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RESUMO 

A pesquisa teve como objeto de investigação a língua escrita dos cidadãos da 
cidade de Pelotas/RS, mais especificamente os verbos com desinência -sse 
em segunda pessoa do singular atrelados ao pretérito perfeito.  Este fenômeno 
ocorre na fala e foi analisado para se certificar se ele também é encontrado na 
escrita. Para que o estudo fosse eficiente, foi realizada uma pesquisa de 
campo, de forma quantitativa. Foram feitas análises de dados escritos 
coletados com 42 informantes que foram subdivididos em células sociais e, 
também, realizada a leitura de bibliografias que auxiliaram na compreensão do 
fato. Utilizamos como principal referencial teórico Willian Labov. O objetivo do 
estudo é investigar como esse fenômeno linguístico ocorre na comunidade 
pelotense, qual o motivo e se faz parte, de fato, somente da fala ou também da 
escrita. Além disso, buscou-se analisar, sociolinguisticamente, as relações 
existentes entre as variações encontradas nas produções escritas e os perfis 
sociais dos informantes participantes da pesquisa. 

 

Palavras-Chave: Escrita; Fala pelotense; Concordância verbal da segunda 

pessoa do singular; variação; Sociolinguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This research had as its object of investigation, the written language of the 
citizens from Pelotas/RS, more specifically the verbs ending with -sse Second-
person singular (yo) past tense. This phenomenon occurs in the spoken 
language, and it has been analized if it also happens in the written language. In 
an effort to make the study more efficient, a field research has been conducted, 
in a quantitative form. Analysis were made from the collected data, with 42 
informants, subdivided in social cells, and also, it has been read some related 
bibliography, which was helpful in the comprehension of the subject. It has been 
used William Labov as the main theoretical reference. The objective of the 
study is to investigate how this linguistic phenomenon occurs in the "pelotense" 
community, by which reasons, and if it also is part, in fact, in the written 
language as it is on the spoken language.  Furthermore, it has been sought to 
analyze sociolinguistically, the relations existing between the variations found in 
the written works and the social profiles from the informants who were 
participants in the research. 
 

Keywords: Writing; “Pelotense” speaks; Second-person singular verbal 

agreement; Variation; Sociolinguistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A interação entre as modalidades da língua oral e da língua escrita cresce 

cada vez mais. Isso pode ser percebido, principalmente, em textos informais e 

virtuais, em que influências de variedades da fala são encontradas na escrita. 

Esse fato nos levou a uma questão importante: até que ponto as variantes 

encontradas na fala estão presentes e interferindo na modalidade escrita das 

pessoas? 

Justamente esse ponto foi um norteador para a presente pesquisa, uma vez 

que, como é sabido e notório, há uma variação linguística na fala dos 

pelotenses muito característica e comentada, que diz respeito à utilização da 

desinência -sse nos verbos de segunda pessoa do singular atrelados ao 

pretérito perfeito. Em observações pessoais percebemos que algumas pessoas 

também utilizam essa variação na escrita. Dessa forma, isso nos instigou a 

confirmar (ou não) se, de fato, o fenômeno ocorre na escrita por influência da 

oralidade. 

No início da pesquisa, tínhamos a intenção de coletar dados da fala e da 

escrita, porém optamos por investigar a modalidade escrita, pois o fenômeno já 

é perceptível na fala tanto para os próprios cidadãos pelotenses quanto para a 

comunidade brasileira em geral. Também levamos em consideração que ainda 

é pequeno o número de estudos que investigam a presença dessa variação 

verbal na escrita. Esperamos que nossa pesquisa incentive e auxilie no 

aprofundamento dos estudos da área de sociolinguística sobre a fala regional 

pelotense. 

 O estudo da variação linguística que ocorre na cidade de Pelotas/RS é 

de suma importância, pois acreditamos que ainda não há nenhum estudo sobre 

o assunto na área linguística referente à forma escrita. Além disso, é de 

extremo valor a documentação do fenômeno, para que outros estudiosos da 

área também aprofundem esta proposta de investigação e possam trazer à luz 

novos aspectos sociolinguísticos atrelados à utilização da desinência -sse na 

escrita em suas diferentes possibilidades.  
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Vale lembrar que para a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o 

estudo é de grande valia, uma vez que poderá explicar, a partir do corpus 

analisado, aos seus alunos e à comunidade em geral, os motivos da ocorrência 

dessa variação. Dessa forma, a instituição poderá prevenir qualquer tipo de 

preconceito gerado por desconhecimento sobre o assunto. 

Para que o estudo fosse eficiente, foi realizada uma análise de dados 

coletados com 42 informantes que foram subdivididos em cédulas sociais 

segundo a sua idade e o seu grau de escolaridade. O objetivo do estudo foi 

investigar como e por qual motivo esse fenômeno linguístico ocorre na 

comunidade pelotense, e se faz parte, de fato, somente da fala ou se também 

ocorre na escrita. Também buscamos traçar um perfil social dos falantes dessa 

variação. 

Além disso, procuramos: (a) levantar dados que expliquem se o 

fenômeno linguístico ocorre somente na fala ou acaba refletindo-se na escrita; 

(b) identificar se o grau de escolaridade e a idade de cada cidadão interferem 

no fenômeno, dando mais chances para que o fenômeno ocorra ou não; (c) 

traçar um perfil social dos falantes do dialeto. 

Nosso estudo foi dividido em 9 seções, contendo: (1) ‘Introdução’; uma 

segunda parte sobre (2) ‘Pelotas e suas origens’, trazendo abordagens 

históricas, bem como explicando a variedade de línguas que nossa cidade 

possui por motivo das colonizações; uma terceira parte sobre (3) ‘A 

sociolinguística e a pesquisa quantitativa’, tendo como principal referencial 

teórico William Labov; uma quarta parte sobre (4) ‘O Preconceito linguístico’, 

como forma de entender, enfrentar e combater esse problema ainda tão oculto, 

porém muito recorrente; uma quinta parte sobre a (5) ‘A variação linguística na 

escrita dos pelotenses: a concordância verbal da segunda pessoa do singular’, 

contendo estudos sobre a segunda pessoa do singular e seus reflexos na 

escrita (entendeste/entendesse) e os fatores que podem influenciar nessa 

variação; uma sexta parte com (6) 'Metodologia, coleta e análise de dados', (7) 

'Análise dos dados e discussões'; e (8) 'Conclusões'.  
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2 PELOTAS E SUAS ORIGENS 

 

 A cidade de Pelotas, situada no Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, 

é conhecida historicamente pelas Charqueadas. Em meados de 1780, um dos 

pioneiros colonizadores da cidade foi o cearense José Pinto Martins, dando 

início à povoação localizada às margens do Arroio Pelotas. Segundo Ribeiro 

(1998, p.106), a partir do dia 07 de Julho de 1835, o povoado inicial deu origem 

à cidade de Pelotas. Em razão disso, várias outras charqueadas instalaram-se 

na cidade, fazendo um grande comércio de charque. A cidade obteve, com 

isso, uma produção intensa, enviando charque para todo o Brasil. Nessa época 

Pelotas ficou conhecida como a cidade dos Barões da Carne Seca. 

