 21), segundo o qual as forças que 
atuaram sobre a língua no passado podem também estar atuando nos 
processos de mudança no presente. Weinreich, Labov e Herzog (1968, 
p. 188), ao proporem princípios gerais para o estudo da mudança lin-
guística, destacam a intrínseca relação entre variabilidade e mudança. 
Entretanto, ressaltam que “nem toda a variabilidade e heterogeneidade 
na estrutura linguística implica mudança; mas toda mudança implica 
variabilidade e heterogeneidade”4. As mudanças em progresso decorrem 
de estágios variáveis próprios aos usos das línguas, muitos dos quais 
compreendendo processos inter-relacionados que possibilitam os avan-
ços das mudanças, não de forma instantânea ou uniforme, mas de forma 
gradual e multifacetada. A identificação desses processos permite que se 
possa perceber quais forças agiram e agem sobre a língua e quais fatores, 
linguísticos e extralinguísticos, colaboraram para o desenvolvimento de 
um determinado percurso da mudança.

Weinreich, Labov e Herzog (1968) propõem que a variação seja 
entendida como uma característica própria do sistema linguístico das 
línguas. Apresentam cinco problemas clássicos que merecem atenção 
para a compreensão dos processos de mudança: restrições (constraints), 
transição (transition), encaixamento (embeddin), avaliação (avaluation) e 
implementação (actuation). Especificamente com relação ao componen-
te social da linguagem, relacionado à implementação das mudanças, os 
autores trazem a seguinte questão: “a que fatores se pode atribuir a im-
plementação das mudanças?”5 (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968, p. 
102). A língua, portanto, passa a ser analisada com base na sua estrutura 
linguística e social em função do seu caráter heterogêneo.

2 Evidence for the changes that we will be studying is to be found in variation across decades in 
real time and in variation across age levels in apparent time.

3 Uniformitarian principle.

4 Not all variability and heterogeneity in language structure involves change; but all change 
involves variability and heterogeneity.

5 What factors can account for the actuation of changes?
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Labov (1972, p. 160-161), ao discorrer sobre estudos de mudan-
ça linguística em progresso, propõe que a resolução para tais questões 
passa por três pontos imprescindíveis: (a) o problema da transição, que 
consiste em encontrar o caminho pelo qual uma mudança linguística 
evoluiu de uma etapa prévia para outra posterior; (b) o problema do en-
caixamento, que consiste em encontrar a matriz contínua do comporta-
mento social e linguístico em que a mudança linguística se produz, isto 
é, investigar as correlações entre os elementos do sistema linguístico 
e entre o sistema linguístico e o sistema social; (c) o problema da ava-
liação, que consiste em encontrar as correlações subjetivas ou latentes 
das mudanças objetivas ou manifestamente observadas, ou seja, corre-
lacionar as atitudes gerais e as aspirações dos falantes em relação ao 
seu comportamento linguístico. As posições de Labov, ao aproximarem 
a Sociolinguística da Linguística Histórica, podem contemplar explica-
ções relacionadas a aspectos históricos e sincrônicos, o que possibilita o 
melhor conhecimento dos fenômenos linguísticos no tempo real e, con-
sequentemente, a adequada compreensão dos fenômenos na atualidade.

Lass (1997, p. 45) diz que é preciso “ouvir o inaudível”6. Trabalhar 
com variação e mudança talvez seja um caminho importante para que 
isso ocorra. Nesse particular, Mattos e Silva (2008, p. 145-146) afirma 
que “a complexidade do fenômeno ‘mudança linguística’ é um fato reco-
nhecido e qualquer teoria consequente sobre esse fenômeno pode des-
velar faces dos seus mistérios”. A Teoria da Variação possibilitou também 
métodos de estudos e análises aplicados à vertente diacrônica, abrindo-
-se novos caminhos em direção à Sociolinguística Histórica. Romaine 
(1982) e Silvestre (2007) trazem contribuições importantes para o cam-
po dos estudos voltado às análises de estágios sincrônicos pretéritos, 
utilizando-se também de critérios metodológicos labovianos para a des-
crição, análise e interpretação dos materiais históricos. Busca-se, assim, 
observar a variação como um possível modelo de mudança da linguagem 
e, sob a perspectiva diacrônica, verificar se variação e mudança podem 
ser investigadas em diferentes momentos sincrônicos. O desafio, então, 
é trabalhar a correlação entre dados linguísticos do passado e a reali-
dade social do mesmo período, para que se possa reconstruir a própria 
história de uma determinada língua num dado contexto sociocultural.

6 Hearing the inaudible.
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3 A CONTRIBUIÇÃO DA SOCIOLINGUÍSTICA PARA A ANÁLISE DE 
DADOS DO PASSADO

Labov (1972, p. 209) apresenta o que passamos a conhecer como 
“paradoxo do observador” (observer’s paradox), ao demonstrar que o 
comportamento (sócio)linguístico dos falantes pode modificar em de-
corrência da presença do pesquisador. Com relação aos dados do pas-
sado, algumas condições também precisam ser observadas, haja vista 
que a documentação de que dispomos para análise, em alguns casos, 
pode não apresentar informações suficientes e fidedignas para as aná-
lises sociolinguísticas históricas. Labov (1994), ao tratar dos problemas 
da interpretação histórica dos dados, destaca a importância da melhor 
seleção dos dados históricos para os trabalhos sociolinguísticos com 
documentos históricos, uma vez que “os dados que são ricos de muitas 
maneiras, são pobres de outras”7 (LABOV, 1994, p. 11). Ressalta, ainda, 
que “a Linguística Histórica pode ser concebida como a arte de fazer o 
melhor uso de maus dados”8 (LABOV, 1994, p. 11). Ou seja, pressupõe 
que o pesquisador, ao buscar explicar as diferenças entre o passado e o 
presente, precisa identificar, pela natureza dos dados históricos, em que 
medida o passado realmente difere do presente. Tal tarefa, em muitos 
casos, torna-se algo difícil de precisar, pois textos históricos nem sem-
pre refletem a melhor correlação entre língua e sociedade. Eis, aqui, um 
outro paradoxo: o “paradoxo histórico” (historical paradox). As dificul-
dades em trabalhar com dados de sincronias passadas já foram observa-
das também por Mattos e Silva (2006), ao referir que o pesquisador fica 
limitado apenas aos documentos escritos de determinadas épocas pre-
téritas, pois não é mais possível contar com a ajuda de falantes nativos 
daquela variedade.

Borges e Keller (2020) discorrem sobre as dificuldades em traba-
lhar dados históricos para as análises sociolinguísticas e propõem uma 
metodologia de análise possível e que contemple a possibilidade de exa-
minar fatores sociais condicionantes dos processos variáveis em um de-
terminado momento do passado. Os autores afirmam que “ao correlacio-
narmos os fatos do passado com o presente, podemos obter explicações 
7 the data that are rich in so many ways are impoverished in others.

8 Historical linguistics can then be thought of as the art of making the best use of bad data.
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sobre quais fatores linguísticos e sociais ocorreram no passado e se esses 
fatores continuam, em maior ou menor escala, a ocorrer no presente” 
(BORGES; KELLER, 2020, p. 57). As adversidades encontradas no traba-
lho com textos históricos ou corpora de textos também são abordados 
por Morales (2005). Do ponto de vista sociolinguístico, a autora propõe 
caminhos semelhantes aos utilizados nas análises sociolinguísticas va-
riacionistas, resguardando-se as especificidades próprias aos tipos de 
dados analisados.

É importante salientar que alguns gêneros textuais mostram-se 
mais propícios para a identificação e o reconhecimento dos aspectos 
linguísticos variáveis correlacionados aos componentes sociais. Os tex-
tos de teatro, neste particular, trazem marcas sociais e estilísticas das 
manifestações linguísticas dos personagens que podem indicar caracte-
rísticas sociais como sexo, faixa etária, classe social, escolaridade, entre 
outras. Ao tratar da reconstrução da linguagem no seu contexto social, 
Romaine (1982) faz uma reflexão importante sobre a utilização de dados 
do passado para estudos sociolinguísticos. A autora afirma que “os da-
dos históricos podem ser validados por si próprios (como podem outras 
instâncias da língua escrita) independente da medida em que refletem 
ou são removidos das produções de falantes nativos”9 (ROMAINE, 1982, 
p. 122). Para tanto, é importante a identificação dos perfis sociais e cul-
turais dos informantes, pois nem sempre é possível controlar, com segu-
rança metodológica, determinados fatores como ocupação, educação e 
classe socioeconômica.

Nesse particular, Hora e Battisti (2019) trazem reflexões sobre os 
desafios metodológicos para os estudos em sociolinguística, na pers-
pectiva das pesquisas diacrônicas, ao destacarem alguns “percalços” 
encontrados tanto para a escolha dos dados e constituição dos corpora, 
como para o trabalho de descrição e análise dos dados. Os autores re-
conhecem que “não é fácil lidar com textos escritos e deles depreender 
processos que se manifestam na fala”; mas consideram que, “adequa-
damente tratados, os dados podem nos dizer muitas coisas, sobretudo, 

9 Historical data can be valid in their own right (as can other instances of the written language) 
regardless of the extent to which they refleet or are removed from the productions of native 
speakers.
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para a compreensão de processos que se revelam, na maioria das vezes, 
universais” (HORA; BATTISTI, 2019, p. 13).

Dito isso, entendemos que os textos utilizados neste capítulo, que 
compõem o corpus com peças de teatro escritas por autores gaúchos, 
trazem informações adequadas para a realização de uma análise sobre o 
processo de variação e mudança em torno do uso do pronome a gente no 
português gaúcho. Diferentes subgrupos pertencentes a uma sociedade 
heterogênea e urbana estão representados nos personagens das peças 
de teatro, o que possibilita que se possa adequar os indivíduos nos dife-
rentes contextos sociais imediatos do uso vernacular.

4 O VALOR SOCIAL DAS MUDANÇAS LINGUÍSTICAS

Para a sociolinguística, variação e mudança fazem parte de um 
mesmo modelo de análise linguística. A variação é entendida como con-
traparte sincrônica da mudança. Guy (2001) aponta a importância dos 
contextos linguísticos e sociais para a explicação dos processos de varia-
ção e mudança. Para tanto, alguns aspectos merecem atenção especial: a 
frequência de uso de determinado fenômeno, quem o usa e em que con-
textos. Traz, ainda, outras duas questões complexas que as pesquisas em 
sociolinguística, em muitos casos, têm dificuldade determinar: o ponto 
de partida de uma mudança e o porquê de sua ocorrência.

Como sabemos, os limites da difusão de determinada mudança 
coincidem com os limites sociais e linguísticos dos próprios membros 
da comunidade de fala envolvida. Lucchesi (2015, p. 36), nesse aspecto, 
acentua que: “O valor social atribuído às variantes linguísticas afeta, por 
sua vez, os padrões coletivos de uso da língua”. Os estudos de mudanças 
ocorridas no passado são fundamentais para a verificação dos diferentes 
estágios variáveis em torno do uso de determinado fenômeno linguísti-
co. Guy et al. (1986, p. 30-33) salientam que os estudos sobre mudança 
linguística têm sido metodologicamente desenvolvidos a partir de três 
tipos de evidências: a social, identificada principalmente à idade dos fa-
lantes; a histórica, com as análises em “tempo real” (real time); a lin-
guística, que parte do pressuposto de que a distribuição linguística de 
uma suposta inovação se estende por vários contextos condicionantes. 
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Neste capítulo, procuraremos abranger essas três evidências que, para a 
análise aqui proposta sobre a variação e mudança do pronome a gente, 
estão contempladas metodologicamente e presentes tanto nas concep-
ções teóricas como nos procedimentos de análise.

Ao tratar de trabalhos na perspectiva da mudança linguística como 
processo histórico e social, Lucchesi (2015) traz argumentos importan-
tes sobre alguns resultados que entende como “generalizantes”. O autor 
destaca que “o resultado da grande maioria das análises sociolinguísti-
cas que se têm feito desde então é o estabelecimento de relações me-
canicistas e a-históricas entre as variantes em foco e os fatores sociais” 
(LUCCHESI, 2015, p. 56-57). Tal afirmação merece uma importante refle-
xão por parte dos pesquisadores da área da sociolinguística, pois torna-
-se quase como um “convite” para que se entendam melhor os contextos 
sócio-históricos nos quais as mudanças ocorrem. Os efeitos decorrentes 
dos papéis das variáveis faixa etária, sexo e classe social, por exemplo, 
podem ser melhor compreendidos quando conhecemos as dimensões e 
implicações sociais e históricas dessas variáveis em uma comunidade 
de fala. Os processos de variação linguística decorrem, justamente, do 
reflexo da própria dinâmica social de determinada comunidade em um 
dado momento histórico. Este capítulo, ao procurar observar o continuum 
sociolinguístico relacionado à utilização da forma inovadora a gente na 
comunidade gaúcha e pelotense, tentará também dialogar e trazer algu-
mas respostas frente às reflexões propostas por Lucchesi (2015).

Labov (1994, p. 44) apresenta duas modalidades para o estudo dos 
fenômenos envolvendo mudança linguística: o estudo de painel (panel 
study), que consiste no recontato dos mesmos informantes tempos de-
pois, com coleta e análise de dados das gravações dos mesmos informan-
tes em tempos diferentes; e o estudo de tendências (trend study), que 
consiste em constituir uma segunda e nova amostra representativa, ou 
seja, coleta e análise de dados da gravação de pessoas da comunidade em 
momentos distintos.

O pressuposto associado à noção de mudança em progresso leva 
em conta o fato de que, se o uso de uma variante inovadora for mais 
frequente entre os jovens, decrescendo em relação à idade de outros 
informantes, tem-se uma situação clássica de mudança em progresso. 
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Entretanto, Labov (1994) valoriza o que denominou de “análise multiva-
riável de dados contínuos” (multivariate analysis of continuous data), ao 
acreditar que uma mudança linguística geralmente é resultado de mui-
tos fatores que atuam simultaneamente. Diz o autor: “Em geral, nenhu-
ma amostra pode representar em proporções iguais todos os fatores que 
influenciam sobre a variável dependente”10 (LABOV, 1994, p. 56).

4.1 Caracterização das variáveis faixa etária, sexo e classe social

A variável faixa etária desenvolve um papel importante nos pro-
cessos de variação e mudança. A hipótese clássica pressupõe que as ge-
rações mais jovens são as que mais impulsionam as mudanças linguísti-
cas. A relação fase da vida e história linguística está presente na maioria 
dos estudos sociolinguísticos (cf. ECKERT, 2007). Deve-se ressaltar que, 
mesmo que a distribuição por níveis etários seja um importante método 
para a verificação de uma determinada mudança linguística, não repre-
senta uma mudança na comunidade como um todo, mas sim um padrão 
característico da estratificação por idade que está representada em todas 
as gerações (cf. LABOV, 1994, p. 73). É o que se verifica, por exemplo, no 
caso do uso da forma inovadora a gente no português brasileiro, como 
já fora demonstrado em trabalhos anteriores, sejam com dados de fala 
culta (LOPES, 1993; MONTEIRO, 1994; ZILLES, 2002), sejam com dados 
de fala popular (OMENA,1986; BORGES, 2004), ao evidenciarem que a 
variante inovadora a gente foi mais frequente entre os jovens, o que in-
dica uma clara situação de mudança em progresso.

Para a variável sexo, a hipótese “comum” associada aos estudos 
sociolinguísticos atribui às mulheres o uso de formas linguísticas mais 
prestigiadas socialmente, sendo mais conservadoras em relação às va-
riantes estigmatizadas. Labov (1972, p. 243), sobre isso, refere que: “Na 
fala monitorada, as mulheres usam menos formas estigmatizadas do 
que os homens e são mais sensíveis ao padrão de prestígio do que os 

10 In general, no sample can represent in equal proportions all the factors that influence the 
dependent variable.
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homens”11. Entretanto, dependendo do tipo de mudança e dos condi-
cionadores sócio-históricos envolvidos, as mulheres podem apresentar 
comportamentos diferenciados: em alguns casos, sendo mais conserva-
doras; em outros, sendo mais inovadoras do que os homens. 

Essa situação foi referida por Labov (2001) como “paradoxo do 
gênero” (gender paradox). Freitag (2015), sobre a variável sexo/gênero, 
enfatiza que, se há uma correlação entre língua e sociedade e se as socie-
dades mudam, os comportamentos dos indivíduos e grupos frente a essa 
mudança também podem mudar. Diz a autora: “se a sociedade muda, 
as explicações do modelo teórico-metodológico deveriam, também, mu-
dar” (FREITAG, 2015, p. 18). Em face disso, a autora propõe uma questão 
importante e que deveria ser avaliada nos trabalhos sociolinguísticos: 
“Os problemas surgem quando a hipótese falha; como justificar um re-
sultado que não se enquadra nessa variável cujo controle aparentemente 
está consagrado e sacramentado na literatura?” (FREITAG, 2015, p. 25).

A correlação variável classe social e mudança linguística tem sido 
utilizada para a verificação dos caminhos percorridos por determinadas 
variantes durante os processos variação e mudança. Como sabemos, no 
curso das mudanças, alguns indivíduos ou grupos da comunidade de fala 
usam mais as formas novas enquanto outros utilizam as formas velhas. 
No caso do estudo aqui apresentado, sobre o uso da forma inovadora 
a gente, torna-se fundamental a observação quanto às diferenciações 
sociais dos informantes e suas relações com o processo de variação e 
mudança. É importante ressaltar que as várias características sociais 
que identificam os indivíduos ou grupos numa comunidade de fala estão 
constantemente sendo atualizadas e redefinidas, o que pode resultar, em 
alguns casos, em caminhos diversos para as mudanças linguísticas. A 
língua deve ser entendida como um dos elementos sociais que reflete, 
condiciona e configura as diferenças entre grupos sociais.

Labov (1972, p. 249), ao tratar da relação entre normas e comporta-
mento social dos indivíduos, frisa que os falantes atribuem determinados 

11 In careful speech, women use fewer stigmatized forms than men. (LABOV, 1966a, p. 288), and 
are more sensitive than men to the prestige pattern.



LINGUAGEM:
VARIAÇÃO E ESTRUTURA DA LÍNGUA

181

valores sociais à fala. Decorrem daí as noções de “prestígio aberto” e de 
“prestígio encoberto”. O “prestígio aberto” seria expresso de maneira 
geral, de forma pública e corresponde à boa reputação de que gozam al-
gumas variedades de fala; o “prestígio encoberto”, em oposição, estaria 
associado à valorização inconsciente de formas linguísticas (não neces-
sariamente da língua padrão). Essas orientações sociais nos permitem 
entender melhor o que conhecemos por divisões de classes e identificar 
e subdividir os grupos sociais levando-se em conta escalas de prestígio 
e poder na sociedade.

Guy (1987, p. 37) propõe a divisão da sociedade em várias clas-
ses conforme renda, bens, local de moradia, ocupação e escolaridade. 
Chambers (1995) destaca a importância da ocupação na identificação 
das classes sociais por revelar, indiretamente, graus de escolaridade e 
de renda. Bourdieu (1991) relaciona aspectos sociais com as diferenças 
linguísticas, haja vista que as relações simbólicas de poder se atualizam 
constantemente no discurso. As concepções de classe social propostas 
pelos autores estão presentes na caracterização de variável classe social 
utilizada neste capítulo.

Para Guy (2011, p. 161), “a classe está envolvida na descrição do 
uso da língua pelas razões mais óbvias: a existência de variação social 
na língua”12. O autor reforça a necessidade de os pesquisadores na área 
da sociolinguística observarem mais a dimensão classe social: “Os lin-
guistas ainda não alcançaram um nível mínimo de adequação observa-
cional no que diz respeito à variação sociolinguística, e a classe será uma 
dimensão importante na organização e explicação destes fatos”13 (GUY, 
2011, p. 161). Dito isso, entendemos que classe social e mudança lin-
guística estão intrinsecamente associadas, pois as mudanças linguísti-
cas também são mudanças sociais.

12 Class is involved in the description of language use for the most obvious of reasons: the exis-
tence of social variation in language.

13 Linguists have not yet achieved even a minimal observational level of adequacy in respect of 
sociolinguistic variation, and class will be an important dimension in the organization and 
explanation of these facts.
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5 METODOLOGIA E OS BANCOS DE DADOS UTILIZADOS

A análise estatística dos dados utilizados neste capítulo foi reali-
zada com a utilização do programa computacional GoldVarb. O méto-
do de análise dos dados baseou-se na Teoria da Variação proposta por 
Labov (1972). A primeira amostra consta de banco de dados organizado 
por Borges (2004), composto por 11 peças de teatro de autores gaúchos 
correspondendo a um período histórico de cem anos: da década de 1890 
até a década de 1990. As peças de teatro que compõem o corpus de textos 
escritos constituem-se de diálogos que representam manifestações lin-
guísticas de personagens urbanos moradores em cidades do Rio Grande 
do Sul, estratificados por faixas etárias, sexo e classe social. Os tex-
tos constam como corpus integrante do Projeto de Pesquisa “Memória 
Linguística e Social do Rio Grande do Sul: Estudos Diacrônicos”14.

Peças de teatro, resguardando-se as necessárias diligências, po-
dem servir como uma importante fonte de dados para os estudos varia-
cionistas, pois trazem pistas relevantes sobre o cotidiano e o modo de 
falar de indivíduos ou comunidades em um determinado contexto sócio-
-histórico e linguístico. Textos de teatro são escritos para serem falados 
ou representados. No caso da amostra aqui especificada, as onze peças 
de teatro estão relacionadas a situações cotidianas próprias à vida so-
cial em comunidade. E é justamente essa possibilidade de representação 
da vida real dos indivíduos de uma comunidade que torna os textos de 
teatro amostras sociolinguísticas pertinentes e representativas de uma 
sociedade em um dado período de tempo.

As informações sobre as peças de teatro, com os nomes das obras, 
dos autores e os anos de publicações, estão presentes no Quadro 1.

14 O Grupo de Pesquisa “Memória linguística e social do RS: estudos diacrônicos” foi criado em 
2019 e é composto por fontes documentais do Rio Grande do Sul dos séculos XVIII, XIX e XX. 
Compõem o Grupo de Pesquisa, pesquisadores das seguintes universidades gaúchas: UFRGS, 
UFPEL, UFSM, FURG e UNIPAMPA.
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Quadro 1 – Obras e períodos das peças de teatro utilizadas

Obra/autor/ano Período/Década
1 – A Viúva Pitorra (Simões Lopes Neto) – 1896 1890

2 – A ciumenta velha (Joaquim Alves Torres) – 1905 1900

3 – Nossa terra (Abadie Faria-Rosa) – 1917 1910

4 – Adão, Eva e outros membros da família (Álvaro Moreira) – 1927 1920

5 – Iaiá Boneca (Ernani Fornari) – 1938 1930

6 – Seis anos de rádio: história anedótica de Pery e Estellita (Pery 

Borges) – 1942
1940

7 – Quando elas querem (Paulo Hecker Filho) – 1958 1950

8 – A ponte (Valdir Ruzicki) – 1962 1960

9 – Pode ser que seja só o leiteiro lá fora (Caio Fernando Abreu) 

– 1974
1970

10 – Bye, bye sweet home! Casinha pequenina, Tudo no divã (Ivo 

Bender) – 1983
1980

11 – A coisa certa (Júlio Conte) – 1995 1990

Fonte: Borges (2004)

O segundo corpus, composto por 36 entrevistas de informantes, 
faz parte do Banco de Dados por Classe Social – VarX. A amostra contém 
informantes nascidos e pertencentes à comunidade urbana de Pelotas 
que contemplam os seguintes fatores: a) nível educacional: fundamen-
tal, médio ou superior; b) profissão: ocupação manual (cozinheira, ser-
vente, pedreiro, etc.), ocupação técnica (auxiliar de enfermagem, mestre 
de obras, eletrotécnico, etc.) e ocupação intelectual (médico, engenhei-
ro, professor, etc.); c) renda: até dois salários-mínimos, de dois a cinco 
salários-mínimos, acima de dez salários-mínimos; d) local de moradia: 
arrabalde, periferia e centro. As gravações de fala abarcam informantes 
da cidade de Pelotas-RS, distribuídos por faixa etária (de 16-25 anos, de 
26-49 anos e de 50 anos ou mais), sexo (masculino e feminino) e classe 
social (baixa, média e alta).
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6 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO USO DE A GENTE NAS PEÇAS DE 
TEATRO E NO VARX

Nesta seção, trataremos da descrição e da análise dos dados para 
o uso da forma pronominal a gente nos textos de teatro de autores gaú-
chos e no VarX. Iniciaremos com os resultados encontrados nos textos 
das peças de teatro, com a análise dos diálogos presentes nas onze peças 
que contemplam um período histórico de cem anos: da década de 1890 
até a década de 1990. Na sequência, apresentaremos os resultados sobre 
a presença da forma pronominal a gente na fala dos 36 informantes per-
tencentes ao VarX/Pelotas selecionados para esta análise. Por fim, apre-
sentaremos a descrição e a análise dos casos de redução da forma a gente 
para aʿente, também com dados do VarX.

6.1 O uso de a gente nos textos de teatro de autores gaúchos

A seleção dos dados para esta análise deteve-se apenas no uso do 
pronome a gente expresso, em variação com o pronome nós, na função 
sintática de sujeito. Foi catalogado um total de 246 casos, distribuídos da 
seguinte forma: 122 casos de a gente (49,6%) e 124 casos de nós (50,4%). 
Os percentuais de a gente e nós para as onze peças de teatro de autores 
gaúchos constam do Gráfico 1.

Os resultados do Gráfico 1 mostram que o uso de a gente expresso, 
do final do século XIX até a primeira metade do século XX, ficou com um 
percentual médio de 32%. A partir da década de 1960 a curva ascendente 
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fica mais pronunciada, deixando clara a competição entre as formas a 
gente vs. nós, como também a aceleração do processo de mudança que, 
pela proporção, direção e evidências já registradas na literatura, se con-
figura como uma mudança em curso. O pronome a gente expresso, a co-
meçar da década de 1960, apresenta percentual superior a 50% e supera 
o pronome nós.

Os resultados da análise para as variáveis sociais faixa etária, sexo 
e classe social, em pesos relativos (P.R.)15, estão presentes no Gráfico 2. 
Os valores mostram que o uso de a gente foi favorecido pelos persona-
gens da faixa etária intermediária (de 26 a 49 anos), do sexo feminino e 
da classe baixa. Os personagens pertencentes à faixa etária de 26 a 49 
anos favoreceram o uso da forma inovadora a gente, iniciando o processo 
de mudança.

Para a variável sexo, as mulheres favorecem a mudança, com P.R. 
0,56. Embora esteja próximo ao ponto neutro 0,50 (que é o peso de 0,50 
para as análises binárias), o valor do P.R. para as mulheres indica um 
favorecimento ao uso da forma inovadora quando comparado com o P.R. 
0,42 dos homens. Talvez isso ocorra por uma necessidade estilística/tex-
tual ou para demonstrar uma atitude de utilização da língua como forma 
de diferenciação social. Labov (2001) destaca que em casos de mudanças 
abaixo do nível de consciência (change from below) as mulheres podem 
utilizar percentuais de formas inovadoras maiores do que os homens. 
O maior uso de a gente pelas mulheres pode também estar relacionado 
com a estrutura hierárquica social, haja vista que as mulheres, historica-
mente, precisam (de)marcar suas posições sociais.

Paradoxalmente, ao utilizarem a forma linguística inovadora, po-
deriam estar estabelecendo esta diferença. Para a variável classe social, 
observamos que o processo de mudança em progresso ocorreu “de baixo 
para cima”16, haja vista que a classe baixa favoreceu o uso de a gente, 
sinalizando que a forma inovadora foi utilizada pelas camadas que utili-
zam uma linguagem mais popular. Os dados indicam haver uma correla-
ção status social mais baixo e maior uso da forma inovadora.

15 Utilizaremos, neste trabalho, a abreviatura P.R. para “peso relativo”, tanto para o singular 
(peso relativo), como para o plural (pesos relativos).

16 Conforme especificações para as mudanças linguísticas propostas por Labov (1994, p. 78): 
“change from above” e “change from below”.
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O uso de a gente nas peças de teatro foi favorecido pelos persona-
gens mais jovens, femininos e pertencentes à classe social baixa. Os re-
sultados da análise social das peças de teatro de autores gaúchos (1896-
1995) sugere que o processo se intensificou a partir da década de 1960, 
motivado talvez por significativas transformações sociais ocorridas em 
nosso país, estando estratificado pelas diferentes camadas sociais da co-
munidade gaúcha.

6.2 O uso de a gente para os dados do VarX – Pelotas

A variável faixa etária é fundamental para a verificação do com-
portamento linguístico de uma comunidade, por indicar se um fenôme-
no linguístico está em variação estável ou em processo de mudança. Os 
resultados para esta variável em Pelotas favorecem a hipótese de que os 
falantes mais jovens tendem a utilizar mais a forma inovadora a gente. A 
Tabela 1 apresenta os valores em percentuais e P.R. para a variável faixa 
etária.
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Tabela 1 – Uso de a gente em Pelotas e a faixa etária

(aplicação, ocorrências, percentual e peso relativo)

Fatores
Pelotas

Aplic Ocor. % P.R.
de 16 a 25 anos 349 405 86 0,71
de 26 a 49 anos 577 700 82 0,56
50 anos ou mais 291 455 64 0,29

TOTAIS 1217 1560 78

Fonte: adaptada de Borges (2004)

Como se observa, os falantes mais jovens, de 16 a 25 anos, favo-
recem o uso de a gente com P.R. 0,71, juntamente com os da faixa etária 
entre 26 e 49, com P.R. 0,56. Os indivíduos acima de 50 anos, com P.R. 
0,29, são os que menos favorecem o uso de a gente. Há evidências, por-
tanto, em favor de uma mudança geracional (cf. LABOV, 1994, p. 84), 
uma vez que cada nova geração estaria usando um pouco mais da forma 
inovadora e acelerando a mudança.

Os resultados demonstram, com base na análise em tempo aparen-
te, uma clara tendência em favor da forma a gente pelos falantes mais 
jovens, o que é compatível com um processo de mudança em curso. Os 
valores aqui apresentados para a variável faixa etária coincidem com 
os resultados presentes em outros trabalhos que trataram do uso de a 
gente, como o de Zilles (2002) para o uso de a gente em Porto Alegre, 
os quais conferem aos jovens uma preferência maior pela utilização da 
forma inovadora. É essa sintonia mais geral que sustenta fortemente a 
interpretação de mudança em curso.

A Tabela 2 traz os resultados para a variável sexo. Os resultados 
mostram um “tímido” favorecimento por parte das mulheres para o uso 
de a gente, com P.R. 0,51. Observa-se também que os valores, tanto em 
percentuais como em pesos relativos, são muito próximos. O peso rela-
tivo maior para as mulheres (mesmo próximo do ponto neutro 0,50) vai 
ao encontro dos resultados do trabalho de Zilles (2002), sobre o uso de 
a gente em Porto Alegre, e também reafirmam a hipótese, já observada 
por Labov (1990, 2001), Eckert (2000) e Guy (2001), de que as mudanças 
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implementadas pelas mulheres seriam mais rapidamente aceitas na co-
munidade devido ao papel desempenhado pelas mesmas no núcleo fami-
liar e social, principalmente no que se refere ao cuidado com as crianças.

Tabela 2 - O uso de a gente em Pelotas e o sexo

(aplicação, ocorrências, percentual e peso relativo)

Fatores
Pelotas

Aplic. Ocor. % P.R.
Feminino 713 911 78 0,51
Masculino 504 649 78 0,49

TOTAIS 1217 1560 78

Levando-se em conta essas considerações, poder-se-ia supor que 
o favorecimento do uso de a gente pelas mulheres seja um indicador de 
que a mudança esteja ocorrendo de forma mais “espontânea”. Labov 
(2001, p. 292), nesse aspecto, enfatiza que: “Em mudança linguística de 
baixo para cima, as frequências de uso de formas inovadoras pelas mu-
lheres são mais altas do que as dos homens”17. Os resultados, ao indica-
rem o favorecimento do uso de a gente pelas mulheres, nos permitem 
supor um avanço no uso de a gente nas gerações futuras da comunidade 
de Pelotas. Oushiro (2015) evidencia a importância do papel desempe-
nhado pela fala das mulheres e sua relação com formas de prestígio ou 
de não-prestígio: “A fórmula ‘mulheres tendem a favorecer a forma pa-
drão’, ainda que frequentemente constatada, deve ser cuidadosamente 
examinada de acordo com características específicas de cada comunida-
de” (OUSHIRO, 2015, p. 164).

A variável classe social, estruturada com base nas dimensões so-
ciais de ‘escolaridade’, ‘renda’, ‘local de moradia’ e ‘profissão’, foi selecio-
nada como estatisticamente significativa. Os resultados para a variável 
classe social estão presentes na Tabela 3. Os valores indicam que a dis-
tribuição do uso de a gente por classe social em Pelotas é favorecida pela 
classe alta, com P.R. 0,76, sendo que a diferenciação se dá entre a classe 

17 In linguistic change from below, women use higher frequencies of innovative forms than 
men do.
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alta, que favorece a mudança, e as classes baixa e média que desfavore-
cem a mudança.

A classe alta de Pelotas, ao favorecer o uso de a gente, parece estar 
conferindo maior prestígio ao uso da forma inovadora. Mostram, ainda, 
que em Pelotas a mudança ocorre “de cima para baixo”, sugerindo que 
o uso de a gente pode estar sendo entendido, por setores da comunida-
de pelotense associados principalmente à classe alta, como um símbolo 
linguístico de prestígio social.

Tabela 3 – Uso de a gente em Pelotas e a classe social

(aplicação, ocorrências, percentual e peso relativo)

Fatores
Pelotas

Aplic. Ocor. % P.R.
Classe baixa 317 435 73 0,31
Classe média 469 588 80 0,39

Classe alta 431 537 80 0,76
TOTAIS 1217 1560 78

O uso de a gente em Pelotas parece ter prestígio explícito, identi-
ficado com os indivíduos mais prestigiados e simbolicamente poderosos 
da comunidade pelotense (cf. BOURDIEU, 1991). Dessa forma, o uso de a 
gente em Pelotas indica “prestígio aberto” conferido pela classe social de 
maior status e prestígio social.

O Gráfico 3 traz os valores percentuais para o cruzamento dos gru-
pos de fatores “classe social” e “sexo”. Pode-se observar que os percen-
tuais indicam uma inversão das linhas para as classes sociais baixa e 
alta. Na classe baixa são as mulheres, com 80%, que favorecem a mudan-
ça; na classe alta são os homens, com 88%, que estão à frente da mudan-
ça. A classe média não apresentou diferença para o sexo. Para melhor 
avaliar esse resultado, aplica-se aqui a proposta de Labov (1990, p. 221) 
de análise separada da diferenciação de sexo para cada grupo social. Os 
homens da classe alta, ao favorecerem mais o uso da forma inovadora 
a gente, podem estar marcando uma distinção de sexo, justamente por 
identificarem (ou imaginarem) nas mulheres da sua classe social uma 
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utilização maior de formas mais “padronizadas” que resultariam em 
uma resistência maior ao processo de mudança. Além disso, os homens 
da classe alta, em Pelotas, podem estar indicando que detêm um “capital 
social” maior do que o das mulheres, o que lhes possibilitaria assumi-
rem uma linguagem “menos padronizada” sem o risco de perderem o seu 
“poder simbólico” (cf. BOURDIEU, 1991).

Para a classe baixa estaria ocorrendo o inverso: os homens dessa 
classe estariam resistindo mais à mudança, devido à “identidade de gê-
nero”: percebem que a mudança é favorecida pelas mulheres e marcam 
sua identidade de classe/sexo. Na classe baixa a diferenciação de sexo é 
mais “valorizada” e mais “forte” do que na classe média. Em suma: (a) há 
uma diferença por sexo nas classes sociais baixa e alta; (b) os homens da 
classe alta ‘geralmente’ têm mais “poder simbólico” do que as mulheres, 
o que lhes possibilitaria a utilização da forma inovadora sem perda do 
seu status social; (b) os homens da classe baixa preocupam-se mais em 
marcar sua identidade de “gênero”.

A Ilustração 1 mostra o cruzamento entre faixa etária e classe so-
cial em Pelotas. Nota-se, pelas dispersões dos informantes e pelas linhas 
de tendência das três classes sociais, que os falantes jovens da classe alta 
de Pelotas apresentam os maiores valores de aplicação de a gente, distri-
buídos no alto da figura, acima das linhas de tendência, o que indica uma 
correlação positiva e a força da relação “informantes mais jovens/classe 
alta” e maior uso de a gente. Esse fato suscita a seguinte questão: por 
que esses informantes jovens, de classes sociais diferentes, apresentam 
esses valores?
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Talvez a resposta esteja no fato de que ambos busquem preservar 
seus grupos sociais, levando-se em conta o que é visível e o que é invisível 
em torno da fala, tomando-se como base o próprio nível de consciência 
social dos falantes. Os padrões sociolinguísticos para o uso do pronome 
a gente são distintos para as duas classes, o que possibilitaria a ação de 
outras variáveis sociais correlacionadas (cf. ‘análise multivariável’ pro-
posta por LABOV, 1994). Os falantes da classe alta, sendo assim, teriam 
conhecimento visível (aberto) do processo de mudança e utilizariam a 
forma a gente como uma maneira de se diferenciarem socialmente. De 
forma oposta, os falantes da classe baixa teriam um conhecimento in-
visível (encoberto) do mesmo processo, e usariam a forma a gente justa-
mente por ser a forma socialmente mais aceita na sua classe social.