 Segundo Amaral (2003), no decorrer do século XIX os filhos dos Barões 

iam estudar em Paris, o que proporcionou à cidade um contato muito próximo 

da cultura Francesa, fazendo com que a cidade também passasse a valorizar a 

cultura letrada e arquitetônica. Um fato importante que influenciou muito a 

cidade foi o gosto pela cultura arquitetônica, a qual deu origem ao maior 

conjunto neoclássico do Brasil. Outro fato, não menos importante, foi o 

surgimento da cultura letrada. Essa cultura deu origem, na época, a jornais, 

editoras e escritores de prestígio, assim como teatros importantes como o Sete 

de Abril e o Guarany. Pintores como Leopoldo Gotuzzo e escultores como 

Antônio Caringi fizeram parte da construção histórico-cultural da cidade. 

 A formação da população pelotense foi composta por habitantes de 

ascendência lusitana, negros, pomeranos, italianos e, em menor quantidade, 

por franceses. Portanto, extremamente diversificada cultural e linguisticamente. 

Durante o período das charqueadas, utilizava-se intensamente a mão de obra 

escrava vinda de diversas regiões do Brasil. Esses escravos traziam consigo 

diversificadas culturas e linguagens. Os pomeranos chegaram à Região em 

meados do século XIX e instalaram-se nas encostas da Serra do Sudeste – 

Pelotas, Canguçu e São Lourenço do Sul; os italianos, assim como algumas 

famílias francesas, chegaram por volta de 1875 na cidade de Pelotas. Por 

causa da colonização, surgiu uma grande diversidade linguística da qual se 

originou uma diversificada linguagem, existente em diferentes contextos de 

variação linguística presente na cidade até os dias atuais. Amaral explica que: 
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Portanto, em virtude do modo de ocupação do espaço, 
conviveram na zona urbana de Pelotas, ao longo do Século 
XX, falantes nativos de pomerano, falantes nativos de 
variedades de fala do norte da Itália, falantes nativos de 
espanhol platino, falantes nativos de variedades de fala do 
norte de Portugal, falantes nativos de variedades de português 
rural e falantes nativos de variedades de português urbano. 
(AMARAL, 2003, p.19). 

 Essas imigrações fizeram com que muitas pessoas, vindas de outros 

países, trouxessem para nossa cidade uma vasta variedade de línguas 

diferentes, o que deu origem a uma variabilidade linguística muito importante, 

sendo que um dos seus aspectos será analisado neste estudo, qual seja, a 

concordância verbal em torno da segunda pessoa do singular na escrita com 

as suas diferentes vertentes e possibilidades. 
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3 A SOCIOLINGUÍSTICA E A  PESQUISA QUANTITATIVA 

 

A sociolinguística é uma das ramificações da linguística que estuda a 

relação entre a língua que falamos e a sociedade em que vivemos. É uma 

corrente teórica que estuda a linguagem em uso. Um dos precursores 

importantes dessa corrente foi Willian Labov, influenciado inicialmente por dois 

outros importantes linguistas: Uriel Weinreich e Marvin Herzog. 

A pesquisa de Labov feita em Martha’s Vineyard tornou-se um 

referencial para a área da sociolinguística, relacionando a fala dos indivíduos 

ou grupos de indivíduos com os aspetos sociais próprios a uma determinada 

comunidade de fala. Conforme Monteiro (2008, p.16), a sociolinguística 

Laboviana teve como propósito "descrever a heterogeneidade linguística e de 

encontrar um modelo capaz de dar conta da influência dos fatores sociais que 

atuam na língua”. Segundo Labov (2008), a fala é caracterizada pela 

heterogeneidade, pela variação, e isso se dá pela interação dos falantes, no dia 

a dia, o que resulta na diversificação da fala. E é justamente esta variação 

linguística o principal objeto de análise da sociolinguística.                    

A Sociolinguística variacionista destaca-se por trabalhar com números, 

percentuais, pesos e tratamento estatístico de dados coletados, operando com 

duas ou mais formas linguísticas que expressam o mesmo estado de coisas, 

tratadas como variantes de uma mesma variável (Zilli, 2009). Labov (1968) 

destaca que esse universo aparentemente caótico é passível de sistematização 

e análise. Diz ainda que, quando tivermos duas ou mais formas diferentes de 

dizer a mesma coisa em um mesmo contexto, com o mesmo valor de verdade, 

teremos duas variantes de uma mesma variável. Variantes essas que são 

importantes para que haja uma pesquisa sociolinguística. Segundo Tarallo 

(2007), a sistematização das variantes deve ser tratada de forma quantitativa a 

partir os dados coletados. Para esta pesquisa será utilizado o método teórico-

metodológico-sociolinguístico. 
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3.1 Variação, variáveis, variantes e dialeto  

 

Para Hudson (1984), a variação linguística é algo que faz parte da 

linguagem, já que nenhum falante possui a mesma experiência linguística e, 

por consequência, possuem linguagens diferentes. Assim, a variação deve ser 

vista com mais naturalidade, porque a sua ausência no sistema precisaria ser 

explicada, uma vez que a linguagem é um sistema heterogêneo. A partir da 

variação linguística surgem os dialetos, que são caracterizados por ser uma 

língua oral e típica de algumas regiões, como o dialeto gaúcho que utiliza 

palavras diferentes, porém, com o mesmo sentido como, por exemplo, as 

palavras piá, guri e mandinho que querem dizer 'menino'. 

E para que essas variações surjam, é necessário que existam duas ou 

mais formas de transmitir o mesmo conteúdo ou, de um modo geral, duas ou 

mais formas de dizer a mesma coisa em um mesmo contexto. Essas formas 

distintas de transmitir a informação são chamadas de variantes linguísticas e 

podem ser de prestígio ou estigmatizadas, inovadoras ou conservadoras.  

As variantes de prestígio são aquelas que, em geral, são utilizadas por 

falantes ou grupo social de status elevado e é imitada por pessoas de classes 

inferiores. Já as variantes estigmatizadas são aquelas usadas por falantes 

pertencentes a classes sociais mais baixas, com baixa escolaridade e classe 

econômica baixa. Mas, vale lembrar que, à medida que as variantes 

estigmatizadas passam a ser aceitas e utilizadas pela classe dominante, o 

preconceito tende a diminuir e, até mesmo, a deixar de existir. 

As variantes conservadoras são aquelas formas de dizer algo que está 

há mais tempo em circulação, enquanto que a inovadora é a mais recente. 

Geralmente a primeira possui mais prestígio social e a segunda, até ser aceita, 

sofre restrições ou estigmas. Um exemplo disso é o que acontece com o objeto 

direto anafórico, enquanto que a variante padrão e de prestígio tenta seguir a 

norma padrão e utilizar o clítico acusativo, a variante popular e estigmatizada 

utiliza o pronome “ele” com a função de objeto direto, como nos exemplos 

abaixo: 
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a) Quando vi o Pedro, quase não o reconheci. 

b) Quando vi o Pedro, quase não reconheci ele. 

Outros aspectos que merecem destaque são os fatores externos que 

interferem na variação como, por exemplo, as variáveis sexo, faixa etária, 

classe social e localidade, pois, de modo geral, elas interferem na presença de 

uma variação linguística, dando ênfase em sua ocorrência. Desse modo, essas 

variáveis são importantes para os estudos sociolinguísticos. Podemos notar 

que em relação à variável sexo, temos algumas diferenças na fala dos homens 

e das mulheres. Os homens, na maioria das vezes, costumam utilizar palavras 

mais curtas e menor concordância verbal, ao passo que as mulheres têm mais 

tendência a serem conservadoras e a utilizar, com maior frequência, a 

concordância verbal. 

 Conforme Mollica e Braga (2003), as mulheres costumam apresentar 

uma preferência e um padrão bastante regulares no uso das variantes 

linguísticas de maior prestígio social. Um exemplo citado pelas autoras mostra 

que a presença do plural nominal é mais utilizado pelas falantes mulheres e 

menos usado pelos falantes homens. Também podemos notar com esse 

estudo que, em relação aos pronomes de tratamento “tu e você”, os homens 

costumam utilizar a forma “tu” sem a concordância verbal gramaticalmente 

"correta". 

Quanto à faixa etária, podemos afirmar que o indivíduo, com o passar do 

tempo e através da convivência com os seres em sociedade, aprimora sua 

língua materna. A partir dessa convivência em sociedade notamos que cada 

falante possui em determinada época de sua vida formas diferentes de falar, 

sejam elas gírias, quando jovens, ou uma linguagem mais formal dependendo 

da situação, seja em casa, no trabalho ou na Universidade, dependendo do 

contexto onde está inserido e no qual utiliza a linguagem oral e/ou escrita. 

      Conforme Eckert (1997), o comportamento linguístico de todos os 

indivíduos muda no decorrer de sua vida. Os falantes sofrem mudanças 

biológicas e sociais com o passar do tempo. A autora denomina esse fato 

como “curso da vida linguística”. Alguns outros fatores como o ingresso na 

escola, a relação com os meios sociais, a entrada e a saída do mercado de 
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trabalho, repercutem diretamente no estudo da faixa etária de cada indivíduo. 

 A variável classe social tem como principal fator o grau de escolaridade 

dos falantes, juntamente com o poder aquisitivo e a localidade em que 

residem, uma vez que esse fator acaba por gerar uma separação das classes 

sociais. Para Amaral: 

é importante considerar que uma adequada definição de classe 
social depende de condicionadores determinados pelo contexto 
social, temporal e espacial, e que esses condicionadores 
podem privilegiar ora aspectos econômicos, ora ocupacionais, 
ora educacionais, ora culturais e ora uma interação desses 
aspectos. Também é importante considerar que há 
condicionadores linguísticos da concordância variável de 
segunda pessoa do singular. (AMARAL, 2003, p.62). 

 Tratando-se da variável classe social, Bourdieu (1991) também defende 

que a variação linguística está atrelada a vários aspectos sociais e culturais 

inerentes às organizações e às sociedades. 

Quanto à variável localidade, podemos dizer que esta é uma questão 

importante para este trabalho, pois indica o quanto nossa cidade, Pelotas, 

caracteriza-se por apresentar diferentes variações linguísticas. Esse fator 

instigou-me a analisar a repercussão de um desses fenômenos ocorridos na 

fala pelotense: o uso do pronome de segunda pessoa do singular e seu reflexo 

no paradigma verbal do Português Brasileiro. O fato de nosso país ser extenso 

e cheio de culturas oriundas das diferentes colonizações, faz com que 

tenhamos uma linguagem muito diversificada. Cada região tem suas maneiras 

próprias de falar ou de nomear seus substantivos, adjetivos etc. É o que ocorre 

em Pelotas, quando observamos, principalmente na oralidade, a utilização de 

segunda pessoa do singular da forma variável com as seguintes variantes 

desinencionais: -ste   ̴ -sse   ̴ -ou*. 

 

  a) Tu compraste os presentes que eu te pedi? 

  b) Tu comprasse os presentes que eu te pedi? 

  c) Tu comprou os presentes que eu te pedi?  
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3.2 Fala, escrita e a diversidade linguística  

 

O ser humano, desde que nasce, é condicionado a interagir e aprender 

sua língua materna; porém, isso ocorre com mais naturalidade na modalidade 

de fala, pois é um processo natural e, excluindo-se as exceções, é um percurso 

sem grandes dificuldades. À medida que a criança cresce, se depara com a 

necessidade de comunicar-se com as pessoas e com o mundo à sua volta 

através de outra modalidade linguística: a escrita. A escrita é necessária não só 

para a comunicação, mas também para adquirir conhecimentos além daqueles 

que a oralidade e a convivência com seres humanos podem nos transmitir. 

Sabemos que a fala antecede a escrita, mas mesmo assim, muitas 

vezes, a fala é vista como inferior, pois a escrita é um sinônimo de 

conhecimento, de padrão e daquilo que é culto, enquanto a fala é vista como 

algo sem padrões e não planejado. Isso acontece porque a fala varia, tanto de 

um lugar para outro, quanto de pessoa para pessoa. Essa variação pode 

ocorrer desde a troca de uma simples letra até a incorporação de uma nova 

palavra ao sistema linguístico (neologismo). Um ponto que pode contribuir para 

essa desvalorização da linguagem oral é justamente o fato de ser um processo 

natural. Esse processo leva o homem a dar menor importância e a 

desprestigiar a fala em relação à escrita; porém, o que ocorre, de fato, é que 

ambas as modalidades da língua são importantes, exigem esforço cognitivo e 

que estes são essenciais na vida do ser humano. 

          Lemle (1978) abordou os desvios da norma em textos de alunos do 

Mobral – Rio de Janeiro. Em estudos realizados em textos dos alunos os quais 

observou, a autora analisou as regras variáveis que dependem de contextos 

linguísticos e sociais. A pesquisadora notou ‘erros’ que resultariam da 

interferência da oralidade e também ‘erros’ ortográficos, explicando que o 

dialeto dos alunos de escola municipal seria fator responsável pelo maior 

número de ‘erros’ se comparados com os de escola particular. A autora 

menciona o termo ‘erros’ para os desvios da norma. Para Bortoni-Ricardo 

(2006), a fala prevê a variação, enquanto que na escrita essa possibilidade é 
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mais restrita. Dessa forma, devemos respeitar as variadas formas de 

expressão linguística na modalidade oral como também na modalidade escrita. 

A autora ressalta que: 

na modalidade escrita, a variação não está prevista, quando 
uma língua já venceu os estágios históricos de sua codificação. 
A uniformidade de que a ortografia se reveste garante sua 
funcionalidade”. (BORTONI-RICARDO, 2006, p. 273). 

 

Dessa forma, é importante que os professores e a escola atentem para 

as questões de escrita, principalmente nas fases iniciais de alfabetização, para 

que possamos utilizar as normas gramaticais da escrita de forma adequada, 

evitando escrever como falamos, ao mesmo tempo em que devemos mostrar 

aos alunos a importância da oralidade, suas regras e que a língua está em 

constante evolução. 
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3.3 Diferenças entre a fala e a escrita 

 

A fala coloquial é espontânea e a escrita, elaborada, sendo diferentes 

em vários aspectos, desde seu surgimento até sua valorização. Observam-se, 

pela Tabela 1 abaixo, alguns exemplos de diferenças entre tipos de fala e tipos 

de escrita: 

Tabela 1: Diferenças entre fala e escrita 

Fala Escrita 

Contextualizada 
Implícita 
Redundante 
Não-planejada 
Predominância do “modus pragmático” 
Fragmentada 
Incompleta 
Pouco elaborada 
Pouca densidade informacional 
Predominância de frases curtas, 
simples ou coordenadas 
Pequena frequência de passivas 
Pouca nominização 
Menor densidade lexical 

Descontextualizada 
Explícita 
Condensada  
Planejada 
Predominância do “modus sintático” 
Não fragmentada 
Completa 
Elaborada 
Densidade informacional 
Predominância de frases completas 
com subordinação abundante 
Emprego frequente de passivas 
Abundância de nominazações 
Maior densidade lexical 

Koch (2005, p.3) apud Nobre (2011, p. 5). 