Ilustração 1 - Dispersão de aplicação de a gente 
em Pelotas: % por faixa etária e classe social 

Fonte: Borges, 2002

6.3 O uso da forma reduzida a‘ente nos dados do VarX – Pelotas

De um total de 1217 ocorrências de a gente em Pelotas, foram en-
contrados 48 (4%) casos de reduções: 45 para a‘ente e 3 para ‘ente18. As 

18 O número reduzido de 48 casos (4%) é baixo em função do critério estabelecido para a carac-
terização das formas reduzidas. Foi-se exigente na decisão de incluir os casos de reduções, 
excluindo-se os duvidosos. Uma reanálise dos dados poderá apontar um número maior de 
casos de reduções com a utilização de programas acústicos mais sofisticados.
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duas variantes foram computadas juntas para a análise aqui apresenta-
da, identificadas apenas como aʿente. O número reduzido de casos (48) 
e o baixo percentual (4%) mostram uma mudança incipiente e que ain-
da não está consolidada plenamente (cf. LABOV, 1994, p. 82). Os dados, 
restritos apenas à posição de sujeito, mereceram uma análise cautelosa, 
resguardando-se os cuidados que a metodologia de análise sociolinguís-
tica indica para as análises com números reduzidos de dados. É impor-
tante ressaltar que Zilles (2002) já indicara que a posição de sujeito é 
preferencial para os casos relacionados aos estágios mais avançados da 
mudança de a gente no PB.

Os resultados para o uso de aʿente, por ordem de seleção, para 
as variáveis sociais faixa etária, sexo e classe social estão presentes na 
Tabela 4. Os valores para o uso da forma reduzida a‘ente demonstram 
tratar-se de um “estágio novo e avançado” do processo de mudança, jus-
tamente porque os seus valores de usos são diferentes dos valores para o 
uso de a gente. Mesmo que os informantes de Pelotas sejam os mesmos 
para as análises de fala, é importante frisar que as motivações sociais 
presentes nos dois estágios da mudança não são as mesmas. Esse fato 
evidencia uma diferenciação no comportamento linguístico dos infor-
mantes de Pelotas, frente ao avanço do processo de mudança em torno 
do uso do pronome a gente no português brasileiro. Mais do que isso, 
revela uma continuidade “unidirecional” (unidirectional) do processo de 
mudança em direção a formas mais especializadas (cf. BYBEE, 2015, p. 
137). É importante enfatizar que essas formas também estão sujeitas a 
influências dos fatores sociais que condicionariam os comportamentos 
dos indivíduos e das comunidades.

O uso de a‘ente para a variável faixa etária indica um favorecimen-
to pelos indivíduos abaixo de 50 anos, em especial os da faixa etária 
mais jovem, de 16 a 25 anos, com P.R. 0,64. Zilles (2002, p. 308) também 
verificou que as faixas etárias mais jovens, abaixo de 50 anos, foram as 
que mais favoreceram o uso da forma reduzida, com P.R. 0,54.
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Tabela 4 – O uso de a’ente em Pelotas e as variáveis sociais

(aplicação, ocorrências, percentual e peso relativo)

Variáveis sociais/Fatores Pelotas

Faixa Etária Aplicação Ocorrências % P. R.

de 16 a 25 anos 18 349 5 0,64

de 26 a 49 anos 28 577 5 0,60

50 anos ou mais 2 291 1 0,18
TOTAL 48 1217 4

Classe Social Aplicação Ocorrências % P. R.

Baixa 7 316 2 0,37

Média 26 469 6 0,61

Alta 15 432 3 0,48

TOTAL 48 1217 4

Sexo Aplicação Ocorrências % P. R.

Feminino 26 712 4 0,47

Masculino 22 505 4 0,54

TOTAL 48 1217 4

Para a variável classe social os falantes da classe média foram os 
que mais impulsionaram a mudança. Parece haver, como propôs Labov 
(1972, 1990), a existência de uma distribuição “curvilínea” para a mu-
dança do tipo espontânea, que confere aos indivíduos do “meio” da es-
cala social um maior incentivo social para mudar a língua. O fato é que 
a correlação entre status social e motivação e/ou resistência à mudan-
ça parece estar atuando no processo de mudança em torno do uso da 
forma a gente, independente do estágio do processo. Entretanto, devido 
ao número reduzido de dados, é necessário ter-se cuidado em relação a 
declarações mais afirmativas e conclusivas sobre os resultados. Para a 
variável sexo, os valores demonstram que os homens estão à frente da 
mudança com P.R 0,54. O mesmo ocorreu com dos resultados verificados 
por Zilles (2002, p. 308), nos quais o P.R. 0,66 para os homens ficou acima 
do P.R. 0,42 das mulheres.
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7 JUNTANDO AS PONTAS DO PROCESSO DE VARIAÇÃO E 
MUDANÇA DE A GENTE

Para os fins da análise aqui proposta, apresentaremos os resulta-
dos totais, em P.R., para o que poderíamos estipular como três estágios 
do processo de mudança do pronome a gente: para o uso de a gente na 
modalidade escrita das peças de teatro, para o uso de a gente nos dados 
de fala do VarX e para o uso da forma reduzida a’ente nos dados do VarX. 
Esse panorama nos permite verificar as correlações sincrônicas e os va-
lores sociais das mudanças. Nesse aspecto, Coan e Freitag (2010, p. 177) 
reforçam a ideia de que “as observações em tempo aparente conectadas 
às observações em tempo real permitem que se verifique a mudança em 
progresso”. O Gráfico 4 traz os resultados em P.R. para a variável faixa 
etária. Como sabemos, a margem de significância dos trabalhos em so-
ciolinguística é de 0,05. As faixas etárias intermediária (de 26 a 49 anos) 
e jovem (de 16 a 25 anos) favoreceram a mudança, excetuando-se o caso 
dos informantes jovens das peças de teatro com P.R. 0,48, perto do ponto 
neutro 0,50. Essa exceção pode ter ocorrido em função de algum desvio 
da amostra, haja vista tratar-se de diálogos entre personagens perten-
centes a peças de teatro. Observa-se, assim, que a variável faixa etária é 
significativa para o estudo da mudança linguística, seja em estudos em 
“tempo aparente” como em “tempo real”. Os resultados para a variá-
vel faixa etária, presentes no Gráfico 4, reforçam a hipótese clássica de 
que as gerações mais jovens são as que mais impulsionam as mudanças 
linguísticas.

Os valores dos resultados de “tempo aparente” para o uso de a gen-
te e de aʿente, com informantes do VarX, demonstram um forte favore-
cimento para o uso da forma inovadora por parte dos jovens, indicando 
uma mudança em progresso. Nas faixas etárias abaixo de 50 anos os P.R. 
atribuídos ao uso de a gente e a‘ente foram sempre superiores a 0,50, 
sendo que na faixa mais jovem, de 16 a 25 anos, há uma forte aceleração 
da mudança, com P.R. 0,71 para o uso de a gente e P.R. 0,64 para o uso de 
a‘ente. É importante ressaltar que Zilles (2002, 2007) também encontrou 
nos dados do VARSUL, de Porto Alegre, da década de 1990, resultados 
que comprovam que o uso de a gente e aʿente são favorecidos pelos infor-
mantes mais jovens: a gente com P.R. 0,66 e aʿente com P.R. 0,54.
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Os resultados para a variável sexo constam do Gráfico 5. Os valores 
demonstram uma clara inversão das colunas para os P.R. atribuídos ao 
uso de a gente e aʿente para a variável sexo. Evidenciam também que os 
P.R. se mantiveram próximos do ponto neutro de 0,50, sejam para mais 
ou para menos. No caso específico do uso de a gente, os resultados têm 
indicado uma “certa neutralidade” em relação aos valores dos P.R. atri-
buídos para homens e mulheres. Os valores do Gráfico 5 mostram que 
as mulheres favoreceram a mudança no estudo diacrônico, com as peças 
de teatro, com P.R 0,56; para o uso de a gente no estudo sincrônico, em 
“tempo aparente” (VarX), o valor ficou praticamente no ponto neutro, 
com P.R. 0,51, enquanto o uso da forma reduzida aʿente ficou com P.R. 
0,47, indicando um comportamento mais conservador por parte das mu-
lheres. O mesmo ocorreu com os resultados para o uso de aʿente encon-
trados por Zilles (2007), em Porto Alegre, com P.R. 0,42 para as mulheres 
e P.R. 0,66 para os homens.

O que os P.R. nos dizem sobre a análise dos dados das peças de 
teatro e do VarX: a implementação da forma pronominal a gente no por-
tuguês gaúcho foi favorecida pelas mulheres, as quais impulsionaram o 
curso da mudança da forma “encoberta”; os homens, por sua vez, favo-
recem a variante inovadora no estágio mais avançado da mudança atri-
buído à forma reduzida aʿente.
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Para a variável classe social, conforme resultados do Gráfico 6, 
observamos que a mudança foi implementada preferencialmente pela 
classe baixa, com P.R. 0,56, indicando uma mudança abaixo do nível de 
consciência social dos informantes pertencentes ao subgrupo classe so-
cial baixa. O resultado demonstra que a classe baixa foi responsável pela 
difusão da mudança que, como se sabe, no seu estágio inicial, repre-
sentava uma variedade com menor prestígio social. De forma inversa, 
quanto mais prestigiada socialmente a classe social, menor o P.R. para 
o uso da forma inovadora a gente nas peças de teatro: classe média com 
P.R. 0,48 e classe alta com P.R. 0,38.
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Os resultados para a amostra do VarX de Pelotas revelam um 
comportamento inverso ao que ocorreu com a amostra das peças de 
teatro. O uso do pronome a gente em Pelotas foi fortemente favore-
cido pela classe alta, com P.R. 0,76, enquanto as classes média e bai-
xa desfavoreceram o uso da forma inovadora. Parece haver um claro 
movimento em direção ao estabelecimento de um grau de prestígio 
maior para a forma a gente nos dados de fala do VarX, haja vista que o 
subgrupo classe alta incrementa a mudança por cima do nível de cons-
ciência social dos falantes. Quanto ao uso da forma reduzida aʿente, os 
valores em P.R indicam que a classe média favoreceu o uso da forma 
que representa o estágio mais avançado da mudança, com P.R. 0,61. Há, 
nesse caso, uma distribuição “curvilínea” indicando que o subgrupo 
classe média, pertencente ao meio da escala social, espontaneamente 
impulsionou mais a mudança (cf. LABOV, 1972, 1990).

Por fim, apresentamos o percurso de mudança decorrente da uti-
lização da forma pronominal a gente no português gaúcho. Podemos 
observar, pelo Gráfico 7, que o pronome a gente torna-se majoritário 
a partir da década de 1960, com percentuais superiores a 50%. Como 
sabemos, foi justamente a partir desse período histórico que questões 
demográficas e sociais se acentuaram no Brasil. Os dados, ao indica-
rem a classe baixa como favorecedora do uso de a gente para as peças 
de teatro, apontam um processo de mudança de “baixo para cima”, ou 
seja, parte das camadas sociais com menor prestígio social na comu-
nidade gaúcha. É de se supor que a forma a gente já estivesse sendo 
utilizada nas cidades e, em decorrência da fase histórica de mobilidade 
rural-urbana, as classes mais baixas tenham acelerado o processo em 
função de determinada aceitabilidade social, haja vista que falantes 
de variedades de menor prestígio também podem gozar de prestígio 
encoberto.
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As peças de teatro aqui utilizadas foram escritas por autores 
escolarizados, urbanos e pertencentes a camadas da população com 
maior prestígio social. Os textos de teatro podem ser meios indiretos 
para observarmos o que ocorre na fala de uma comunidade. Mesmo 
assim, pode haver descompassos entre o que está sendo realmente uti-
lizado na fala e o que é transferido para a escrita. Geralmente demora 
um certo tempo até que formas utilizadas na fala apareçam em tex-
tos escritos. Nesse aspecto, parece tratar-se de uma via de mão dupla, 
pois textos de peças de teatro, dependendo das circunstâncias, podem 
supervalorizar o uso de determinada forma linguística como também 
minimizar o seu percentual de uso na fala.

O Gráfico 7 demonstra haver uma correlação positiva entre o uso 
de a gente, o avanço das décadas e a consolidação do processo de mu-
dança. A linha de tendência ascendente indica tratar-se de uma mu-
dança em progresso bastante consistente. Os resultados percentuais 
para o uso da forma a gente no português gaúcho, computados por dé-
cadas, do final do século XIX até o final do século XX, mostram o avan-
ço da mudança e o período a partir do qual a forma inovadora a gente 
passou a superar a forma concorrente nós, como também descortina o 
alto percentual de uso de a gente na fala pelotense, de 74%, na década 
de 2000.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados neste capítulo demonstram que o pro-
cesso de variação e mudança decorrente do uso do pronome a gente no 
português gaúcho, na posição sintática de sujeito, sejam para os dados 
encontrados nos textos escritos como nos dados de fala de Pelotas, avan-
çou ao longo do tempo e encontra-se em um estágio bastante adiantado. 
O valor de aplicação de 74% para os dados da fala de Pelotas é maior do 
que o dobro do valor para a forma variável concorrente nós.

Para melhor entender as motivações sociais associadas ao proces-
so de variação e mudança aqui analisado, acreditamos ser necessário um 
estudo mais detalhado sobre os efeitos dos fatores sociais no uso e na 
evolução diacrônica da forma pronominal a gente nos diferentes está-
gios do processo no decorrer do tempo.

Nesse aspecto, a proposta de “análise multivariável de dados con-
tínuos” apresentada Labov (1994, p. 56) torna-se importante, pois exigi-
rá do pesquisador um olhar mais amplo, inter-relacionado e associativo 
sobre o papel da interação das variáveis sociais no uso do pronome a 
gente no português gaúcho. Ou seja, há a necessidade de uma atenção 
maior com relação aos diferentes papéis sociais atribuídos às variáveis 
linguísticas pois, como afirma Labov (2010, p. 189), “o significado social 
da variação reside no seu valor na negociação de assentimento social”19.
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1 INTRODUÇÃO

No âmbito da sociolinguística brasileira, são poucos os trabalhos 
que enfocam a percepção dos ouvintes sobre a variação linguística no 
processamento da língua falada. Os sociolinguistas labovianos debru-
çaram-se, durante esses quase 60 anos de tradição em pesquisa sobre 
a análise da variação – numa perspectiva social, regional e/ou étnica – 
em diversas comunidades de fala usando dados de produção, coletados 
a partir das famosas entrevistas sociolinguísticas. Esses estudos, além 
de apresentarem a distribuição das variantes de diversas ordens (foné-
tico-fonológicas, morfossintáticas etc.) na comunidade, forneceram evi-
dências empíricas para fundamentar análises voltadas para a sociedade 
(prestígio, estigma e preconceito linguístico, por exemplo) e para o sis-
tema linguístico em si (formalização de regras).

Os primeiros estudos de percepção desenvolvidos no Brasil busca-
ram prioritariamente entender como os ouvintes percebiam, processa-
vam e codificavam a fala a partir da discretização do material acústico 
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em categorias abstratas de um sistema linguístico. Exemplos disso são 
as pesquisas desenvolvidas pela clínica fonoaudiológica, que tiveram 
como foco a percepção fonológica de pacientes com deficiências audi-
tivas em níveis variados (MAGALHÃES et al., 2006; MEZZOMO et al., 
2010; MELO et al., 2012). Os estudos de percepção em uma comunida-
de de fala com ouvintes sem distúrbio no Brasil, principalmente os que 
elegem a variação no nível fonético como cerne de suas análises, apenas 
começaram a ser mais frequentes nos últimos anos, dentre os quais se 
destacam os trabalhos de Mendes (2010), Lopes (2012), Oushiro (2015), 
Soriano (2015), Henrique (2015) e Hora, Henrique e Amorim (2018).

Por outro lado, a necessidade de se integrar cada vez mais os estu-
dos de percepção de fala aos estudos variacionistas já tem sido apontada 
na literatura há algum tempo. Clopper e Pisoni (2005), por exemplo, 
mostram que, por muito tempo, a variação na fala era tratada apenas 
como uma fonte de ruído, um conjunto de atributos irrelevantes para 
se chegar às representações subjacentes – como as análises que tinham 
como pano de fundo a Teoria Motora da Percepção da Fala (LIBERMAN; 
MATTINGLY, 1985); entretanto, estudos recentes realizados em campos 
como a Sociolinguística, Linguística Forense e a Psicolinguística têm 
revelado que os ouvintes leigos são conscientes da variação na fala, já 
que podem imitá-la, usá-la para identificar a origem das pessoas, sua 
escolaridade, classe social, entre outros atributos sociais dos falantes 
(CLOPPER; PISONI, 2005, p. 333, 334). Dessa forma, estudos que se uti-
lizam de métodos experimentais, a exemplo da Teoria Cognitiva, para 
analisar a percepção e o processamento da variação nas tarefas de dis-
criminação, identificação e categorização do material acústico, são ne-
cessários para que se possa entender como os ouvintes percebem a va-
riação no nível fonético.

Neste capítulo, serão discutidos os resultados de um estudo1 en-
volvendo percepção dialetal realizado com a comunidade de fala de João 
Pessoa sobre um processo fonológico amplamente descrito no Português 
Brasileiro: a palatalização das fricativas pós-vocálicas, como em “pa[ʃ]
ta”. A partir de dados de produção, Hora (2003, apud PEDROSA, 2009) e 
Ribeiro (2006 apud PEDROSA, 2009) constataram que as formas alveola-
res [s] e [z] são as mais recorrentes, enquanto as palatalizadas [ʃ] e [ʒ] são 
1 Para obter mais detalhes sobre esse estudo, conferir Henrique (2016).
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restritas a contextos em que a consoante seguinte é uma das oclusivas 
dentais /t, d/. A forma aspirada e o apagamento também ocorrem nessa 
comunidade, mas em quantidade pouco expressiva em comparação às 
outras.