Conforme a Tabela 1, podemos observar que muitas vezes a fala é o 

contrário da escrita, mas muitas dessas diferenças podem ser justificadas 

como, por exemplo, o fato de a escrita ser planejada, enquanto que a fala é 

mais espontânea. Isso se deve ao fato de a escrita possibilitar a elaboração de 

rascunhos, a utilização de recursos de correção e revisão, enquanto que a fala, 

com exceção dos discursos públicos, não possui muitos recursos para 

elaboração prévia.  

Outra característica da fala, que é observada no uso cotidiano, é o fato 

de ser extremamente fragmentada, exatamente pelo fato de não possuir o 

mecanismo de rascunho como a escrita, que, por sua vez, torna-se não 

fragmentada. Para minimizar essa fragmentação, são utilizados, muitas vezes, 

os apoiadores de fala, a fim de interligar as ideias. Mesmo utilizando os 

apoiadores para interligá-las, se fossemos transcrever a conversação de fala 

oral, ela ficaria gráfica e visualmente mais fragmentada com a presença desses 
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mecanismos. É o que se observa no fragmento abaixo, extraído da fala de um 

informante do Banco de Dados Sociolinguístico VarX (Amaral e Borges, 2002): 

Meus amigos foram de idade assim, se eu tinha quatorze, eles 
tinham vinte, vinte e um.Eu sempre, sempre (sempre) me::: me 
relacionava com pessoas mais velhas, então acho que...que eu fiz 
que::: de alguma maneira entranhasse em mim alguma coisa assim, 
sempre a frente assim do que eu pensava, entendesse?! (VarX, 29, 
16’51) 

Nobre (2011), em A influência da linguagem oral na escrita, destaca que 

toda essa discrepância de características faz com que a fala sofra preconceito, 

já que a sociedade olha para a modalidade de fala com a “lente” de uma 

gramática escrita. Simões (2006) observa que, em razão da variação 

linguística, são encontrados muitos reflexos na produção escrita, assim como 

esse reflexo também se dá na oralidade, tendo como causa desse fator o 

tempo, a localização geográfica e social. A autora explica que os resultados da 

alfabetização infantil deficientes trazem como consequência interferências na 

fala e na escrita da maioria das pessoas, até mesmo de alunos que chegam as 

universidades. Conforme a autora, podemos afirmar que é relevante o estudo, 

por exemplo, da fonologia sincrônica, uma vez que pode trazer explicações 

para as questões relacionadas à escrita: 

Se as variações dialetais fossem observadas no foco dos 
metaplasmos, seria possível entender o fenômeno das perdas 
e dos acréscimos de substância fônica, facilitando o 
entendimento de determinados fatos captáveis na língua oral, e 
muitas vezes, transpostos para a escrita. (SIMÕES, 2006, p.17) 

Portanto, para estudar essas variações, o uso da fonologia e da fonética 

torna-se mais apropriado, uma vez que ela se ocupa dos sons produzidos 

pelos falantes no intuito de definir as distinções dialetais que detonam as 

denominadas comunidades linguísticas, como, por exemplo, as variações 

diatópicas, diastráticas, ou diafásicas. 

As variações diatópicas são as que ocorrem pelas diferenças regionais, 

denominadas de dialeto, o que ocorre em diferentes localidades levando-se em 

conta a cultura de cada região como, por exemplo, a palavra mandioca que em 

alguns lugares é chamada de macaxeira e, em outros, aipim. As variações 

diastráticas, também conhecidas como socioletos, são as que ocorrem em 

convivência entre grupos sociais, das quais os falantes pertencem a um grupo 
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específico como, por exemplo, os policiais, jornalistas, advogados, etc. Já as 

variações diafásicas ocorrem para estabelecer uma comunicação do contexto, 

do qual será usada uma linguagem mais formal ou não, dependo da situação e 

do interlocutor. 

Essas variações são importantes para o presente estudo, pois acredita-

se na interferência da fala na escrita. Como afirma Cagliari (1999, p.124), “a 

variação linguística, característica inerente a toda e qualquer língua do mundo, 

pode constituir um grande problema para quem está adquirindo o sistema da 

escrita.” O autor ainda relata, conforme seus estudos, que os falantes podem 

transpor as variantes distantes da norma para o texto escrito. 

Para Baronas (2009), o texto deve ser escrito conforme a norma padrão; 

porém, sabemos que muitas pessoas têm dificuldades em produzir um bom 

texto, pois exige a compreensão das regras de escrita, bem como colocá-las 

em prática. Pode-se afirmar com as presentes constatações dos autores 

citados, que a influência da oralidade na escrita é, sem dúvida, fator corrente 

nas práticas cotidianas das pessoas, sendo muito mais constante do que 

possamos imaginar. 
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4 O PRECONCEITO LINGUÍSTICO 

 

É perceptível a variação linguística na fala e na escrita de alguns 

cidadãos pelotenses, principalmente na fala. Essa variação nem sempre é vista 

com bons olhos. Apesar de enriquecer nossa língua falada, muitas pessoas 

vindas de outras cidades e estados ouvem com certa estranheza e preconceito 

o modo de falar dos pelotenses.  

A palavra preconceito, segundo o dicionário Aurélio, significa "ideia pré 

concebida, suspeita, intolerância, aversão a outras raças, credos, religiões, 

etc". Isso quer dizer que as pessoas por desconhecimento sobre o assunto 

tendem a ter preconceito com a fala que é diferente da sua. Esse fato pode 

agravar-se em função de Pelotas ser uma cidade pólo-regional, para onde 

migram pessoas de diferentes regiões do Estado. Além disso, temos a 

presença de estudantes advindos das mais variadas regiões do país para 

estudar em nossas universidades. Muitos, apesar de serem estudantes do 

ensino superior, não sabem como 'lidar' com a variação. Isso demonstra, por 

outro lado, que a educação básica no país deve dar maior importância ao 

ensino da variação linguística, valorizando a diversidade nos seus diferentes 

aspectos e combatendo toda e qualquer forma de preconceito. Messa (2013), 

apoiado nas teorias labovianas, destaca que: 

A diversidade é uma condição inerente ao homem, pois, por 

mais que a sociedade tente se organizar para que as coisas, os 

fatos e os fenômenos aconteçam em unidade, homogeneidade 

e igualdade, sempre se pode notar o diferente, a exceção. 

(MESSA, p.22). 

 Outro ponto relevante para este estudo, observado por Messa (2013), 

diz respeito ao preconceito e à rotulação das variações. Diz o autor: 

A sociedade carrega valores socioculturais ultrapassados ao 

atribuir juízo de valor ao modo de falar dos indivíduos, pois a 

gramática tradicional ainda é vista como parâmetro de 

língua/linguagem, tanto para a fala, quanto para a escrita, 

desencadeando, assim, preconceitos em relação às variantes 

da língua. (MESSA, 2013 p.22). 

Conforme Bagno (2008), o preconceito linguístico deveria ser tratado 

nas escolas como um fator educacional primordial. Para o autor, a escola 

transpassa o fato de que existe uma única língua portuguesa correta, que é a 
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ensinada nas escolas, a qual é baseada na gramática normativa e nos 

dicionários. 