Dentro desse contexto, o objetivo desse estudo foi analisar como 
os ouvintes pessoenses percebem as variantes alveolar e palatal do /S/ 
em posição de coda medial, (i) observando se a distinção alveolar/pa-
latal é percebida de forma diferente, numa escala numérica, em dife-
rentes contextos fonético-fonológicos seguintes; (ii) verificando se os 
ouvintes têm consciência do comportamento da variante no seu pró-
prio dialeto, ou seja, se percebem qual variante utilizam com relação 
aos diversos contextos seguintes; e (iii) verificando se possuem identi-
dade dialetal com relação ao comportamento da fricativa pós-vocálica 
em João Pessoa, ou seja, se acreditam que sua pronúncia corresponde à 
pronúncia preferencial de sua comunidade de fala no que diz respeito ao 
processo analisado. Para isso, foram utilizados dois testes de identifica-
ção e um de discriminação, detalhados na seção 4.

Este texto está dividido em 4 seções, afora esta introdução. A se-
gunda seção contempla uma breve fundamentação teórica no que diz 
respeito ao papel da percepção nos estudos envolvendo variação, con-
textualizando como os resultados dessas pesquisas podem oferecer 
contribuições no âmbito da Sociolinguística. A terceira seção apresenta 
uma revisão dos principais trabalhos realizados sobre o comportamento 
variável do /S/ em coda silábica no Português Brasileiro, bem como na 
comunidade de fala de João Pessoa. A quarta seção diz respeito à meto-
dologia da montagem e aplicação dos testes; e a quinta, à apresentação 
dos seus resultados. Por fim, as considerações finais sumarizam as dis-
cussões apresentadas e sua contribuição para os estudos em percepção 
de fricativas e da variação linguística, apontando lacunas e direciona-
mentos para novos estudos.

2 O LUGAR DA PERCEPÇÃO NOS ESTUDOS SOCIOLINGUÍSTICOS

Existe uma vasta tradição com relação aos estudos que envolvem 
percepção na Psicologia Social e, nos últimos anos, cada vez mais este 
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aspecto tem sido inserido em pesquisas envolvendo a linguagem huma-
na (LOPES, 2012, p. 41). Esses estudos de percepção da fala têm como 
principal objetivo entender como “os seres humanos percebem, proces-
sam e codificam a linguagem falada” (JHONSON; MULENNIX, 1997 apud 
LOPES, 2012, p. 12).

Boersma (2011, p. 65) descreve a percepção, em termos estrita-
mente linguísticos, como o mapeamento de um dado sensório bruto para 
uma representação abstrata. O seu papel no sistema fonológico seria o 
mapeamento, para os ouvintes, de uma representação auditiva contínua 
bruta para uma discreta estrutura fonológica de superfície. Esse mapea-
mento pode ser descrito através do que os foneticistas no laboratório 
chamam de teste de identificação (BOERSMA, 2011, p. 65).

Em abordagens menos categóricas, como a de Gibson (1991 [1977], 
p. 417), entende-se a percepção como uma extração de informações so-
bre as coisas do mundo, ou seja, perceber significa retirar dados rele-
vantes sobre os eventos que tornem o ouvinte capaz de fazer um julga-
mento sobre o que é percebido. Segundo o autor, entretanto, apesar de 
as pistas necessárias para a compreensão estarem sempre lá, isso não 
significa que todos os indivíduos recorrem às mesmas informações do 
mesmo modo. Na acepção de Edwards (1999 apud LOPES, 2012), a per-
cepção constitui-se como um filtro por meio do qual os dados sensoriais 
são analisados e posteriormente registrados, considerando o contexto 
de produção em que se insere o indivíduo e o conjunto de experiências 
que esse sujeito possui.

É dentro dessa última perspectiva que os estudos voltados para a 
percepção de fala têm a contribuir para as pesquisas em Sociolinguística. 
Segundo Campbell-Kibler (2006),

O estudo das percepções ajuda a entender como as negociações 
são feitas no espaço social, uma vez que permite identificar os 
significados disponíveis para os falantes, quais desses concei-
tos se associam a outros, de que maneira eles são considerados 
“aparentados” e como podem coocorrer (CAMPBELL-KIBLER, 
2006 apud SORIANO, 2015, p. 29).
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O trabalho de Campbell-Kibler (2006, 2007, 2009), citado na seção 
anterior, que opera nessa perspectiva, corrobora a hipótese de que indi-
víduos de uma comunidade atribuem e se utilizam de significados sociais 
para perceber e utilizar a sua língua. Esse tipo de inferência não poderia 
ser feita utilizando apenas dados de produção. Os dados de percepção, 
nesse caso, ajudam a entender atitudes em relação às variáveis sociais 
(SORIANO, 2015, p. 31). Segundo Drager (2010, p. 473), pesquisas de 
produção e percepção são complementares entre si, ajudando a enten-
der como as mudanças de linguagem ocorrem, como os estereótipos são 
formados, como as variações da linguagem são armazenadas na mente e 
que tipo de processos cognitivos são a base do uso da linguagem.

Dessa forma, o lugar da percepção nos estudos sociolinguísticos 
é o de fornecer pistas sobre como os falantes de uma comunidade (de 
fala ou de prática) percebem, processam e avaliam diferentes variantes 
e, dessa forma, ajudar a entender a estratificação da variação dentro des-
sa comunidade, a formação de estereótipos linguísticos, a construção de 
identidades de grupo, dentre outras questões que ajudam a entender o 
funcionamento da língua – genuína dicotomia entre cognição e socieda-
de. Na próxima seção, serão discutidos dados de produção e percepção 
relacionados à variável objeto deste estudo.

3 O COMPORTAMENTO VARIÁVEL DAS FRICATIVAS CORONAIS 
PÓS-VOCÁLICAS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO E PESSOENSE

Antes de discutir resultados de trabalhos sobre percepção, é im-
prescindível contextualizar o comportamento do /S/ pós-vocálico em 
dados de produção. Segundo Callou, Morais, Leite (2002), Brescancini 
(2002) e Hora (2003 apud PEDROSA, 2009), a partir de dados de variação 
em diversas comunidades de fala do Brasil, essa variável apresenta como 
variantes a forma alveolar – “me[z]mo” –, a palatal (ou palatoalveolar) – 
“me[ʒ]mo” –, a aspirada – “me[h]mo” –, e o zero fonético – “me[∅]mo”. 
As formas mais proeminentes, de forma geral, são a alveolar e a palatal.

Chama-se de palatalização da fricativa coronal pós-vocálica a re-
gra fonológica variável que gera como resultado a sua pronúncia pala-
talizada em coda medial ou final. Como se pode verificar na Figura 1, 
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que apresenta um mapa gerado a partir dos resultados do Projeto Atlas 
Linguístico do Brasil (CARDOSO et al., 2014), essa forma palatalizada 
está presente em todo o território nacional, sendo, porém, mais produ-
tiva em algumas capitais como Florianópolis, Rio de Janeiro, Manaus, 
Belém e Macapá. Também é marcante o seu uso em Recife, ao contrário 
de João Pessoa.

Figura 1 – Mapa das realizações palatais do /S/ em coda silábica – interna e externa

Fonte: Cardoso et al., 2014, p. 111

Para avaliar a produção do /S/ em coda em João Pessoa, Hora 
(2003, apud PEDROSA, 2009) e Ribeiro (2006, apud PEDROSA, 2009) lan-
çaram mãos dos dados do VALPB (Laboratório de Variação Linguística na 
Paraíba), o primeiro analisando a fricativa coronal em posição de coda 
interna, e a segunda, em posição de coda final em lexemas. Os resultados 
podem ser visualizados no gráfico abaixo:
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Gráfico 1 – Disposição das variantes do /S/ pós-vocálico na cidade de João Pessoa

Fonte: Hora (2003) e Ribeiro (2006) apud Pedrosa (2009).

Os resultados de Hora (2003 apud PEDROSA, 2009) apontam para 
a heterogeneidade do comportamento da fricativa coronal, prevalecen-
do a variante alveolar (65%), seguida da palatal (28%). Apesar de a forma 
alveolar ser preponderante, nota-se que ela não chega a ser categórica, 
pois a forma palatalizada está presente em 28% dos dados, o que, segun-
do o autor, tem motivação no contexto fonológico seguinte: a realiza-
ção da palatal está diretamente condicionada à presença das consoantes 
oclusivas dentais /t,d/, como em pa[ʃ]ta, co[ʃ]tura, de[ʒ]dém e de[ʒ]de. 
A variável “contexto fonológico seguinte” foi a única selecionada pelo 
programa estatístico como condicionante para a aplicação da regra, con-
ferindo à variante “coronal” um peso relativo de 0.86.

Em se tratando da posição final, o estudo de Ribeiro (2006, apud 
PEDROSA, 2009) mostra que a fricativa coronal /S/, em sua realização 
palatalizada, é muito pouco produtiva, uma vez que ela aparece apenas 
em 5% dos dados, prevalecendo, portanto, a forma alveolarizada. Esses 
resultados demonstram mais uma evidência para o fato de que a palata-
lização é estritamente condicionada, no dialeto pessoense, às oclusivas 
dentais [t,d] como contexto fonológico seguinte.

Hora (2011) desenvolveu uma análise das respostas dadas pelos 
informantes nas entrevistas sociolinguísticas que compunham o corpus 
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do VALPB (HORA, 1993) no que diz respeito às atitudes dos falantes 
quanto ao dialeto do outro e o papel da sua percepção/consciência sobre 
os processos variáveis. Essa coleta foi feita a partir de uma “abordagem 
direta”, em que os falantes são solicitados a relatar suas atitudes, que 
podem ser interpretadas como “manifestações das mesmas disposições 
subjacentes” (p. 26). No que se refere à variante palatalizada dentro das 
respostas analisadas, ela foi apontada pelos entrevistados como “chia-
do” e “falar assoprando”, e associada ao falar carioca, o que evidencia a 
percepção da variante pela comunidade e sua configuração como este-
reótipo, segundo a classificação postulada por Labov (1972).

Outro trabalho que parece revelar aspectos importantes sobre o 
falar pessoense foi o desenvolvido por Lima (2013) analisando o proces-
so de acomodação linguística por pessoas de João Pessoa que residiam 
em Recife. A pesquisadora buscou identificar se paraibanos que residem 
há, no mínimo, dois anos em Recife, acomodaram a palatalização da 
fricativa coronal /S/ em posição de coda, já que a variante palatalizada 
é mais frequente na capital pernambucana. A autora desenvolveu dois 
tipos de análise: uma quantitativa, aplicando o modelo estatístico la-
boviano às ocorrências catalogadas, e uma qualitativa, através da análi-
se da entrevista dos informantes. Na análise quantitativa, constatou-se 
que o tempo de permanência foi a variável mais significante, sendo a 
variante “mais de 10 anos” a mais condicionadora. Aliando essa análise 
quantitativa à qualitativa, a autora percebeu que a avaliação positiva em 
relação ao dialeto recifense contribuiu para os informantes que estão há 
mais de 10 anos na cidade convergirem seu falar ao falar recifense, ao 
passo que a avaliação negativa levou à preservação do dialeto de origem 
de uma das informantes, que reside em Recife há mais de 10 anos.

Uma observação mais acurada da atitude dessa informante parece 
ser esclarecedora quanto a essa questão. Durante a entrevista, ela afir-
mou que a palatalização do /S/ em coda a incomoda, “não está certo, 
está errado”. Quando ela percebe que palatalizou no contexto seguinte 
formado pela dental [t], atribui à influência do falar recifense, tal como 
mostra a transcrição abaixo.

Ah, me incomoda, porque fica feio […] A gente aprendeu, quan-
do a gente estuda os fonema, que o fonema não é, o [s]? não é o 
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[ʃ] não .E[s]cada num é e[ʃ]cada, não é? Então em português tá 
errado falar dessa forma. Da mesma forma, me[h]mo, me[ʒ]mo. 
Então assim, me incomoda porque está errado, e[ʃ]tá, tá vendo 
oh? Por que e[s]tá errado. Aí, eu me pego falando (Trecho da 
entrevista com a Informante 1 in LIMA, 2013, p. 73).

Além dessa informante, outros também não apresentaram nenhu-
ma forma palatalizada que não a anterior às oclusivas dentais. Todos 
eles apresentavam uma avaliação negativa da mesma variante, tal como 
a informante acima. Outro dado relevante, dentro da análise estatística 
associada à qualitativa, foi a de que “a frequência das visitas à Paraíba 
mostrou-se influenciadora da acomodação, pois os informantes que mais 
visitam os parentes e amigos na Paraíba mostram-se mais conservado-
res em relação ao dialeto de origem” (p. 97). Isso mostra que, dentro do 
contato dialetal permanente com falantes de Recife e de João Pessoa, os 
informantes em questão fortificam uma possível percepção que se ma-
nifesta em uma marcação identitária no que se refere ao falar pessoense.

Em um trabalho sobre preferências e atitudes de ouvintes nas-
cidos em João Pessoa, Lopes (2012) apresentou pares de palavras com 
situações de ocorrência e não ocorrência de variantes linguísticas regio-
nais para que 105 juízes respondessem se percebiam diferenças entre o 
sotaque regional e suavizado, o tipo de pronúncia que preferiam para 
a fala de apresentadores de telejornal, assim como a identificação das 
variantes presentes na fala do pessoense e na própria fala. No que diz 
respeito à palatalização do /S/ pós-vocálico2, em 95,24% dos casos, ou-
vintes perceberam que as pronúncias eram diferentes. Quanto à variante 
preferida por eles para a fala de um telejornalista, a forma alveolar foi 
predominante com 76,48% das escolhas. Entretanto, quanto à variante 
preferida para a fala pessoense e para a própria fala, a predominância 
foi para a variante palatal, que totalizou 68,8% e 64,20% das escolhas, 
respectivamente. Esses dados revelam que os falantes pessoenses per-
cebem a diferença entre alveolares e palatais nos contextos favorecedo-
res à aplicação da regra no dialeto pessoense, e o estilo parece ser um 
fator importante para o status variante palatalizada nesses contextos a 

2 O autor utilizou apenas palavras com contextos favorecedores à regra no português de João 
Pessoa – as oclusivas dentais /t/ e /d/. Foram elas “história” (três ocorrências) e “mistério” 
(duas ocorrências), gravadas pela locutora com sotaque regional (forma palatalizada) e com 
sotaque não local (forma alveolar), na frase veículo “digo ______baixinho” (LOPES, 2012).
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depender da Formalidade (fala do telejornalista) vs. Informalidade (ver-
náculo pessoense), nos termos considerados por Lopes (2012). Os testes 
de atitude apontaram que os juízes consideraram positiva a não ocor-
rência de palatalização na fala de apresentadores quanto a quase todos 
os atributos analisados, mas também preferiram a variante palatalizada 
do contexto de aplicação da regra para o seu sotaque nos atributos con-
fiabilidade, clareza e credibilidade (LOPES, 2012, p. 98-100).

Intentando complementar a análise proposta por Lopes (2012), 
Henrique (2016) desenvolveu um estudo para verificar se, considerando 
a variável “diferença entre pronúncias” como uma variável contínua e 
comparando essa distinção em outros contextos seguintes além de [t] e 
[d], esse grau de contraste fonético poderia ser significativamente dife-
rente para o contexto de aplicação da regra no dialeto pessoense. Além 
de investigar essa gradação na percepção das diferenças, também bus-
cou verificar se os ouvintes pessoenses têm consciência do comporta-
mento da variante no seu próprio dialeto e se possuem identidade diale-
tal com relação ao comportamento da fricativa em coda em João Pessoa. 
O intuito desse texto é apresentar mais de perto os resultados desses 
experimentos desenvolvidos por Henrique (2016).

4 METODOLOGIA 

É necessário apresentar, primeiramente, a metodologia a partir da 
qual o experimento foi desenvolvido, baseada dos trabalhos de Oushiro 
(2014) e Soriano (2015). Foram gravadas duas pronúncias de uma falan-
te pessoense, universitária e que se enquadra na faixa etária de 15 a 25 
anos: para algumas palavras uma pronúncia alveolar e outra palatal3, 
escolhidas para abranger todas as possibilidades de contexto fonológico 
seguinte à consoante em coda (Quadro 1).

3 O critério utilizado para categorizar a fricativa como palatal ou alveolar neste experimento, 
em termos de características acústicas, foi o primeiro pico espectral em determinadas regiões 
de frequência, tendo por base o trabalho de Henrique (et al. 2015) com falantes dessa comu-
nidade linguística. Dessa forma, o pico espectral de cada fricativa foi controlado para que 
ocorresse numa zona inferior a 4,0 KHz (Figura 5) para as palatais e superior a 6,5 KHz para as 
alveolares (Figura 6). Essas medidas foram averiguadas através de inspeção visual do espectro 
de frequência de cada fricativa, obtido através da transformada rápida de Fourier (FFT) calcu-
lada pelo software Praat.
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Quadro 1 – Lista de palavras gravadas e as variáveis controladas 

Fonte: Henrique (2016, p. 61)

Observando o Quadro, percebe-se que foram escolhidas palavras 
em que o /S/ em coda estivesse na sílaba adjacente à tônica, para que o 
contexto seguinte, estando em sílaba tônica, fosse evidenciado. A única 
palavra que não obedece a essa regra é “Israel”. Entretanto, como tam-
bém se controlou a consoante seguinte individualmente, uma provável 
influência sobre os resultados poderá ser detectada, se houver. Buscou-
se, também, utilizar apenas as vogais anteriores e a central. A duração 
das fricativas não foi controlada na edição de todos os estímulos porque 
aparecia um pequeno clique quando a fricativa era encurtada com a fun-
ção “cortar” do Praat. Entretanto, foi possível homogeneizar a duração 
dentro de cada par. Algumas palatais foram encurtadas em detrimento 
da alveolar correspondente, e algumas alveolares foram encurtadas em 
detrimento da palatal correspondente. De um par para outro, entretan-
to, isso não aconteceu. Preferiu-se considerar as diferenças de duração 
dentre os contextos seguintes e controlar possíveis interferências dessa 
variável nos resultados. A variável loudness foi controlada com a edição 
dos sons no programa SoundForge 10.0, por meio da seleção da gravação 
e a aplicação da função “normalize – 6dB”.

Com a utilização do programa Praat (BOERSMA; WEENINK, 2016), 
a mesma gravação foi copiada duas vezes, com um intervalo de 1 segun-
do entre elas, e apenas uma delas foi editada, substituindo-se o segmen-
to original pelo diferente (alveolar ou palatal, a depender da gravação 
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escolhida como padrão), de modo a se ter praticamente a mesma pro-
núncia, que se diferenciava apenas pelo segmento editado (Figura 2). A 
partir desses estímulos, apresentados de formas randômicas com distra-
tores em igual quantidade, foram solicitadas três tarefas.

Figura 2 – Espectrograma e oscilograma das duas palavras estímulo editadas de modo 

que a única diferença entre elas é a fricativa em coda

Fonte: Henrique (2016, p. 62)

Além de pares de estímulos diferentes, foram criados também pa-
res de estímulos iguais com essas mesmas palavras. Nesses pares, justa-
posicionou-se, ao lado da gravação original, sua cópia idêntica, por meio 
da função copiar e colar4.

Sendo assim, foram apresentados 24 pares de estímulos para os 
ouvintes: 12 com as pronúncias diferentes de uma mesma palavra e 12 
com pronúncias iguais (das quais 6 eram alveolares e 6, palatais). O gru-
po de pares iguais teve função distratora e de controle sobre a aten-
ção dos participantes quanto ao teste, de modo que, quando se atribuía 
mais de duas vezes um alto grau de diferença (acima de 50 na escala) a 
pronúncias iguais, esse teste era descartado da análise, pois os ouvintes 
certamente não o estavam executando com atenção.
4 É importante salientar que todas as gravações e posteriores edições foram apresentadas a 

dois professores especialistas em fonética e fonologia do VALPB com o intuito de verificar se 
os estímulos soavam naturais. Dessa forma, ajustes foram feitos na edição dos segmentos até 
que os pares de estímulos fossem validados.
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Para responder ao questionamento sobre a existência de diferença 
na distinção entre alveolares e palatais em diferentes contextos fonéti-
co-fonológicos, a primeira tarefa solicitada no teste consistia em iden-
tificar o quão diferente soavam duas pronúncias de uma mesma palavra 
com relação ao /S/ em coda, numa escala de 0 a 100. Esses números não 
eram vistos pelo ouvinte, que apenas deveria arrastar a bolinha pela li-
nha do slider, em cujos extremos estavam as palavras “Igual” (perto do 
0) e “Muito diferente”, perto do 100 (Figura 3).

Figura 3 – Uma das páginas do teste de percepção apresentada ao participante

Fonte: Henrique (2016, p. 57)

Quando o participante entrava numa página do teste, a bolinha 
estava posicionada no meio da linha, numericamente correspondente a 
50. O áudio com os estímulos tocava automaticamente e o ouvinte po-
deria ouvir quantas vezes achasse necessário clicando no botão “play”. 
Se a resposta do julgamento fosse maior que 0 (como na Figura 01), duas 
outras perguntas eram feitas sobre as pronúncias: (i) “Qual das duas 
pronúncias parece mais com o modo como os pessoenses falam?” e (ii) 
“Qual das duas pronúncias parece mais com o modo como você fala?”. 
Essas questões foram colocadas para que se pudesse avaliar a percepção 
dos pessoenses sobre seu modo de falar e o de sua comunidade.
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Em cada página do teste, um par deveria ser avaliado pelo ouvinte. 
Ao todo, o teste continha 1 página de apresentação + 2 páginas de trei-
no + 1 página indicativa de que o teste começaria + 24 páginas de teste 
(randomizadas) + 1 página de preenchimento dos dados sobre o infor-
mante + 1 página de agradecimento, totalizando 30 páginas. Quando o 
ouvinte terminava de responder as perguntas de uma página, ele clicava 
em “Next” para ir para a próxima. O teste durava, em média, 10 minutos 
e foi enviado para que os informantes o fizessem em casa por meio de 
redes sociais virtuais, como o Facebook. Para que os informantes o fizes-
sem em casa, foi indicado a eles que lessem com atenção as instruções 
fornecidas na página inicial do teste e que utilizassem fones de ouvido.

Os ouvintes foram filtrados, por questões de análise, de acordo com 
a sua naturalidade – se pessoense ou não – e tempo de residência fora 
da cidade por mais de um ano. Os testes respondidos por ouvintes que 
afirmaram não ter nascido em João Pessoa ou ter residido fora da cidade 
por mais de um ano foram excluídos, desconsiderados. Controlaram-se, 
para análises futuras, o sexo, a escolaridade (se superior completo, que 
curso) e a idade dos ouvintes. O experimento foi aplicado a 51 falantes 
pessoenses, o que resultou em 1.224 avaliações, incluindo os pares dis-
tratores. No apêndice A, é possível visualizar o formulário de resposta 
gerado pela plataforma em que o teste foi produzido para cada um dos 
ouvintes participantes.

As análises estatísticas levaram em consideração a natureza das 
variáveis e as perguntas de pesquisa. Na primeira etapa do teste, a va-
riável dependente (VD) foi o grau de diferença (numa escala de 0 a 100) 
conferido ao par de fricativas fornecido ao ouvinte para avaliação. Para 
testar a hipótese alternativa de que o contexto fonético-fonológico se-
guinte pode exercer influência sobre a percepção dessas fricativas, tem-
-se como principal variável independente (VI) o contexto fonético-fono-
lógico seguinte: a consoante que sucede a fricativa, assim como a classe 
natural a que pertence esse segmento com relação ao lugar de articula-
ção no trato vocal (Quadro 2). O teste estatístico realizado para avaliar 
os efeitos das VIs sobre a VD foi o de regressão linear.
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Quadro 2 – Variáveis analisadas no primeiro teste e seus níveis5

Fonte: Henrique (2016, p. 65)

Na segunda etapa do teste, a variável dependente foi a escolha dos 
participantes pela forma alveolar ou palatal para identificar o dialeto 
pessoense e a própria fala. Para testar a hipótese alternativa de que os 
ouvintes têm consciência da forma como sua comunidade linguística 
se comporta no que diz respeito ao fenômeno analisado, tem-se como 
principal variável independente (VI) o contexto fonético-fonológico 
que sucede a fricativa, assim como a classe natural desses segmentos 
(Quadro 3).

Quadro 3 – Variáveis analisadas no primeiro teste e seus níveis

Fonte: Henrique (2016, p. 65)

5 Foram denominadas “controladas” as variáveis analisadas apenas por questão de controle dos 
resultados.
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Para avaliar se o padrão de respostas mudaria de acordo com a rea-
lidade constatada em dados de produção (HORA, 2003 apud PEDROSA, 
2009) e percepção (LOPES, 2012), foram utilizados testes estatísticos de 
qui-quadrado para cada par de variáveis (VI~VD), e de regressão logís-
tica, para avaliar o efeito de cada nível da variável independente no pa-
drão de respostas.

5 RESULTADOS

O primeiro resultado reportado diz respeito à relação entre o grau 
de diferença marcado pelo ouvinte e a classe natural do segmento se-
guinte à fricativa (contexto fonológico), assim como o próprio segmento 
(contexto fonético). O Quadro 4 apresenta a média aritmética dos va-
lores correspondentes ao grau de diferença atribuído para cada classe 
natural e para cada segmento.

Quadro 4 – Valores das médias do grau de diferença atribuído para as classes naturais e 

para cada segmento 

Fonte: Henrique (2016, p. 67)

A partir de uma análise dessas médias, percebe-se que se concen-
tram na faixa entre 80 e 90, o que significa que os ouvintes percebem 
que palatais e alveolares soam diferentes nos contextos apresentados. 
Pode-se notar também que as diferenças entre elas não são discrepan-
tes comparando as classes naturais. A Figura 4 apresenta esses dados 
de distribuição e dispersão em relação às variáveis “Classe Natural” e 
“Contexto fonético seguinte”, numa escala de 0 a 100, por meio de box-
plots que resumem as respostas dos ouvintes. Para a leitura desses grá-
ficos, deve-se imaginar que cada coluna representa um histograma visto 
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de cima. A linha mais escura representa o ponto de maior concentração 
dos dados com relação ao nível em questão.

Figura 4 – Distribuição e dispersão das respostas com relação às variáveis “Classe 

natural” e “Contexto fonético seguinte”

Fonte: Henrique (2016, p. 68)

Numa primeira análise visual, percebe-se que a classe natural do 
segmento seguinte não parece influenciar muito o padrão de respostas, 
dado que a distribuição em cada nível é semelhante. Quando se observa 
o comportamento em cada consoante isoladamente, essa distribuição 
de concentrações parece um pouco mais heterogênea. Com o intuito de 
averiguar se havia correlação entre a variável “Classe natural” e o grau 
de diferença atribuído, foi rodado um modelo de regressão linear sim-
ples no R (Tabela 1).

Tabela 1 – Modelo de regressão linear: (GRAU DE DIFERENÇA ATRIBUÍDO ~ CLASSE 

NATURAL) / Valor de referência (Intercept): Classe natural “coronal”

Fonte: Henrique (2016, p. 69)
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O teste apresentou p-valor = 0,07 para o efeito dessa variável in-
dependente nos resultados da VD, o que, dentro do limite de significân-
cia que estabelecemos (5%), denota que esta variável não parece exercer 
influência sobre as respostas dos ouvintes. Dessa forma, uma leitura de 
que existe uma diferença significativa entre os graus atribuídos a estí-
mulos com consoantes dorsais (p = 0.02) em relação às coronais (inter-
cept) parece não ser muito relevante, dado que a variável como um todo 
não parece exercer influência sobre as respostas dos ouvintes. Com o 
intuito de averiguar se algum segmento específico amalgamava a per-
cepção da diferença entre as fricativas, foi realizado outro teste a partir 
de um modelo de regressão linear (Tabela 2).

Tabela 2 – Modelo de regressão linear: (GRAU DE DIFERENÇA ATRIBUÍDO ~ CONT.

FON.) / Valor de referência (Intercept): Contexto fonético seguinte “b”

Fonte: Henrique (2016, p. 69)

O p-valor do efeito dessa variável independente (contexto fonéti-
co seguinte) para os resultados da VD foi de 0,53, indicando que há uma 
probabilidade de mais de 50% para a diferença das respostas entre esses 
níveis ser aleatória. Desta forma, uma leitura de que existe uma diferen-
ça significativa entre os graus atribuídos a estímulos com a consoante 
“k” (p = 0.03) em relação à consoante “b” (intercept) não é relevante den-
tro desse contexto, dado que a variável como um todo não parece exercer 
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influência sobre as respostas dos ouvintes. Ademais, nenhuma diferença 
significativa foi observada em estímulos com outras consoantes seguin-
tes com relação ao intercept.

Também foram aplicados testes estatísticos do tipo regres-
são linear para as variáveis controladas com o intuito de ave-
riguar seus possíveis efeitos no comportamento da variável  
dependente. As variáveis “duração da fricativa” (p = 0,53) “Vogal prece-
dente” (p = 0,15), “Vozeamento do segmento seguinte” (p = 0,07), “Modo 
de articulação da consoante seguinte” (p = 0,66) não apresentaram efei-
to significativo, ao nível de 5% de confiança, sobre os resultados da VD 
grau de diferença.

Algumas considerações já podem ser tecidas no que diz respei-
to à primeira etapa do teste. A partir da amostra coletada e dentro das 
condições experimentais sobre as quais o teste foi realizado, o contexto 
fonético/fonológico seguinte às fricativas não parece exercer influên-
cia significativa sobre o grau de diferença atribuído a elas. Os pessoen-
ses parecem perceber a distinção alveolar/palatal apenas utilizando 
como pista o pico espectral em determinadas regiões de frequência 
(HENRIQUE et al., 2015). Dessa forma, a preferência da forma palatal 
antes das consoantes coronais /t/ e /d/ em dados de produção no dialeto 
pessoense, mesmo sendo esta variante estigmatizada pela comunida-
de (HORA, 2003 apud PEDROSA, 2009; HORA; HENRIQUE, 2015), não 
parece se justificar pela atenuação do contraste entre as duas fricativas 
devido a alguma propriedade das consoantes coronais.

Os resultados do segundo teste referem-se à percepção do ouvinte 
quanto ao dialeto pessoense. No que diz respeito ao dialeto pessoense, 
para as respostas dos ouvintes à pergunta “qual das duas pronúncias se 
parece mais com a forma como os pessoenses falam?”, o autor percebeu 
que as formas alveolares foram associadas majoritariamente ao diale-
to pessoense em quase todas as consoantes (Gráfico 2). Esse padrão só 
foi invertido quando as fricativas antecediam as coronais /t/, /d/ e /n/, e 
a inversão foi ainda maior antes das consoantes /t/ e /d/. Antes dessas 
consoantes, a forma palatal é associada com mais frequência ao verná-
culo dos falantes de João Pessoa.
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Gráfico 2 – Proporção das escolhas para o dialeto pessoense de acordo com o “Contexto 

fonético seguinte”

Fonte: Henrique (2016, p. 73)

O teste qui-quadrado apontou essa variável como estatisticamen-
te relevante para a identificação do dialeto pessoense (χ2 = 230(11), p < 
0,001), como era esperado a partir do resultado com a variável “Classe 
Natural”. Os resultados a partir do modelo de regressão logística que 
cruzou os níveis da variável “contexto seguinte” com a associação ao 
dialeto pessoense estão descritos na Tabela 3.

Tabela 3 – Modelo de regressão logística: (ESCOLHA PARA O DIALETO PESSOENSE ~ 

CONT.FON.) / Valor de referência (Intercept): Contexto fonético seguinte “b” 

Fonte: Henrique (2016, p. 74)
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Os resultados mostram que o padrão de escolhas para as consoan-
tes “t” (p < 0,001), “d” (p < 0,001) e “n” (p < 0,001) é significativamente 
diferente do padrão do intercept (padrão de escolhas para a consoante 
“b”). Os padrões de resposta para as fricativas que antecediam as con-
soantes “f” (p = 1,0), “g” (p = 0,12), “k” (p = 1,0), “l” (p = 0,19), “m” (p = 
0,69), “p” (p = 0,12), “r” (p = 0,29), e “v” (p = 0,69) não apresentaram dife-
rença significativa, dentro do intervalo de confiança de 5%, com relação 
à fricativa que antecedia a consoante “b” (intercept).

Além do que era esperado, os resultados do teste apontaram um 
dado novo: o contexto da coronal /n/, mesmo que em proporções me-
nores, também foi percebido como contexto favorável à palatalização. 
Uma possível explicação para isso é que os contextos de favorecimento 
da palatalização nessa comunidade de fala vêm se expandindo desde os 
anos 90, época em que foi coletado o corpus a partir do qual os dados 
de produção foram analisados por Hora (2003, apud PEDROSA, 2009). O 
autor deixa claro, entretanto, que essa hipótese só poderá ser testada a 
partir da análise de dados de fala coletados recentemente na comunida-
de de João Pessoa.

Os resultados do terceiro teste, que consistiu em o falante associar 
uma das duas pronúncias ao seu próprio modo de falar, foram bastante 
semelhantes à associação ao dialeto pessoense. As formas alveolares fo-
ram associadas majoritariamente à pronúncia dos próprios ouvintes em 
quase todas as consoantes (Gráfico 3), com exceção de /t/ e /d/. Antes da 
consoante /n/, parece haver ainda uma confusão sobre as duas formas, 
prevalecendo a alveolar.
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Gráfico 3 – Proporção das escolhas para a fala do participante de acordo com o 

“Contexto fonético seguinte”

Fonte: Henrique (2016, p. 76)

Quanto ao resultado dos testes estatísticos, o teste de qui-qua-
drado apontou a variável “Contexto fonético seguinte” como estatisti-
camente relevante para a identificação da pronúncia dos ouvintes (χ2 = 
245,92(11), p < 0,001), como era esperado. O modelo de regressão logís-
tica cruzando os níveis desta VI com a VD (associação à forma de falar 
do próprio participante) mostrou que apenas o padrão de escolhas para 
as consoantes “t” (p < 0,001), “d” (p < 0,001) e “n” (p < 0,001) é significa-
tivamente diferente do padrão do intercept (padrão de associação para a 
fricativa que antecede a consoante “b”).



LINGUAGEM:
VARIAÇÃO E ESTRUTURA DA LÍNGUA

224

Tabela 4 – Modelo de regressão logística: (ESCOLHA PARA O DIALETO DO PRÓPRIO 

PARTICIPANTE ~ CONT.FON.) / Valor de referência (Intercept): Contexto fonético 

seguinte “b” 

Fonte: Henrique (2016, p. 76)

Comparando com os resultados referentes à associação das pro-
núncias ao dialeto pessoense, percebe-se que esses dados corroboram a 
hipótese de que há uma identidade forte entre os falantes pessoenses e 
sua comunidade de fala em relação ao comportamento da variante estu-
dada. Sintetizando os resultados do estudo de Henrique (2016), tem-se 
que (a) os ouvintes atribuem o mesmo grau de diferença ao par de fri-
cativas independentemente do contexto seguinte; (b) os ouvintes têm 
consciência do comportamento da fricativa do dialeto pessoense; e (c) 
há uma grande identificação entre esses falantes e o dialeto de sua co-
munidade de fala em relação à palatalização da fricativa coronal.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A primeira hipótese alternativa foi a de que “os ouvintes pessoen-
ses não percebem o grau de diferença entre alveolares e palatais na mes-
ma proporção com relação ao contexto fonético-fonológico seguinte, 
na medida em que identificam as formas alveolar e palatal como menos 
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diferentes entre si antes das coronais”. Os testes estatísticos aponta-
ram, entretanto, que os ouvintes pessoenses atribuem o mesmo grau de 
diferença para o par de fricativas alveolar/palatal, independentemente 
do contexto fonético-fonológico seguinte à fricativa, o que acarretou na 
rejeição da hipótese alternativa.

Descartando-se a hipótese alternativa de que os falantes de João 
Pessoas palatalizam o /S/ antes de /t/ e /d/ (mesmo atribuindo valor 
negativo a essa variante) porque percebem menos a distinção alveola-
res/palatais nesses contextos, pode-se transferir o foco de análise para 
questões de outra ordem que não a perceptual-auditiva, como questões 
estruturais da própria fonologia do português pessoense (como a aplica-
ção de regras fonológicas num estágio mais subjacente – dentro de uma 
abordagem derivacional –, ou um ranqueamento que coloca restrições 
de marcação ou restrições sensório-motoras com peso maior do que res-
trições de pista acústica no que se refere à percepção e produção das fri-
cativas coronais em coda – dentro de uma abordagem de restrições com 
aplicação em paralelo, como a da Teoria da Otimalidade Bidirecional).

Por outro lado, como a duração da fricativa e a vogal precedente 
também não influenciaram o padrão de respostas, assim como nenhuma 
das outras variáveis controladas, o resultado corrobora a hipótese de que 
a principal pista acústica relevante para a distinção é o primeiro pico 
espectral em determinadas regiões de frequência (KENT; READ, 1992; 
JONGMAN et al., 2000; JESUS, 1999; HAUPT, 2007; FERREIRA-SILVA et 
al., 2015; HENRIQUE et al., 2015).