Sabemos que essas regras normativas são de extrema importância para 

que normalize a escrita, porém, algumas vezes, os ensinamentos escolares 

arraigados somente no que concerne à gramática acabam gerando preconceito 

atribuído a uma fala diferente, ou mesmo, a um sotaque. Essa falta de 

conhecimento sobre a diversidade linguística acaba gerando exclusão social. 

Essa exclusão, gerada por fatores sociais, como o maior poder aquisitivo e o 

menor acesso à educação, geram o preconceito, pois algumas pessoas não 

reconhecem a língua como uma unidade viva e variável. Conforme o autor:  

Uma educação linguística voltada para a construção da 
cidadania numa sociedade verdadeiramente democrática não 
pode desconsiderar que os modos de falar dos diferentes 
grupos sociais constituem elementos fundamentais da 
identidade cultural da comunidade e os indivíduos particulares, 
e que denegrir ou condenar uma variedade linguística equivale 
a denegrir e condenar os seres humanos que a falam, como se 
fossem incapazes, deficientes ou menos inteligentes... 
(BAGNO, 2008, p.16). 

Podemos concluir que a diversidade linguística não deve ser tratada 

como fator de exclusão social, mas sim como uma variedade de fala originada 

dos meios onde os falantes vivem em sociedade. Os indivíduos que se 

comunicam utilizando da variedade linguística fazem valer o conceito de que a 

língua é um conjunto de variedades que sofrem mudanças com o passar do 

tempo. Esse fato é considerado pela sociolinguística como um fator primordial 

para evolução da língua. 

Conforme Orsi (2011), o preconceito é algo muito comum entre as 

pessoas, por isso devemos saber medir e entender as diferenças que só têm a 

enriquecer o ser humano, seja na linguagem ou na vida de cada um. 

A linguagem, por ser um fenômeno multifacetado e, ao mesmo 
tempo, singular, é expressa de maneira diversa de usuário a 
usuário e em circunstâncias diferentes. Não obstante, a atitude 
dos preconceituosos e dos intolerantes é semelhante e 
homogênea e tenta impor padrões uniformizadores à 
sociedade em detrimento de variáveis importantes, como o 
respeito pela individualidade de um sujeito.(ORSI, 2011, 
p.341). 
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Os seres humanos, por serem individuais por si próprios, ou seja, 

diferentes uns dos outros, têm uma diversidade de fala como algo previsível 

dentro das comunidades nas quais vivem, e essa diversidade precisa ser 

respeitada.  

Conforme Silva (2009), temos três tipos de fenômenos linguísticos: a 

norma padrão, a variedade de prestígio social e as variedades estigmatizadas. 

Podemos entender como norma padrão, o fato dela unificar a (norma culta) 

para que haja uma uniformização de uso, geralmente utilizadas pelas pessoas 

com nível de escolaridade mais alto. Entretanto, a parte negativa desse padrão 

faz com que se torne artificial e conservadora. Em relação à expressão norma 

culta entendemos que esse tipo de classificação leva a outra realidade, ou seja, 

a existência também de uma norma inculta, que seria a variedade falada por 

pessoas incultas. No entanto, conforme os estudos linguístico-antropológicos 

de Faraco (2002, p.39), isso demonstra uma contradição, pois não existem 

pessoas destituídas de cultura. É justamente o que destaca Lucchesi (2002) ao 

referir-se a esse aspecto:  

Entre outros diferencia a norma padrão como sendo aquela que 
“reuniria as formas contidas e prescritas pelas gramáticas 
normativas”, enquanto a norma culta “contém as formas efetivamente 
depreendidas da fala dos segmentos plenamente escolarizados, ou 
seja, os falantes com curso superior completo”.Lucchesi (2002, p.65) 
apud Silva (2009, p.49). 

 

Portanto, norma padrão é a que se encontra nas gramáticas, que é um 

conjunto de regras usadas na forma escrita, ao passo que, a norma culta seria 

a prática do uso da linguagem culta dos falantes com nível de escolaridade 

mais alto. Podemos ainda dizer que o preconceito linguístico é originado do 

fato de pessoas rotularem como certo ou errado as manifestações de fala ou a 

escrita dos falantes.  

Conforme Scherre (2005, p.41), "as noções de certo e errado, de rico e 

pobre, de complexo e simples, são noções acima de tudo, sociais”. Na 

linguagem esse preconceito é difícil de ser notado, pois ele se dá de forma 

muito sutil por questões históricas, parecendo ser algo natural. Algumas 

pessoas pensam que não sabem nada de gramática por acharem a língua 

portuguesa muito difícil, ou ainda, acham que não sabem falar corretamente. 
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 No entanto, esses fatos demonstram o quanto esses falantes possuem 

baixa auto-estima linguística, pois todo falante sabe sua língua materna e tudo 

o que necessita saber. Ainda temos um mito quanto à fala de uma região ser 

melhor que a de outra, porém não passa realmente de um mito, pois não existe 

apenas uma forma correta de falar ou escrever, do mesmo modo que não 

existe uma região com variedade linguística melhor que outra, apenas 

diferente. 

 Muitos indivíduos acham que é necessário consertar a fala para que não 

se escreva de forma errada. No entanto, precisamos entender que não se 

conserta o que não apresenta problemas. Conforme exemplifica Silva (2009), a 

diferença entre língua escrita e falada na palavra “beijo”, é normal, pois falamos 

a palavra de maneira diferente da convenção ortográfica, por exemplo: bêjo, 

bêju, beiju. Essas variantes de uma mesma variável não estão erradas, pois as 

formas diversas de pronúncias apenas ressaltam a riqueza linguística do 

português (SILVA, 2009 p.61). Não devemos esquecer que o fenômeno da 

variação é natural em todas as línguas, pois elas variam e mudam conforme a 

vida em sociedade das pessoas. O fato de usar a língua para expressar-se 

bem tanto na oralidade quanto na escrita pode ser considerado um ponto de 

equilíbrio. 

Labov, ao pesquisar a fala dos habitantes da ilha de Martha’s Vineyard, 

observou que os habitantes notavam a invasão de veranistas e a língua falada 

por eles, pensando que se sobressairia à sua. Dessa forma, passaram a 

“exagerar” na pronúncia da sua própria língua. As atitudes dos moradores da 

ilha afirmam o quanto a língua pode ser vista como uma arma capaz de 

proteger sua identidade cultural, mostrando, ainda, que a língua é um fator não 

somente importante na identificação dos grupos, mas também uma forma de 

identificar suas diferenças sociais. 

Na cidade de Pelotas é notório que muitas pessoas ao falarem utilizam a 

desinência -sse para a segunda pessoa do singular verbal e algumas pessoas 

também escrevem dessa forma, com a terminação do verbo da segunda 

pessoa em -sse, em situações nas quais a gramática tradicional pediria -ste. 

Mas esse fato não discrimina os falantes da comunidade de fala pelotense, 

uma vez que muitas pessoas, ou a maioria, se comunicam dessa forma na 

oralidade. 



23 
 

 

5 A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA ESCRITA DOS PELOTENSES: A    

CONCORDÂNCIA VERBAL DA SEGUNDA PESSOA DO SINGULAR 

  

 Para um pelotense, perguntar se alguém chegou bem de viagem é falar: 

"Chegasse bem?" Esse foi o fenômeno investigado: a concordância verbal da 

segunda pessoa do singular. A pesquisa teve como objeto de investigação a 

língua escrita dos cidadãos da cidade de Pelotas, mais especificamente a 

variação no uso dos verbos e suas variantes, como por exemplo: cantaste e 

cantou utilizados como cantasse; comeste e comeu utilizados como comesse; 

pediste e pediu utilizados como pedisse. Esses fenômenos são ocorrentes na 

fala cotidiana e foram analisados no sentido de verificar se a sua presença 

também é encontrada na escrita. 

Um estudo importante que também corroborou com esse trabalho foi a 

Dissertação de Mestrado de Messa (2013), em que o autor aborda os 

marcadores discursivos na fala de Pelotas/RS: Entendesse?, sabe? e visse?. O 

estudo traz uma análise e descrição dos marcadores discursivos dos verbos 

entender, saber e ver em duas classes sociais: média-alta e baixa. Para tanto, 

o autor utilizou-se da teoria da variação linguística de Labov e também da 

perspectiva textual-interativa. Para o autor, suas análises não foram tão 

significativas devido à pouca quantidade de dados obtidos. No entanto, foi 

positivo no sentido de contribuir para o melhor entendimento dos fenômenos 

linguístico-discursivos que marcam a língua em uso em Pelotas. 

Para o estudo aqui proposto o trabalho de Messa foi de grande valia, 

uma vez que o autor traz exemplos de utilizações verbais com a segunda 

pessoa do singular. Conforme Messa (2013):  

À primeira vista, esse fenômeno sugere uma troca de tempos e 

modos verbais, isto é: o emprego da terceira pessoa do 

singular (tivesse,fizesse, entendesse) do pretérito imperfeito do 

subjuntivo, em uma situação que pediria a segunda pessoa do 

singular do pretérito perfeito do indicativo. Entretanto, o 

fenômeno encontra uma explicação fonética no fato de que o 

traço mais contínuo da fricativa [s] assimila o menos contínuo, 
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da plosiva [t], afastando essa forma verbal do padrão escrito da 

língua portuguesa ao torná-la idêntica à forma verbal de 

pretérito imperfeito do subjuntivo.  (MESSA, 2013, p.16). 

 

Para o autor, duas explicações são merecedoras de destaque quanto ao 

fenômeno estudado: uma gramatical e uma fonética. Segundo a explicação 

gramatical, a variação ocorreria pelo desuso da conjugação correta do verbo na 

segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e sua 

substituição pela conjugação verbal na terceira pessoa do singular do pretérito 

imperfeito do subjuntivo.  Já a explicação fonético-fonológica defende que o 

traço mais contínuo da fricativa [s] assimila o menos contínuo da plosiva [t]. 

Um estudo também importante para a realização deste trabalho foi de 

Loregiam (1996), ao analisar a variação encontrada em torno do verbo que 

acompanha o pronome de segunda pessoa. A autora realizou uma análise 

envolvendo 12 variáveis, 8 linguísticas e 4 sociais. São as seguintes: 

Paralelismo Formal; Região; Tempo Verbal; Explicitação do Pronome; 

Interação Emissor/Receptor, Tonicidade do Verbo; Número de sílabas do 

Verbo; Grau de Escolarização; Faixa Etária, Contexto Fonológico Seguinte; 

Saliência Fônica, Sexo. 

As análises realizadas dessas variáveis, em relação ao tempo verbal e à 

saliência fônica, relatam que este fenômeno pode ter relação com o tempo 

verbal. A variável tempo verbal foi considerada no estudo da autora com o 

intuito de verificar se o tempo em que se encontra o verbo (presente, pretérito, 

futuro)  pode exercer influência para maior concordância verbal com o pronome 

tu. A autora demonstra convicção de que a variável ‘tempo verbal’ tinha 

influência sobre o processo de concordância em torno da segunda pessoa 

verbal. 

Conforme Loregiam (1996), para a variável ‘explicitação do pronome’ a 

hipótese era que a não-explicitação do pronome permite que haja mais 

concordância: Pretérito perfeito do indicativo - “...meu Deus, onde é que tu 

MATASSE esse pexe?”. 
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Conforme Costa (2013), o pronome de segunda pessoa “tu” é 

apresentado pela gramática normativa como modelo tradicional para a segunda 

pessoa do singular, uma vez que utiliza também o verbo na segunda pessoa do 

singular. (apud HERENIO, 2006). Ainda o autor cita em seu estudo que, em 

Portugal, o uso do pronome “tu” era utilizado como forma de tratamento entre 

pessoas de mesma classe social ou mais íntimas, como familiares, por 

exemplo, a forma de tratamento de pais para filhos, ou de avós para netos 

(Cuesta e Luz, 1971). 

Para Menon (1995), a seleção da qual o falante se utiliza depende da 

variante de segunda pessoa  que será utilizada bem como o dialeto do falante: 

Os falantes interiorizam a forma verbal com o morfema 

‘’como marca de segunda pessoa e a variação recai 
simplesmente no uso do pronome. Assim, no paradigma verbal 
já teria havido a mudança de forma e a variação continua a 
existir em nível de escolha, determinada pelo dialeto que o 
falante utiliza, entre os pronomes possíveis “tu”. (COSTA apud 
MENON, 1995, p.97). 
 

No caso da variação ocorrida na cidade de Pelotas, os falantes, 

geralmente, trocam os tempos verbais, por exemplo: viste por visse. Dessa 

forma, conforme explica a autora, o falante escolhe a forma que prefere utilizar 

e isso ocorre em razão do seu dialeto local. 

Conforme diversos estudos sociolinguísticos, observa-se que a maioria 

dos falantes no Brasil, hoje, utilizam mais o pronome “você” do que o pronome 

“tu”. Esse fato também foi verificado por mim através de observações 

cotidianas feitas no facebook. No entanto, no Rio Grande do Sul, utiliza-se o 

pronome “tu” com maior frequência. Buscaremos explicar, como essa variação 

em torno da utilização do pronome da segunda pessoa do singular está 

ocorrendo também na escrita dos pelotenses. 

Deve-se destacar, entretanto, que o pronome “tu” é, ainda, bastante 

usado no Brasil. Podemos dizer que se trata de um “tu” brasileiro que, em 

muitas comunidades, se estabelece sem concordância expressa na forma 

verbal, conforme destaca Martins et al. (2015). Com relação ao uso da segunda 

pessoa do singular, Amaral (2003) destaca que:  
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Há também, a presença de “tu” com concordância, em graus 
variados, motivada pelo contexto de mais formalidade ou pelo 
aumento da escolarização, especialmente o pronome “tu” é 
reconhecido como de uso natural à comunidade local, e em 
especial em Santa Catarina, no Amazonas, no Maranhão e no 
Rio Grande do Sul. (MARTINS, 2015, p.135). 

Como afirmam os autores, o uso do pronome em segunda pessoa do 

singular é bastante utilizado, porém irá depender da situação e do contexto nos 

quais os indivíduos estarão inseridos. Em relação ao pronome “você”, podemos 

afirmar ainda, conforme os autores, que o uso deste é quase nulo no estado do 

Rio Grande do Sul, com registros em percentuais que variam de 5% a 15%, na 

pesquisa Loregian-Penkal (2004, p.138). 

Segundo Menon (2000), existe uma tendência possível no Português 

Brasileiro para a manutenção lexical do pronome "tu", como marcador de 

identidade e de valores regionais. O que podemos constatar com essa 

afirmação da autora é que, diante do uso frequente do pronome “tu”, o que 

acontece é notável no uso da língua, principalmente para alunos vindos de 

outras regiões para estudar em Pelotas, gerando sempre certa estranheza em 

torno das desinências dos verbos em estudo: ste e sse. 