A segunda hipótese alternativa sugeria que “os ouvintes identi-
ficam as pronúncias correspondentes ao comportamento da variável 
no seu dialeto”. Ela foi confirmada pelos testes estatísticos, a partir dos 
quais se concluiu que os ouvintes pessoenses têm consciência do com-
portamento da fricativa em coda medial no dialeto pessoense. Além 
disso, houve um dado novo sobre essa identificação: o contexto para 
aplicação da palatalização pode ter se expandido para além do /t/ e do 
/d/, abrangendo também a nasal /n/. Dados de produção são necessários 
para reiterar esses resultados e confirmar essa nova hipótese.

A terceira e última hipótese sugeria que “há uma forte identidade 
dialetal por parte dos ouvintes com relação ao fenômeno em questão”. 
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Com a aplicação dos testes estatísticos, constatou-se que os ouvintes 
seguiram, para a sua pronúncia, o mesmo padrão de identificação utili-
zado com relação à sua comunidade de fala. O único resultado propor-
cionalmente diferente foi em relação à realização da palatal em questão 
antes de /n/, o que pode acontecer devido ao fato de a variante ainda ser 
inovadora nesse contexto para a comunidade.

Comparando os resultados desses testes aos dados de produção 
analisados por Hora (2001, 2003 apud PEDROSA, 2009), percebe-se que 
o falante pessoense tem consciência do comportamento da variável ana-
lisada na sua comunidade de fala e na sua própria fala. Associando essa 
conclusão aos dados obtidos por Lopes (2012), a partir dos quais o autor 
afirma que estilo parece ser um fator importante para o status da varian-
te palatalizada antes das oclusivas dentais, é possível caracterizar essa 
variante como um “marcador”, de acordo com a categorização proposta 
por Labov (2008 [1972]).

Ademais, caracteriza-se como um estudo de percepções fonético-
-fonológicas associadas de um pequeno e importante grupo de estudos 
que vêm contribuindo na tentativa de explicar – a partir de métodos ex-
perimentais e de testes de discriminação, identificação e categorização – 
como a variação é percebida e processada e que material acústico é utili-
zado pelos falantes nesse processo. Essas informações podem auxiliar a 
entender como a mudança linguística acontece, como a variação é arma-
zenada na mente humana, como estereótipos e identidades de grupo são 
formadas, dentre outras questões caras à Sociolinguística variacionista.
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1 INTRODUÇÃO

Para a fonologia, o conceito de palavra está vinculado ao acento: 
as palavras são consideradas fonológicas quando portam um acento tô-
nico, ou seja, quando apresentam uma sílaba proeminente. Essa proe-
minência, no Português, pode ocupar três posições, a partir da borda 
direita da palavra: as palavras podem ser oxítonas (sofá, café, cipó), pa-
roxítonas (casa, borboleta, hífen, tênis, réptil) e proparoxítonas (bucólico, 
tópico, xícara). O acento é não marcado em paroxítonas terminadas em 
sílaba leve e em oxítonas terminadas em sílaba pesada.

Os falantes do Português Brasileiro (doravante PB) podem apre-
sentar estratégias/processos de evitação do acento marcado. Exemplos 
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desses processos são: apagamento (elisão ou síncope1) de segmentos ou 
de sílabas (fósforo –fosfru; médico – medi) e troca da posição do acento 
(pântano – pantano, crisântemo – crisantemo); a literatura sobre o tema 
(LEMLE, 1978) registra a prevalência da redução de palavras que detêm 
acento marcado, pois desse tipo de processo tendem a resultar palavras 
com acento não marcado.

Considerando-se a tendência à evitação do que é marcado na lín-
gua, o presente capítulo constitui-se como um recorte de pesquisa mais 
ampla (PEDONE DE SOUZA, 2018), buscando o objetivo geral de analisar 
e formalizar o tratamento dado por falantes de PB a palavras com acento 
marcado, expresso em dois casos: em palavras proparoxítonas (ex.: mé-
dico) e em palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente (ex.: 
pátio) – no nível fonético da língua, estes são dois tipos de acento; no 
nível fonológico, considera-se que todas estas palavras são portadoras 
do acento proparoxítono2. Buscando também verificar-se o emprego de 
formas variáveis no uso de fatos considerados marcados na língua, esta-
beleceu-se o foco da pesquisa em falantes analfabetos e de baixa escola-
rização da região de Mostardas-RS e Tavares-RS. Os dados, analisados à 
luz da Fonologia Métrica (HALLE; VERGNAUD, 1987; BISOL, 1992) e da 
Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2006 [1966]), são emprestados de 
Pedone de Souza (2018).

2 CONTEXTUALIZANDO O ESTUDO NA SOCIOLINGUÍSTICA

Por sua natureza, este estudo situa-se na Sociolinguística, área da 
linguística que estuda a língua em seu uso real, levando em considera-
ção, como explicam Cezario e Votre (2011), as relações entre a estrutura 
linguística e os aspectos sociais e culturais da produção linguística. Sob 
esse ponto de vista, a língua é vista como uma instituição social e, por-
tanto, não pode ser estudada como uma estrutura autônoma, indepen-
dente do contexto situacional, da cultura e da história das pessoas que 
a utilizam como meio de comunicação (CEZARIO; VOTRE, 2011, p. 141).

1 No presente estudo, o termo síncope é empregado como equivalente a elisão ou apagamento 
de segmento no interior de uma palavra fonológica.

2 Na Seção 2.3, esse fato é explicitado.
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Lucchesi (2004, p. 198) destaca que o princípio teórico básico da 
concepção do objeto de estudo proposto pela sociolinguística era o de 
quebrar a identificação entre estruturalidade e homogeneidade 
(grifo do autor). Com a ideia de língua heterogênea, mutável e com va-
riações decorrentes de fatores sociais e estruturais está fundamentada a 
análise proposta neste capítulo, cujo objetivo, conforme já referido, foi 
direcionado à investigação, à luz da Teoria Métrica, do processo de sín-
cope que atua variavelmente sobre palavras proparoxítonas e paroxíto-
nas terminada em ditongo crescente, produzidas por falantes analfabe-
tos e de baixa escolaridade da região de Mostardas-RS e de Tavares-RS.

Sobre a Sociolinguística Variacionista, Hora (2011, p. 99) explica 
que

[…] busca a ordenação da heterogeneidade e considera a varia-
ção inerente ao sistema linguístico, sistemática, regular e or-
denada. Propõe-se explicá-la, descrevê-la, relacionando-a aos 
contextos social e linguístico. A Teoria da Variação enfatiza a 
variabilidade e concebe a língua como instrumento de comu-
nicação usado por falantes da comunidade, num sistema de 
associações comumente aceito entre formas arbitrárias e seus 
significados.

Os variacionistas defendem que a variação não pode ser vista como 
um efeito do acaso; ela deve ser percebida como um efeito cultural, que 
é motivado por fatores linguísticos e extralinguísticos; ela não é assiste-
mática (WEINREICH; LABOV; HERZOG (2006 [1975]).

Labov (2008 [1962]) enfatiza que a variação linguística é natural e 
essencial à linguagem humana; sendo assim, a ausência da variação na 
linguagem seria o que exigiria explicação, não a sua presença.

Comungando das ideias de Labov, Castilho (2010, p. 197) aponta:

As línguas são constitutivamente heterogêneas, pois através 
delas temos de dar conta das muitas situações sociais em que 
nos envolvemos, em nosso dia a dia. Elas são também inevi-
tavelmente voltadas para a mudança, pois os grupos humanos 
são dinâmicos, e as línguas que eles falam precisam adaptar-se 
às novas situações históricas.
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A Sociolinguística, portanto, considera a relação entre língua e so-
ciedade. Compete à Sociolinguística investigar a variação, analisando o 
seu grau de estabilidade e de mutabilidade, além de diferenciar as variá-
veis que atuam favoravelmente ou desfavoravelmente sobre as varian-
tes, com a finalidade de prever o seu comportamento sistemático.

Assim, para a Sociolinguística, a materialização da variação é 
constitutiva do fenômeno linguístico, independentemente de seu condi-
cionamento ser determinado por região, escolarização, gênero, ou grupo 
social que a utilize. Nada há de aleatório ou caótico no comportamento 
variável de um sistema linguístico.

Na busca da regularidade que deve existir no tratamento que pes-
soas analfabetas e com baixa escolarização possam atribuir a palavras 
proparoxítonas e paroxítonas terminadas em ditongo, foi desenvolvida 
a pesquisa relatada no presente capítulo.

3 A VARIAÇÃO NO ACENTO MARCADO – O OBJETO DESTE ESTUDO

Dentre os casos de existência de variação no Português do Brasil, 
estão as palavras com acento proparoxítono. Ao tratar-se do acento no PB, 
segue-se Bisol (1992) ao considerar-se ser um sistema linguístico sensível 
ao peso silábico, sendo não marcados apenas o acento de vocábulos paro-
xítonos terminados em sílaba leve e o acento de oxítonos terminados em 
sílaba pesada – Câmara Jr. (1976) registra que as paroxítonas são as mais 
representadas na língua. O acento proparoxítono, portanto, é marcado na 
língua, sendo de baixa frequência as palavras portadoras desse acento. 
Esses dois fatos – o acento marcado e a baixa frequência no léxico – são 
motivadores da promoção de formas variáveis de palavras proparoxíto-
nas, considerando-se as características estruturais da língua portuguesa.

Além dos fatores linguísticos, outros, de cunho social, como escola-
ridade, por exemplo, podem influenciar a existência de variação no uso de 
vocábulos proparoxítonos, ocasionando formas com o processo de síncope 
vocálica, como se observa, por exemplo, em xícaraxicra; fósforofosfru; 
abóboraabobra, conforme registram Aguilera (1995), Aragão (2000) e 
Amaral (2000) dentre outros. Esse é um fenômeno facilmente perceptível 
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na linguagem popular e tem sido alvo de estudos, como os acima referi-
dos. A pesquisa realizada por Amaral (2000) aponta que a escolaridade é o 
principal desencadeador do processo de apagamento de vogal postônica 
não final em palavras proparoxítonas, confirmando que a educação formal 
é um fator que tende a preservar a variedade padrão.

As pesquisas realizadas sobre formas variáveis relativas a vocábu-
los proparoxítonos detêm-se primordialmente na ocorrência de síncope 
vocálica (da qual resultam as formas acima referidas: xicra, fosfru, abo-
bra), deixando de analisar outras possibilidades de manifestação dessas 
palavras pela aplicação de diferentes processos fonológicos. Essa lacu-
na na literatura é uma das motivações e das justificativas da presente 
investigação.

Outra lacuna registrada na literatura sobre variação no PB diz res-
peito às chamadas “falsas proparoxítonas”, que se constituem em pala-
vras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Também portadoras 
de acento marcado, essas palavras podem ser alvo de variação, mas pou-
cos são os estudos a elas dedicados. Hora e Battisti (2013) defendem que 
os ditongos crescentes em palavras como secretária, armário, negócio, 
por exemplo, são hiatos e registram que a redução desses hiatos finais 
dá-se pela queda de segmentos vocálicos altos (exs.: secretara, armaro, 
negoço) a qual estava presente na deriva latim-português e que continua 
operando na língua. Os autores observam que é uma tendência universal 
nas línguas a evitação do hiato, sendo também presente no português, e 
creditam a essa tendência o apagamento da vogal alta nos hiatos finais 
nas palavras do português. Em um estudo de cunho variacionista, os au-
tores concluem que especialmente a estrutura fonológica da sequência 
vocálica e do contexto em que esta se insere, mais do que os condiciona-
mentos sociais, responde pela queda da vogal alta nos hiatos finais nas 
palavras da língua.

Lemle (1978) diz que esse é um grupo de palavras em que é grande 
a tendência à redução do ditongo: polícia-poliça, salário-salaro, anúncio-
-anunço, armário-armaro. No entanto, a redução não atinge igualmente 
todas as palavras; há outra possibilidade de redução que é quase nula, 
como nestes itens lexicais: lábio-labo, alívio-alivo, otávio-otavo, câmbio-
-cambo, gêmeo-gemo. Diz a autora que, na primeira série de palavras, é 
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frequente a redução do ditongo porque o glide [j] compartilha com a con-
soante que o precede o traço [+coronal], tendo sempre que se observar, 
nessa redução, o papel do acento. Lemle supõe ser menor a tendência para 
a supressão da semivogal quando, ao invés de encontrar-se em posição 
postônica, como em salário-salaro, for precedente à vogal tônica, como 
em assalariado. Para os ditongos crescentes com a semivogal [w], ao invés 
da supressão, há outro fenômeno, a metátese: água-auga, tábua-tauba.

Nesse contexto, o objetivo da presente pesquisa, de acordo com o 
que foi expresso na seção introdutória, é estudar o processo de síncope 
que atua variavelmente sobre palavras proparoxítonas e paroxítonas ter-
minadas em ditongo crescente, produzidas por falantes analfabetos e de 
baixa escolaridade da região de Mostardas-RS e Tavares-RS.

3.1 O acento proparoxítono no português

As gramáticas normativas da língua portuguesa apresentam as 
proparoxítonas como as palavras cujo acento recai na antepenúltima 
sílaba, como em pássaro, cálice, por exemplo, não havendo qualquer re-
ferência, ou não levando em conta que, na forma falada, essas palavras 
podem perder esse status e tornar-se paroxítonas, sendo pronunciadas 
como pássaro [passu], cálice [cali], por exemplo.

Somente a gramática de Mateus et al. (1983, p. 515) faz uma re-
ferência, em nota de rodapé, reconhecendo que, em algumas “palavras 
excepcionais”, pode haver a normalização, sendo elas produzidas como 
paroxítonas, de acordo com a tendência prevalente na língua. Em suas 
palavras:

[…] a normalização dessas formas, levando à acentuação da 
última vogal do radical, manifesta-se em certos registros de 
língua, com a alteração de algumas palavras excepcionais que 
passam a regulares (ex.: árvores [arves], quilômetro [quilontro]) 
e com hesitação na pronúncia de outras (ex.: rubrica [rúbrica], 
oceânia [Oceania]) (MATEUS et al.1983, p. 515).

Desse modo, a realização de uma palavra proparoxítona como 
paroxítona é vista pela gramática normativa como excepcional, não 
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havendo referência às causas extralinguísticas ou linguísticas que deter-
minam esse fenômeno. Atribui-se esse fato ao seu objetivo de descrever 
apenas a variedade padrão da língua, deixando de referir uma realização 
que carrega marca sociolinguística, denotadora de linguagem popular 
ou regional.

Considerando-se a tendência dos falantes do PB à produção de pa-
lavras com acento não marcado e à utilização de estratégias de redução 
dos vocábulos, listam-se, a seguir, quatro possibilidades de redução de 
palavras proparoxítonas:

1ª) elisão da vogal postônica não final – Dessa elisão, podem advir 
dois resultados:

(a) uma paroxítona cuja última sílaba tem onset complexo – exs.: 
xícara-xi[kr]a; árvore-ar[vr]e; fósforo-fos[fr]o;

(b) uma paroxítona cuja penúltima sílaba passa a ter coda (fricati-
va ou líquida) – exs.: pêssego-pe[s.k]u; física-fi[s.k]a;

2ª) elisão da sílaba final – Da elisão da sílaba final resulta uma 
paroxítona terminada em vogal. São exemplos: lâmpada-lampa; espetá-
culo-espetacu; ângulo-angu;

3ª) apagamento da vogal postônica não final e do onset da últi-
ma sílaba – Dessa redução resulta uma paroxítona terminada em sí-
laba leve. Têm-se exemplos em relâmpago-relam[pu]; bígamo-bi[gu]; 
vândalo-van[du;];

4ª) apagamento da consoante onset da última sílaba – Com essa 
redução, resulta a passagem de uma proparoxítona para uma paroxítona 
terminada em ditongo – exs.: físico-fis[ju]; lógico-log[ju]; médico-med[ju].

É relevante observar-se que, dos três primeiros processos de redu-
ção, resultam palavras com acento considerado não marcado no Português.

3.2 O acento paroxítono no português

As palavras paroxítonas são aquelas que têm o acento tônico na 
penúltima sílaba e representam a maioria dos vocábulos do Português, 
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como ocorre em casa, febre, casaco. De acordo com referência já feita, são 
não marcadas na língua as paroxítonas terminadas em sílaba leve, sen-
do essas as que têm maior frequência (COLLISCHONN, 2014). Segundo 
Amaral (2002), Câmara Jr. (2004) e Massini-Cagliari (1999), a palavra pa-
roxítona é a padrão no Português do Brasil. Palavras paroxítonas preva-
lecem sobre proparoxítonas e oxítonas, ou seja, dentre os três padrões 
acentuais possíveis na língua, o paroxítono é o mais frequente.

São consideradas portadoras de acento marcado as palavras paro-
xítonas terminadas em consoante (exs.: mártir, amável, revólver, hífen, 
látex, vírus), em ditongo decrescente (exs.: órgão, órfão, jóquei, vôlei, 
pônei, jérsei) ou em ditongo crescente (exs.: história, dicionário, salário, 
vitória), sendo estas as chamadas falsas proparoxítonas.

Palavras com acento paroxítono considerado marcado também 
podem sofrer redução em PB, por apagamento da consoante final (exs.: 
amável  amávi, revólver  revolvi), ou por monotongação do ditongo 
decrescente (exs.: órgão  órgu, pônei  pôni). Ao tratar-se de paro-
xítonas terminadas em ditongo crescente, esse tipo de acento marcado 
apresenta quatro possibilidades de alteração, sendo as duas primeiras 
por redução do ditongo crescente:

1ª) elisão do segundo segmento vocálico do ditongo – Dessa eli-
são, resulta uma sílaba CV – exs.: pátio-pat[i]; hóstia-host[i];lábio-lab[i];

2ª) elisão do primeiro segmento vocálico do ditongo – 
Dessa elisão, também resulta uma sílaba CV – exs.: pátio-pat[o;] 
hóstia-host[a];lábio-lab[o];

3ª) epêntese para desfazer o ditongo crescente – Dessa epêntese, 
resultam duas sílabas CV – exs.: pátio-pati[k]o; hóstia-hosti[k]a;

4ª) metátese para desfazer o ditongo crescente – Dessa metátese, 
resulta uma sílaba final CV – exs.: tábua-tauba; água-auga.

Observa-se que, dos processos de redução listados como 1°, 2° e 4°, 
resultam palavras com acento considerado não marcado no Português. 
Do terceiro tipo de alteração (com epêntese), resulta uma palavra com 
acento proparoxítono – considerando-se as palavras paroxítonas ter-
minadas em ditongo crescente como proparoxítonas na estrutura 
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subjacente, entende-se que a epêntese de consoante, nesse caso, está 
reconstituindo, na forma fonética, o acento proparoxítono, atribuindo, 
às duas sílabas finais, a sequência CV.CV (ex.: hosti[k]a (para hóstia)), que 
originalmente portavam a estrutura CV.V.