Amaral (2003), em sua tese de doutorado, realizou um estudo sobre A 

concordância verbal de segunda pessoa do singular em Pelotas e suas 

implicações linguísticas e sociais. Analisou a variação da manutenção da 

marca de concordância verbal de segunda pessoa do singular em Pelotas (RS) 

considerando aspectos linguísticos e sociais da variação.  

Consideramos para nosso estudo as variantes sociais ‘faixa etária e 

escolaridade/classe social’, pois, conforme o autor, esses fatores podem ser 

essenciais para explicar existentes mudanças na linguagem. Conforme o autor, 

“é possível que esses fatores indiquem se existe uma tendência na mudança 

linguística, ou ainda, apontem algum momento da história em que teve seu 

processo acelerado”. (AMARAL, 2013, p. 130). 

A saliência fônica, conforme Amaral (2003), tem a função de testar o 

material fônico que resulta da observação da “escala de saliência fônica". 

Sendo assim, quanto maior for a quantidade de material fônico presente em um 
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dado linguístico, maior será a diferenciação desse dado, e será menos 

suscetível, pois perderá a marca de concordância.  

A desinência de segunda pessoa do singular poderia 

apresentar uma gradação simplificada de quatro elementos: ‘’ 
(por exemplo, tu recebe, tu faz, tu recebeu), sem concordância 
verbal; ‘-s’ (tu recebes); ‘-es’ (tu fazes); ‘-ste’ (tu recebeste), 
com concordância verbal. É de se notar que o morfema ‘-ste’ 
possui mais material fônico do que ‘–es’, e ambos mais 

material do que ‘–s’, e estes mais do que ‘’. Resulta de 
gradações como esta uma maior diferenciação das oposições 
entre formas lingüísticas. Às mais diferenciadas, têm-se 
chamado “mais salientes”; às mais semelhantes à forma de 
terceira pessoa do singular, ao contrário, “menos salientes”. 
(AMARAL, 2003, p.89). 

 
 

Como podemos observar, o morfema padrão 'ste’ possui mais material 

fônico e isso talvez explique o fato de os falantes tentarem simplificar utilizando 

o ‘sse’, pois torna-se menos fônico, sendo assim, mais confortável para a fala 

e, em algumas vezes, refletindo-se na escrita. 

A análise de Loregiam (1996), em relação à saliência fônica, como 

variante sobre a concordância verbal com o pronome "tu", obteve resultados 

que afirmaram que a saliência fônica somente exerce influência sobre o 

fenômeno estudado se for levado em consideração a superposição com a 

variável tempo verbal. No entanto, sua hipótese não se confirmou, pois ela 

defendia que “As formas mais salientes, por serem mais perceptíveis, seriam 

mais marcados do que as menos salientes” (p.32). 

Chaves (2014) observa alguns aspectos relacionados à saliência fônica 

em relação às variantes, explicando que: 

 

Na acepção original da variável, apontar determinadas formas 
verbais como mais ou menos salientes, revelava, de fato, que 
tais formas seriam mais ou menos perceptíveis aos sujeitos. 
Em outros termos, que as formas mais salientes seriam 
aquelas em que a não marcação da concordância seria 
percebida com mais destaque, o que representa que estariam 
acima do nível de consciência social dos falantes.(CHAVES, 
2014 p.547). 

 

Amaral (2003), em seus estudos, afirma que existe uma relação entre saliência 

fônica e tempo verbal, pois no estudo sobre concordância em Tavares e 

Pelotas, se as pessoas utilizaram uma maior taxa de concordância com as 
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formas terminadas em ‘ste’, levantando a hipótese, por que seria uma forma 

mais saliente ou por que está no pretérito perfeito? (p.92).  

Talvez haja também relação com a variável que trata da 
tonicidade da forma verbal (3.4.2.1.5). A codificação adotada, 
então, para esta variável é:L – analítica (perífrase), como em 
“...eles disseram: ‘-Ué, tu não tinha passado no teste a 1ª 
vez?!” (VarX 23, cód. 794);H – sintética, como  em “Hoje, a 
gente tem ônibus de tarde, às 11 horas da noite: tu tens ônibus 
a qualquer hora lá fora, entendesse?!” (VarX 71, cód. 2061). 
(AMARAL, 2003, p.93) 

 

Observa-se que são muitos os trabalhos de pesquisa em torno da 

utilização da segunda pessoa do singular. A maioria deles utilizando-se de 

análises da fala. O trabalho aqui proposto busca verificar como essa 

concordância ocorre na escrita e quais as variações possíveis de serem 

verificadas a partir do banco de dados aqui proposto e analisado. 
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6  METODOLOGIA, COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Segundo Tarallo (2007, p.5), vivemos em um "caos" linguístico no qual 

duas formas distintas de dizer a mesma coisa concorrem entre si e lutam pela 

sua própria sobrevivência.  Levando-se em consideração que a língua é um 

sistema heterogêneo, e que o fenômeno da variação linguística é algo natural, 

analisamos e sistematizamos duas formas variantes distintas de fala da 

comunidade de Pelotas, a utilização variável das desinências verbais –ste e -

sse, a fim de verificar se o fenômeno também ocorre na modalidade escrita. 

Fizemos isso usando como fundamentação teórica a variação linguística e seu 

modelo teórico-metodológico, com base na análise de forma quantitativa dos 

dados coletados. 

A sistematização das duas variantes, segundo Tarallo (2007, p.10), 

consiste em: 

Descrição detalhada da variável, acompanhada de um perfil 
completo das variantes que a constituem; 

Análise dos possíveis fatores condicionadores (linguísticos e 
não-linguísticos) que favorecem o uso de uma variante sobre 
a(s) outra(s); 

Encaixamento da variável no sistema linguístico e social da 
comunidade: em que nível linguístico e social da comunidade a 
variável pode ser colocada; 

Projeção histórica da variável no sistema sociolinguístico da 
comunidade. 

 

 Dessa forma, foram sistematizados os dados analisados nesse estudo, 

tendo em vista o quanto a parte histórica, social e econômica podem ou não 

influenciar na variação linguística ocorrida na cidade. Para tanto, apresentamos 

aqui mais um elemento que norteará este trabalho: Qual a interferência desse 

processo de variação na escrita dos pelotenses? 

Utilizou-se uma pesquisa de campo, na qual foram efetuadas coletas, 

com posteriores análises, com 42 informantes moradores e nascidos em 

Pelotas/RS ou que, pelo menos, residem na cidade há dez anos. As coletas 

dos dados foram realizadas em dois momentos: um 'questionário', mais 
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monitorado, e um 'convite', de forma mais livre. 

 No primeiro momento, 30 informantes responderam a um questionário 

(conforme Anexo 1), com 10 frases e com lacunas em branco. De acordo com 

seus conhecimentos, eles deveriam completar o enunciado, conjugando o 

verbo que faltava na segunda pessoa do singular do pretérito perfeito. No 

segundo momento de coleta, de forma mais livre, foi proposta a realização de 

um convite escrito na segunda pessoa do singular utilizando o pronome “tu”, 

(conforme Anexo 2), no qual 12 informantes deveriam convidar seus amigos ou 

parentes para visitarem a Fenadoce. 