Reitera-se, então, que as palavras paroxítonas terminadas em di-
tongo crescente serão tratadas, no presente estudo, como portadoras do 
status fonológico de palavras proparoxítonas (ex.: sé.ri.e /sErie/; gló.ri.a/
glOria/) – esse status pode ser explicitado pelos tipos de processos de re-
dução a que tais palavras são variavelmente submetidas e, foneticamen-
te, são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. (ex.: sé.rie [‘sE.rje] 
~[‘sE.rji]; gló.ria [‘glO rja] ). A pertinência desse tratamento na categoria 
das palavras proparoxítonas pode encontrar um dos argumentos que a 
sustentam no fato de que, nos quatro tipos de alterações, acima listadas, 
a que são submetidas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, 
sempre decorrem dois resultados:

a. é desfeita a sequência vocálica final, ou seja, a sequência que, na 
estrutura fonológica das palavras, as torna proparoxítonas;

b. é constituída uma sílaba CV no final das palavras.

Essas formas resultantes das estratégias de reparo aplicadas às 
palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente evidenciam que 
não equivalem a palavras paroxítonas terminadas em sílaba leve, como 
casa, borboleta, por exemplo, mas que representam uma estrutura fono-
lógica proparoxítona, terminada pela sequência CV.V, e que, ao se mani-
festarem foneticamente com um ditongo crescente final, apresentam a 
sílaba complexa CCV no final da palavra3.

Como a análise dos dados do estudo aqui relatado segue os funda-
mentos da Fonologia Métrica, sobre esse modelo teórico tecem-se resu-
midas considerações. 

3 Segue-se Bisol (1999, p. 724) ao considerar-se uma sílaba com ditongo crescente (como a se-
gunda sílaba da palavra gló.ria [‘gl rjŒ], por exemplo) como CCV; para a autora, a vogal alta 
da estrutura subjacente, no nível fonético, é ressilabada, passando a ser associada ao onset da 
sílaba, “criando-se um ditongo crescente, com um glide consonantizado”.

http://CV.CV
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4 TEORIA MÉTRICA E O ACENTO DOS NOMES DO PORTUGUÊS

Na Fonologia Métrica, o acento é considerado uma proeminência, 
tem natureza relacional e é atribuído à sílaba: uma sílaba é mais forte 
em relação às mais fracas. A relação entre as sílabas ocorre no pé métri-
co (BISOL, 1992), tendendo a mostrar uma relação binária, ou seja, que 
ocorre em pares, onde uma das unidades é forte (F) e outra é fraca (f).

Essa conceituação é relevante ao referir-se uma teoria cujo ob-
jeto de estudo é o acento considerado como relação de proeminên-
cia e alternância entre os elementos acentuados e os não acentuados 
(MAGALHÃES; BATTISTI, 2017, p. 93). Conforme Matzenauer (2014), as 
línguas podem apresentar três tipos de acento, conforme é mostrado em 
(1):

(1)

a) Acento primário: é o acento mais forte de uma palavra. Ex.: cása;

b) Acento secundário: é o acento relativamente menos forte que o 
acento primário de uma palavra. Ex.: dócemente;

c) Acento principal: é o acento mais forte de uma sequência de 
palavras, ex.: vamos cantár.

No presente estudo, o foco está o acento primário.

Reitera-se que, dentre os três tipos de posição que podem ser ocu-
padas pelo acento primário na gramática fonológica do Português, dois 
são os contextos em que o acento é considerado não marcado, ou seja, 
mais natural e frequente na língua:

em palavras paroxítonas terminadas em vogal – exs.: casa, amigo, 
felicidade;

em palavras oxítonas terminadas em consoante – exs.: legal4, amor, 
rapaz.

4 Na região da pesquisa, a líquida lateral em coda silábica tende a ser foneticamente produzida 
como o glide [w]; na estrutura subjacente, no entanto, entende-se haver a consoante liquida 
/l/. Em razão desse fato, uma palavra como “difícil”, por exemplo, na representação fonológica 
apresenta a forma difí/sil/ e, na representação fonética, a forma difí[siw].



LINGUAGEM:
VARIAÇÃO E ESTRUTURA DA LÍNGUA

240

Nos outros contextos, o acento tônico é considerado marcado; 
ocorre, portanto, em:

a) palavras paroxítonas terminadas em consoante ou em ditongo – 
exs.: tédio, jóquei, bíceps, açúcar;

b) palavras oxítonas terminadas em vogal – exs.: balé, brechó, 
crachá;

c) palavras proparoxítonas – exs.: acadêmico, antídoto, dúvida.

Segundo Hayes (1991), a atribuição do acento primário às diferen-
tes línguas do mundo pode ser explicada a partir de pés binários, seja 
em sílabas ou em moras. Para o autor, são três os tipos de pés binários: 
troqueu silábico, troqueu mórico e iambo. Os três tipos de pés binários 
recebem a caracterização mostrada em (3):

(3)

Troqueu Silábico – é o pé com proeminência à esquerda que leva 
em consideração apenas sílabas, não interessando se essas são leves ou 
pesadas.

Ex.: mestre

( *    .)

Troqueu Mórico – é o pé com proeminência à esquerda que tem 
sensibilidade ao peso silábico, ou seja, que conta moras; assim, o pé po-
derá ser binário por contar duas sílabas leves ou uma sílaba pesada.

Exs.: mesa  mar

( *    .) ( *)

Iambo – é o pé que possui proeminência à direita e é sensível ao 
peso silábico, sendo que a sílaba da esquerda desse ser obrigatoriamente 
leve.

Ex.: balé  mar

(.   *)             ( * )

Para elaborar a regra do acento primário dos nomes do português, 
Bisol (1992) utiliza duas noções importantes: a de peso silábico e a de pé 
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métrico. A regra de acento proposta pela autora está dividida em duas 
partes e aparece em (4).

(4)

Regra do acento primário (BISOL, 1992, p. 34):

Domínio: a palavra inteira

i. Atribua um asterisco (*) à sílaba pesada final, isto é, sílaba de 
rima ramificada.

Ex.: po.mar

(*)

i. Nos demais casos, forme um constituinte binário (não iterativa-
mente) com proeminência à esquerda, do tipo (*.), junto à borda direita 
da palavra.

Ex.: bor.bo.le.ta

(*    .)

Para Bisol (1992), o português é uma língua sensível ao peso si-
lábico e esse fato é evidenciado em palavras cuja sílaba final é pesada. 
Nesse caso, o peso da sílaba atrai o acento e, em razão desse fato, são 
oxítonas as palavras terminadas em consoante ou ditongo, como em po-
mar, troféu, coronel. A parte (i.) da regra capta esse comportamento do 
acento no português. Cria-se, nesse caso, um pé troqueu mórico.

Por outro lado, a parte (ii.) da regra capta o fato de que, quando a 
sílaba na borda direita da palavra é leve, deve ser criado um pé troqueu 
silábico. Nesse caso, tem-se um pé binário em sílaba; a regra determina 
que o acento deverá cair sobre a segunda sílaba, contando da borda di-
reita da palavra, desde que, então, a primeira não seja pesada. Assim, o 
acento é atribuído às paroxítonas, como em casa, parede, borboleta, por 
meio da parte (ii) da regra.

A proposta de Bisol (1992) para explicar a atribuição do acento 
primário aos nomes do português contempla também os casos de acento 
marcado, que inclui palavras proparoxítonas, palavras paroxítonas ter-
minadas em sílaba pesada e palavras oxítonas terminadas em sílaba leve.

http://bor.bo.le.ta
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Para dar conta desse tipo de acento, Bisol utiliza, da Teoria Métrica, 
uma propriedade denominada extrametricidade, a qual permite que um 
elemento periférico (sílaba, mora ou segmento) não seja visto pela regra 
de acento.

Nos nomes paroxítonos terminados em sílaba pesada, o último 
segmento é considerado extramétrico e, então, a parte (ii) da regra é 
aplicada (veja-se, em (4), que a parte (ii.) da regra registra: “Nos demais 
casos, forme um constituinte binário (não iterativamente) com proemi-
nência à esquerda, do tipo (*.), junto à borda direita da palavra”). Têm-se 
exemplos nas palavras açúcar e fácil, de acordo com a formalização em 
(5).

(5)

Ex.: a.çú. ca<r>      fá.ci<l>

(*   .)             (*    .)

Nos proparoxítonos, a última sílaba é considerada extramétrica; 
e novamente a parte (ii.) da regra é aplicada. Vejam-se os exemplos das 
palavras sílaba e pêssego, mostrados em (6).

(6)

Ex.: sí.la.<ba>    pês.se.<go>

(*   .)             (*       .)

É relevante destacar-se que, no mapeamento entre a estrutura 
subjacente e a estrutura de superfície dessas palavras com acento 
marcado e em que se lança mão da extrametricidade, após a formação dos 
pés troqueus e a atribuição do acento, é aplicada uma regra de Adjunção 
do Elemento Perdido.

Com o suporte da Teoria Métrica, portanto, Bisol (1992) consegue 
explicar a atribuição do acento primário a nomes e a verbos do portu-
guês, tanto aos casos considerados não marcados, como aos casos mar-
cados. Por sua proposta, o português é uma língua trocaica.

Pelo tratamento que Bisol dá ao acento primário do português, 
tem-se uma evidência de que os pressupostos que sustentam a Teoria 

http://s.se
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Métrica são capazes de oferecer subsídios para a análise, do ponto de 
vista fonológico, também para o uso variável do acento marcado que 
é objeto deste estudo: o emprego de palavras proparoxítonas e de 
palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente por falantes 
adultos analfabetos e com baixa escolaridade pertencentes à região de 
Mostardas-RS e Tavares-RS.

5 ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO

Seguindo-se os pressupostos da Sociolinguística Variacionista, 
para este estudo foi constituída uma amostra representativa da popula-
ção da Região de Mostardas e de Tavares, considerando-se os dois mu-
nicípios uma mesma comunidade linguística: foram entrevistados 12 
(doze) informantes da Região, 6 analfabetos e 6 com escolaridade baixa 
(até o 4º ano do Ensino Fundamental). Para a seleção desses participan-
tes, foram estabelecidos critérios que, ao mesmo tempo em que reduzi-
ram o número de informantes, garantiram que os selecionados realmen-
te representassem a comunidade de fala da qual fazem parte.

Pelas características da comunidade constituída pelas cidades de 
Mostardas-RS e Tavares-RS, optou-se por controlar apenas uma variá-
vel de caráter extralinguístico: a escolaridade. Não foi critério, portanto, 
para a escolha dos informantes o sexo, a idade e o status socioeconômi-
co. A captação dos sujeitos que participaram da pesquisa foi estabelecida 
a partir de contatos pessoais da pesquisadora. Determinaram-se duas 
variáveis linguísticas respostas5 nesta pesquisa:

A) Palavras Proparoxítonas:

– com redução

– sem redução

B) Palavras Paroxítonas terminadas em ditongo crescente:

– com redução

– sem redução

5 Neste texto, usa-se a denominação “variável resposta” em lugar de “variável dependente”, e a 
denominação “variável previsora” em lugar de “variável independente”.



LINGUAGEM:
VARIAÇÃO E ESTRUTURA DA LÍNGUA

244

Quanto às variáveis previsoras linguísticas, decidiu-se estabelecer 
diferenças, levando em consideração cada uma das duas variáveis res-
postas. O Quadro 2 apresenta as variáveis previsoras linguísticas e tam-
bém a variável previsora extralinguística controladas nesta investigação.

Quadro 1 – Variáveis previsoras controladas na pesquisa

VARIÁVEIS PREVISORAS LINGUÍSTICAS

A) para palavras proparoxítonas:

a) tipo de redução

– elisão da vogal postônica não final, resultando 

sílaba com coda (Ex.: pêssego-pe[sk]u);

– elisão da sílaba final (Ex.: lâmpada-lampa);

– alteração do acento (Ex.: pântano-pantano)

– elisão da consoante onset da última sílaba (Ex.: 

médico- med[ju])

b) consoante onset da última 

sílaba da palavra

– coronal surda /t/

– coronal sonora /d/

– dorsal surda /k/

– dorsal sonora /g/

B) para palavras paroxítonas terminadas em 

ditongo crescente:

a) tipos de redução:

– elisão da segunda vogal do ditongo (Ex.: 

pátio-pat[i]);

– elisão da sílaba (Ex.: pátio- pa)

– epêntese para desfazer o ditongo crescente(Ex.: 

pátio-páti[k]o);

– metátese para desfazer o ditongo crescente (Ex.: 

tábua-tauba)

b) Vogal núcleo do ditongo 

crescente

– dorsal labial /u, o/

– dorsal /a/

VARIÁVEL PREVISORA EXTRALINGUÍSTICA

Escolaridade

– sem escolarização

– com escolarização até o 4º ano

Fonte: As autoras

A coleta de dados contou com um instrumento, elaborado com pro-
paroxítonas (nomes do português), contendo, nas duas últimas sílabas, 
as vogais i_o e i_a, separadas pelas consoantes /t/, /d/, /k/, /g/, portanto, 
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as palavras continham as sequências gráficas -ito, -ido, -ida e -ico, -ica, 
-igo, -ego, como crédito, ácido, dívida, crítico, África, código; e com paro-
xítonas terminadas pelas sequências io, ia6, precedidas pelas consoantes 
/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, como olímpio, cópia, lábio, tíbia, pátio, hóstia, médio, 
colóquio, relíquia, ou seja, as palavras continham as sequências gráficas 
-pio, -pia, -bio, -bia, -tio, -tia, -dio, -dia, -quio, -quia. Para fazer-se o le-
vantamento das palavras, foi utilizado o dicionário eletrônico Houaiss. 
Esses contextos foram eleitos na busca de homogeneização do ambiente 
fonético-fonológico, bem como de palavras existentes na língua. O cri-
tério para a escolha dessas sequências foi a sua frequência na língua.

Apresentam-se, no Quadro 2, as palavras utilizadas para compor o 
corpus do estudo: foram 34 palavras proparoxítonas e 49 palavras paro-
xítonas terminadas em ditongo.

Quadro 2 – Inventário de palavras que constituíram o instrumento de coleta de dados

Palavras Proparoxítonas
Palavras Paroxítonas terminadas em 

ditongo crescente

Crédito Médico Olímpio Réstia

Hálito Plástico Larápio Véstia

Dígito África Cardápio Angústia

Hábito Ética Giroscópio Modéstia

Mérito Mágica Município Remédio

Nítido Ótica Cópia Rádio

Pálido Térmica Sápia Tédio

Tímido Código Tilápia Áudio

Ácido Clérigo Fotocópia Prédio

Dívida Lúcido Volúpia Média

Grávida Lúbrigo Dúbio Rédia

Cândida Índigo Sábio Mídia

Líquida Pródigo Câmbio Índia

6 Essa sequência foi escolhida por conter uma vogal alta e a vogal temática -a ou -o; dessa for-
ma, havendo o apagamento da consoante interveniente, poderia ser constituído um ditongo 
crescente por meio da semivocalização da vogal alta. A escolha das vogais temáticas -a e -o 
decorreu do fato de não compartilharem o ponto de articulação coronal da vogal alta /i/.
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Dúvida Fôlego7 Anfíbio Comédia

Lógico Tráfego Ressábio Colóquio

Pânico Pêssego Tíbia Obséquio

Trágico Cônego Arábia Brônquio

Gâmbia Láquio

Inúbia Valáquio

Lábia Relíquia

Pátio Acéquia

Sítio Brânquia

Lítio Paróquia

Coríntio Seláquia8

Hóstia

Fonte: Souza (2018)

O instrumento foi aplicado em entrevistas individuais com os 
informantes, após conversa informal com a entrevistadora, durante a 
qual foi preenchida uma ficha com informações relevantes para uma 
pesquisa de caráter sociolinguístico e foi disponibilizado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – esta pesquisa integra projeto de in-
vestigação aprovado pelo Comitê de Ética da UCPel sob o número CAAE 
33301814.4.0000.5339.

6 ANÁLISE E FORMALIZAÇÃO DOS RESULTADOS

 Do total de 12 informantes – seis sem escolarização e seis com 
escolarização até o 4º ano do Ensino Fundamental –, apenas a produção 
linguística dos Informantes Analfabetos revelou a presença de processos 
fonológicos; os Informantes com escolarização até o 4º ano produziram 
todas as palavras do instrumento proposto para este estudo sem qual-
quer alteração.

7 As palavras que, na grafia, têm <e> e <o> integraram o instrumento por serem alvo do proces-
so de elevação da vogal postônica /e/ para [i].

8 Em pesquisas futuras, a variável sobre a familiaridade das palavras (“palavras conhecidas e 
desconhecidas”) merece ser estudada.
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No Quadro 3 são listados os processos aplicados, pelos seis 
Informantes Analfabetos, às palavras proparoxítonas e às palavras pa-
roxítonas terminadas em ditongo crescente constantes do instrumento. 
Os dados dos Informantes Analfabetos totalizaram a produção de 204 
palavras proparoxítonas e de 294 palavras paroxítonas terminadas em 
ditongo crescente, sendo que, enquanto 21,57% das palavras proparoxí-
tonas foram alvo de processo, 53,40% das palavras paroxítonas termina-
das em ditongo crescente sofreram processos. 

Quadro 3 – Processos aplicados às palavras proparoxítonas e paroxítonas terminadas 

em ditongo crescente pelos Informantes Analfabetos (34 palavras proparoxítonas e 49 

palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente)

Processos aplicados a

Proparoxítonas
%

Processos aplicados a

Paroxítonas terminadas em 

ditongo crescente

%

(a) Elisão da vogal postônica 

não final (criação de coda)

(Ex.: físico-fi[sk]o)

1,96%

(a) Elisão da 2ª vogal do 

ditongo crescente

(Ex.:pátio-pati) 

46,26%

(b) Elisão da última sílaba 

(Ex.: crédito-credi)
16,66%

(b) Elisão da sílaba final

(Ex.: valáquio-valá)
1,36%

(c) Elisão da consoante 

postônica (criação de 

ditongo)

(Ex.: médico-mediu)

1,96%
(c) Epêntese

(Ex.:olímpio-olimpi[tu])
5,44%

(d) Alteração do acento

(criação de paroxítona)

(Ex.: pântano-pantano)

0,98%
(d) Metátese 

(Ex.: sábio-saibo)
0,34%

Fonte: Pedone de Souza (2018)

Os dados registrados no Quadro 3 evidenciam que o maior núme-
ro de processos foi aplicado às palavras paroxítonas terminadas em di-
tongo crescente. Embora as palavras com acento proparoxítono tenham 
sido alvo de um percentual mais restrito de processos, esclarece-se que 
a elas todos os seis Informantes Analfabetos aplicaram pelo menos um 



LINGUAGEM:
VARIAÇÃO E ESTRUTURA DA LÍNGUA

248

tipo de processo, tendo sido o mais aplicado o processo de “elisão da 
última sílaba da palavra” (Ex.: crédito  credi).

Também as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescen-
te foram alvo da aplicação de processos por todos os seis Informantes 
Analfabetos, sendo o processo de maior incidência o de “elisão da 2ª 
vogal do ditongo” (Ex.: páti  pati), presente na fala de todos os seis 
sujeitos analfabetos pesquisados. Atingindo quase 50% das palavras 
que constituíram o corpus de analfabetos do estudo, esse processo pa-
rece ser caracterizador do português falado na Região de Mostardas e 
Tavares-RS.

Os processos de maior incidência nas palavras proparoxítonas (eli-
são da última sílaba) e nas palavras paroxítonas terminadas em ditongo 
crescente (elisão da 2ª vogal do ditongo crescente) compartilham uma 
propriedade: implicam o apagamento ou síncope de unidade fonológica 
na borda direita da palavra (a sílaba final da palavra ou a vogal final do 
ditongo crescente no final da palavra).

Na verdade, ao entender-se que, na estrutura subjacente, as pala-
vras paroxítonas terminadas em ditongo crescente são proparoxítonas, 
tem-se que é apagada a sílaba final da palavra: nas palavras que fone-
ticamente se manifestam como proparoxítonas, é apagada a sílaba final 
CV; nas palavras que foneticamente se manifestam como paroxítonas 
terminadas em ditongo crescente, é apagada a sílaba final V. Nos dois 
casos, portanto, a síncope tem como alvo a sílaba final da palavra em sua 
forma fonológica.

Interpõem-se, neste momento, duas questões: (a) essa generaliza-
ção, relativa aos dois processos de elisão prevalentes de que são alvo as 
palavras proparoxítonas e as palavras paroxítonas terminadas em diton-
go crescente, é captada pela formalização na Teoria Métrica? (b) como a 
Teoria Métrica formaliza os processos de que são alvo as palavras aqui 
objeto de pesquisa?

Buscam-se as respostas nas subseções subsequentes.

Para a formalização dos processos de síncope aplicados às pala-
vras estudadas, retoma-se o fato de que se consideram proparoxítonas, 
no nível fonológico, tanto as palavras que foneticamente se manifestam 
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como proparoxítonas (como crédito), como as palavras que fonetica-
mente se manifestam como paroxítonas terminadas em ditongo cres-
cente (como pátio). Assim, essas palavras têm a representação formal do 
acento, de acordo com a proposta de Bisol (1992), conforme se apresenta 
em (10).

(10)

crédi<to> páti<o>

(*    .)  (*    .)

6.1 Formalização dos processos aplicados às palavras proparoxítonas, 
à luz da Teoria Métrica

Propõe-se a formalização dos quatro tipos de processos aplicados 
às palavras com acento proparoxítono: (a) elisão da vogal postônica não 
final (criando uma sílaba com coda), (b) elisão da última sílaba da pa-
lavra, (c) elisão da consoante postônica (criando um ditongo crescen-
te no final da palavra) e (d) alteração do acento (criando uma palavra 
paroxítona).

1°) Processo (A): elisão da vogal postônica não final, criando uma 
sílaba com coda

Por esse processo, uma palavra como fôlego, por exemplo, foi pro-
duzida como folgo – houve a elisão da vogal média /e/, núcleo da sílaba 
postônica não final; em virtude de o onset da sílaba postônica não final 
ser a lateral /l/, que é licenciada pelo sistema do Português para ocupar 
também a posição de coda silábica, com a elisão da vogal núcleo dessa 
sílaba, a consoante lateral foi ressilabada, passando a preencher a posi-
ção de coda da sílaba precedente (posição que estava vazia).

Veja-se a formalização em (11), de acordo com a proposta de Bisol 
(1992) para a atribuição de acento aos nomes do português, seguindo os 
pressupostos da Fonologia Métrica.

(11)
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fôle<go> 	 folgo

(* .)  (* .)

Destaca-se que a vogal /e/ elidida ocupava o lado fraco do pé do 
acento. Salienta-se ainda que a palavra derivada dessa elisão encontra 
licenciamento na fonologia da língua, uma vez que a consoante que ocu-
pava o onset da sílaba postônica original (sílaba /le/), por ser uma líqui-
da, também pode ocupar a posição de coda. O resultado da elisão foi uma 
palavra paroxítona, com estrutura silábica CVC.CV., a qual é portadora 
de um acento não marcado na língua, em conformidade com a parte (ii) 
da Regra de Acento proposta por Bisol (1992), apresentada em (4), na 
Seção 4. A sílaba originalmente portadora do acento primário continua 
a mesma, tendo apenas passado da estrutura CV para CVC.

2°) Processo (B): elisão da sílaba final da palavra

Neste processo, uma palavra como crédito, foi produzida como 
crédi; houve a elisão da sílaba final da palavra, o que é, segundo Bisol 
(1992), a sílaba extramétrica, a qual, na estrutura subjacente, não é con-
tada para atribuição do acento. Assim, foi produzida apenas a estrutura 
que compõe o pé do acento, conforme mostra a formalização em (12).

(12)

crédi<to>	 credi

( *  .)  ( * .)

Com a elisão da sílaba, o resultado foi uma paroxítona com acento 
não marcado e com a estrutura silábica CCV.CV a qual é portadora de 
um acento não marcado na língua, em conformidade com a parte (ii) da 
Regra de Acento proposta por Bisol (1992), apresentada em (4), na Seção 
4. A sílaba que porta o acento primário não sofre alteração.

3º) Processo (C): elisão da consoante postônica, formando um 
ditongo

http://CVC.CV
http://CCV.CV
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Com este processo há a elisão da consoante onset da sílaba extra-
métrica na representação subjacente da palavra, produzindo, assim, a 
estrutura que compõe o pé do acento. Uma palavra como nítido, por esse 
processo, foi produzida como nítio; veja-se a formalização em (13).

(13)

níti<do>	 nítio

(* .)  (* .)

Com esta síncope, a palavra produzida segue com acento marcado: 
ela é produzida como paroxítona terminada em ditongo crescente. A sí-
laba que porta o acento primário não sofre alteração.

4º) Processo (D): alteração do acento

Este processo implica a permanência das mesmas estruturas silá-
bicas e o deslocamento da sílaba proeminente mais para a direita, den-
tro do pé do acento. Com esse deslocamento, a estrutura de atribuição 
de pés métricos é que se altera: a sílaba da borda direita deixa de ser 
extramétrica e o pé do acento desloca-se para a borda direita da palavra. 
O resultado é a atribuição de um acento paroxítono não marcado no PB. 
A palavra pântano foi produzida, por exemplo, como pantano; a formali-
zação é mostrada em (14).

(14)

pânta<no> 		pantano

( *  .)                           ( *  .)

Nesse tipo de produção, o informante desconsiderou, portanto, a 
extrametricidade da última sílaba, atribuindo à palavra o acento em con-
formidade com uma estrutura não marcada da língua: paroxítona ter-
minada em sílaba leve. Com a alteração do acento, o resultado foi uma 
paroxítona com acento não marcado e com a estrutura silábica CVC.
CV.CV – esse é um acento não marcado na língua, em conformidade com 

http://CVC.CV.CV
http://CVC.CV.CV
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a parte (ii) da Regra de Acento proposta por Bisol (1992), apresentada 
em (4), na Seção 4.

6.2 Formalização dos processos aplicados às palavras paroxítonas 
terminadas em ditongo crescente, à luz da Teoria Métrica

Dá-se início a esta Seção retomando-se a posição, já expressa em 
seções precedentes, de que as palavras aqui identificadas como paroxí-
tonas terminadas em ditongo crescente são consideradas proparoxíto-
nas em sua estrutura subjacente. Esse entendimento faz com que lhes 
seja atribuída representação equivalente àquela que Bisol (1992) propõe 
às palavras proparoxítonas do Português, ou seja, com a última sílaba 
extramétrica, conforme a formalização em (15), que retoma a represen-
tação em (10).

(15)

páti<o>

( *  .)

A seguir, propõe-se a formalização dos quatro tipos de processos 
aplicados às palavras com acento paroxítono terminadas em ditongo 
crescente, sumarizados no Quadro 3: (a) elisão da 2ª vogal do ditongo 
crescente, (b) elisão da sílaba final da palavra, (c) epêntese e (d) metátese.

1º) Processo (A): elisão da 2ª vogal do ditongo crescente

Por este processo, houve a elisão da última vogal do ditongo, que 
se constitui, na subjacência, na sílaba extramétrica, que não é contada 
para a atribuição do acento: uma palavra como pátio, por exemplo, foi 
produzida como páti. A formalização do processo é mostrada em (16).

(16)

páti<o>	páti

(* .)               (* .)
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Como a vogal elidida /o/ constituía uma sílaba extramétrica, o pé 
construído para a atribuição do acento primário da palavra foi integral-
mente mantido e, como consequência, a sílaba que porta o acento pri-
mário da palavra não sofreu alteração. Com a elisão da segunda vogal do 
ditongo crescente, a estrutura silábica da palavra ficou CV.CV e o acento 
resultou em forma não marcada na língua, em conformidade com a parte 
(ii) da Regra de Acento proposta por Bisol (1992), apresentada em (4), na 
Seção 4.

2º) Processo (B): elisão da(s) última(s) sílaba(s) da palavra

Neste processo, houve a elisão da sílaba extramétrica na represen-
tação subjacente e também da sílaba fraca do pé do acento, resultando 
na produção apenas da sílaba portadora do acento primário da palavra, 
como se vê na formalização em (17).

(17)

brônqui<o>	bron

( *     .)  ( * )

As sílabas elididas da palavra ocupavam posições fracas, uma vez 
que uma estava no lado fraco do pé do acento e a outra era extramétrica 
na forma subjacente, ou seja, era invisível à atribuição do acento. Vê-se 
que a sílaba que tem o acento primário da palavra não sofreu alteração; 
foi a única a ser reproduzida pelo informante.

3º) Processo (C): epêntese

Neste processo, houve a epêntese de uma consoante, que ocupou 
a posição de onset da última sílaba, ou seja, da sílaba considerada ex-
tramétrica na subjacência. A sílaba extramétrica, que era originalmente 
constituída apenas pela vogal /o/ (sílaba V), na forma se superfície seria 
ressilabada e passaria a ser parte de um ditongo crescente com a vo-
gal alta da sílaba precedente, a qual seria produzida como glide: dúbio 

http://CV.CV
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dú.[bju] (a estrutura subjacente CV.CV.V passaria, na forma fonética, a 
CV.CGV). Com a epêntese de uma consoante na posição de onset da síla-
ba final V, na superfície passou a manifestar-se um pé datílico, conforme 
se verifica em (18).

(18)

dúbi<o>	 dúbido

( * .)  ( * .  .)

Com essa epêntese, a palavra que, na forma de superfície, era con-
siderada “paroxítona terminada em ditongo crescente”, passou a mani-
festar-se como “proparoxítona”. A epêntese ocorreu em posição fraca da 
palavra; o acento foi mantido na sílaba originalmente mais proeminente 
da palavra.

4º) Processo (D): metátese

Na palavra sábio, houve a metátese da vogal alta /i/, que se mani-
festa como um glide na forma de superfície do ditongo crescente final 
[ju]. Na forma subjacente, essa vogal alta constituía o núcleo da sílaba 
que ocupa a borda fraca do pé do acento da palavra; com o processo de 
metátese, migra para a sílaba proeminente do pé, como se pode observar 
na formalização em (19).

(19)

sábi<o>	 saibo

( * .)  ( * .)

Essa metátese originou a formação, na nova forma fonética da pa-
lavra, de um ditongo decrescente na sílaba do acento primário da palavra 
(s[aj]bo) e tornou a palavra dissilábica com acento paroxítono, que é não 
marcado no Português. Com esta metátese, a estrutura silábica final fi-
cou CV, ou seja, tornou a palavra paroxítona terminada em sílaba leve, a 
qual é portadora de um acento não marcado na língua, em conformidade 

http://CV.CV
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com a parte (ii) da Regra de Acento proposta por Bisol (1992), apresen-
tada em (4), na Seção 4.

Com as representações propostas nas Seções 6.1 e 6.2, apresen-
tou-se a resposta à questão (b), trazida ao final da Seção 6, relativa à 
forma como a Teoria Métrica formaliza os processos de que são alvo as 
palavras aqui objeto de pesquisa: todas as representações evidenciaram 
que a sílaba proeminente do pé troqueu que porta o acento primário da 
palavra se manteve inalterada, uma vez que todos os processos de que as 
palavras foram alvo afetaram ou o lado fraco do pé troqueu, ou a sílaba 
extramétrica.

Esse resultado é capaz de mostrar-se um argumento a favor da 
proposta de Bisol (1992) para a atribuição do acento primário aos nomes 
do português, tanto ao tratar-se dos acentos considerados não marca-
dos, como daqueles considerados marcados.

Busca-se, agora, a resposta à questão (a), formulada ao final da 
Seção 6.

6.3 Formalização dos processos prevalentes aplicados às palavras 
pesquisadas

A questão (a), proposta ao final da Seção 6, dizia respeito à possi-
bilidade (ou não) de a Teoria Métrica captar a generalização, relativa aos 
dois processos de elisão prevalentes de que são alvo as palavras proparo-
xítonas e as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ou 
seja, ao fato de a síncope ter, como alvo, a sílaba final da palavra em sua 
forma fonológica.

Os dois processos de síncope prevalentes e que mostraram signi-
ficância em análise estatística foram: o processo de elisão da sílaba final, 
nas proparoxítonas, e o processo de elisão da segunda vogal do ditongo, 
nas paroxítonas terminadas em ditongo crescente.
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Mais uma vez, em (20), retoma-se em (10) a formalização desses 
processos.

(20)

crédi<to>	 credi

( *  .)  ( * .)

páti<o>	 páti

(* .)  (* .)

O pareamento dos dois processos em (20) é capaz de eviden-
ciar a consistência do tratamento atribuído ao acento marcado pelos 
Informantes Analfabetos da pesquisa: tanto nas palavras proparoxíto-
nas (ex.: crédito), como nas palavras paroxítonas terminadas em diton-
go crescente (ex.: pátio), os falantes de PB sem escolarização da região 
de Mostardas-RS e Tavares-RS estão elidindo a sílaba que, na estrutura 
subjacente das palavras, é extramétrica. A formalização dos dados, com 
o suporte da Teoria Métrica, seguindo-se a proposta de Bisol (1992) para 
a atribuição do acento aos nomes da língua, evidencia com clareza o tra-
tamento uniforme dado às palavras cuja manifestação fonética ocorre 
com o acento proparoxítono e às palavras cuja manifestação ocorre com 
o acento paroxítono, terminando em ditongo crescente.

Pela formalização em (20), pode-se dizer que os dois processos 
cujo emprego foi considerado estatisticamente relevante – o processo 
de elisão da sílaba final, nas proparoxítonas, e o processo de elisão da 
segunda vogal do ditongo, nas paroxítonas terminadas em ditongo cres-
cente – são, para esses falantes, um único processo de síncope: síncope 
de sílaba subjacentemente extramétrica.

Esse tratamento uniforme que os falantes de PB sem escolarização 
da região de Mostardas-RS e Tavares-RS estão aplicando a palavras cuja 
manifestação seria proparoxítona e a palavras cuja manifestação seria 
paroxítona terminada em ditongo crescente pode também ser tomado 
como evidência de dois fatos:(a) evidência de que efetivamente esses 
dois tipos de vocábulos do Português (proparoxítonas e paroxítonas ter-
minadas em ditongo crescente) correspondem a proparoxítonas em sua 
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estrutura subjacente e (b) evidência de que a regra de acento primário 
que Bisol (1992) propõe para não verbos do Português, com a utiliza-
ção do recurso da extrametricidade, mostra pertinência – a sílaba con-
siderada extramétrica na estrutura subjacente das palavras parece ser 
diferentemente processada por falantes da língua sem escolarização; a 
diferença no processamento dessas sílabas em relação às outras sílabas 
que constituem a palavra pode conduzir à sua elisão na forma fonética.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou analisar e formalizar o tratamento dado por 
falantes de PB a dois casos de acento marcado na manifestação fonética 
de palavras da língua: palavras proparoxítonas (ex.: médico) e palavras 
paroxítonas terminadas em ditongo crescente (ex.: pátio). Seguindo o 
viés da Sociolinguística, a pesquisa voltou-se também para fatos so-
ciais relacionados ao uso variável das palavras investigadas e estabe-
leceu o foco em falantes analfabetos e de baixa escolarização da re-
gião de Mostardas-RS e Tavares-RS. Os dados foram analisados à luz 
da Fonologia Métrica (HALLE; VERGNAUD, 1987; BISOL, 1992) e da 
Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972, 1994).

Destacou-se que apenas no corpus dos Informantes Analfabetos se 
encontrou a aplicação de processos na produção das palavras analisadas, 
sendo que se verificou a existência de variação no emprego de síncope, 
com a presença prevalente, com significância estatística, de dois proces-
sos: a elisão da sílaba final, nas palavras proparoxítonas, e a elisão da se-
gunda vogal do ditongo, nas palavras paroxítonas terminadas em ditongo 
crescente. Exatamente esse segundo processo de síncope constitui-se 
em um resultado singular do estudo, relatado originalmente por Pedone 
de Souza (2018), já que não se encontra registrado em literatura anterior 
sobre fenômenos variáveis no PB.

A formalização dos processos aplicados pelos Informantes 
Analfabetos, sob os pressupostos da Teoria Métrica, permitiu a verifi-
cação de que os segmentos e/ou as sílabas alvo das alterações ocupa-
vam posição não proeminente: ou a borda fraca do pé do acento primá-
rio da palavra ou a sílaba considerada extramétrica da palavra em sua 
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representação subjacente, de acordo com a proposta de Bisol (1992) para 
a atribuição do acento primário aos nomes do Português.

Esse suporte teórico permitiu captar-se o comportamento unifor-
me que os Informantes Analfabetos imprimem às palavras pesquisadas, 
possibilitando reconhecer-se serem proparoxítonas, na subjacência, as 
palavras que se manifestam foneticamente como paroxítonas termi-
nadas em ditongo crescente, o que confirma posição de Battisti e Hora 
(2013), e possibilitando também reconhecer-se a pertinência da regra de 
acento primário proposta por Bisol (1992) para não verbos do Português, 
com a utilização do recurso da extrametricidade para determinados ca-
sos de acento marcado na língua.
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