A proposta inicial seria utilizar três variáveis sociais: sexo, faixa etária e 

escolaridade. Porém, por questões metodológicas, apenas duas variáveis 

foram possíveis de análise: faixa etária e escolaridade. Com os avanços dos 

estudos pretendemos, no futuro, acrescentar outras variáveis tanto sociais 

como linguísticas. 

Os critérios utilizados para selecionar os 30 voluntários que participaram 

da pesquisa monitorada, foram os seguintes: 

a) Nível de escolaridade: 

Grupo A: ensino fundamental incompleto ou completo; 

Grupo B: ensino médio incompleto ou completo; 

Grupo C: ensino superior incompleto ou completo; 

b) Idade: 

Grupo 1: de 15 a 29 anos; 

Grupo 2: de 30 a 45 anos; 

Na coleta dos dados não monitorados, foram analisados 12 informantes, 

com idades entre 15 e 29 anos e 30 e 45 anos, dentre os níveis de 

escolaridade supracitados. 
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7  ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo iremos apresentar as análises e, por conseguinte, os 

resultados dos dados. Para esta análise, no que diz respeito aos resultados 

dos questionários mais monitorados e levando-se em contra o número de 

ocorrências encontradas, os dados foram agrupados da seguinte forma:  

 Grupo A1 - faixa etária de 15 a 29 anos e nível de escolaridade 

 fundamental incompleto ou completo; 

           Grupo A2 - faixa etária de 30 a 45 anos e nível de escolaridade 

 fundamental incompleto ou completo; 

Grupo B1 - faixa etária de 15 a 29 anos e nível de escolaridade médio 

incompleto ou completo; 

Grupo B2 - faixa etária de 30 a 45 anos e nível de escolaridade médio 

incompleto ou completo; 

Grupo C1 - faixa etária de 15 a 29 anos e nível de escolaridade superior 

incompleto ou completo; 

Grupo C2 - faixa etária de 30 a 45 anos e nível de escolaridade superior 

incompleto ou completo; 

 Foram encontrados, para a coleta monitorada, 70 casos de verbos na 

segunda pessoa do singular com a desinência -sse de um total de 300 

ocorrências computadas. Esses 70 casos representas um percentual de 23,3% 

do total das 300 ocorrências. Levando-se em consideração que são dados da 

escrita, podemos dizer que este percentual é bastante elevado, tendo ocorrido 

casos de -sse em todos os grupos estipulados. A Tabela 2 abaixo traz o 

número de ocorrências e percentuais relacionados à utilização da desinência -

sse:  
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 Tabela 2: Número de ocorrências e percentual por faixa etária e escolaridade  
 

Grupo de Variáveis Nº % 

A1 20 28,5 

A2 13 19 

B1 18 26,5 

B2 2 2,8 

C1 9 13,2 

C2 8 10 

 

 Observa-se, pelos resultados da Tabela 2, que os Grupos A1, B1 e C1, 

todos pertencentes à faixa etária menor, de 15 a 29 anos, foram os que mais 

utilizaram na escrita a desinência -sse, totalizando 47 casos do total de 70, 

representando 67%. Isso indica que os jovens podem estar transferindo para a 

sua escrita, mesmo em situações mais monitoradas, estilos e formas utilizadas 

na oralidade. Esse fato, inclusive, revela uma situação que vem ocorrendo nas 

escolas, onde jovens estão escrevendo e utilizando em suas redações formas 

e expressões próprias à fala, sem a devida adequação às normas gramaticais 

do português. 

 Revela, ainda, que quanto menor a faixa etária, menor também a 

preocupação com os estilos mais monitorados. Parece que os jovens utilizam 

uma "única" linguagem, independente das situações de 

formalidade/informalidade e/ou escrita/oralidade. Talvez uma explicação para 

esse fato seja a força do "grupo" no qual os jovens estejam inseridos e os 

locais que atualmente são utilizados pelos jovens para escreverem, como a 

internet, nas suas diferentes possibilidades, que permitem que os jovens 

escrevam de uma forma mais próxima de sua oralidade.  

 Pode-se afirmar ainda, pelos resultados da Tabela 2, que a escolaridade 

também reflete na utilização da forma desinencial -sse, haja vista que nos 

grupos A1 e A2, com ensino fundamental, encontramos um total de 47% de 

utilização de -sse, mostrando que quanto mais baixa a escolaridade maior a 

tendência à utilização de formas variáveis que não representam o padrão 

gramatical, independente da faixa etária. O Gráfico 1 abaixo mostra essas 

tendências:   



33 
 

 

Gráfico 1: Percentuais de utilização de -sse por faixa etária e escolaridade 

 

 Observa-se ainda que, os Grupos A1, B1 e C1, com faixas etárias 

menores, apresentaram percentuais maiores de utilização de -sse do que os 

Grupos A2, B2 e C2, corroborando que quanto menor a faixa etária, 

independente da escolaridade, maior a utilização de formas variáveis menos 

padronizadas. Pode-se dizer ainda que não há diferença estatística substancial 

entre as escolaridades fundamental e média relacionadas à faixa etária menor 

(15 a 29 anos). Isso pode revelar que os estilos utilizados pelos jovens indicam 

as formas de falar e escrever refletindo-se diretamente na escrita, tendo um 

valor maior do que os contextos formais de monitoramento. Esse fato vai ao 

encontro do que Labov encontrou no seu estudo feito em Martha’s Vineyard, 

mostrando a importância dos grupos em uma comunidade de fala. 

 No caso do grupo B2, com 2,8% de utilização de -sse, talvez o "efeito 

escolaridade" possa estar atuando neste grupo ou os etilos de trabalho 

atrelados à utilização de formas mais padronizadas, como também se pode 

verificar em C2. Maior escolaridade e trabalho mais "intelectual" e/ou que tenha 

contato direto com pessoas de outras classes podem levar à utilização de 

formas mais padronizantes, marcadas gramaticalmente como mais "corretas", 

conforme Amaral (2003). 

Respondendo à questão proposta por este trabalho, "qual a interferência 

desse processo de variação na escrita dos pelotenses?", diríamos que essa 

interferência é real e que, no caso aqui analisado, com percentual de 23,3% de 
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utilização da forma -sse, em questionário mais monitorado, revela como o estilo 

utilizado por uma comunidade de fala, no caso a de Pelotas, pode ser algo 

fortemente identitário, a ponto de os falantes/escritores identificarem-se 

fortemente com 'marcas' que são conhecidas e valorizadas pelos habitantes 

pelotenses por serem independentes e por fazerem parte do seu modo de vida, 

como o caso do uso da forma desinencial -sse. 

O uso de formas próprias, comuns a uma determinada comunidade de 

fala, busca ainda preservar sua identidade e seu modo de vida, sua cultura e 

sua identidade. Isso é comum e, assim como foi verificado por Labov no caso 

da comunidade de fala da Ilha de Martha’s Vineyard [Massachusetts – EUA], 

em 1962, também diz respeito ao que ocorre na comunidade pelotense com o 

uso da forma -sse. 

Quanto à forma não-monitorada, foram analisadas as produções de 12 

informantes, seis femininos e seis masculinos, com idades entre 15 a 29 anos e 

30 a 45 anos e níveis de escolaridade distintos. Os informantes, de forma livre, 

realizaram um convite escrito, com o objetivo de verificar se a forma-alvo da 

segunda pessoa do singular -sse, utilizando como pronome “tu” (conforme 

Anexo 2), ocorreria na escrita desses informantes.  

Realizada a análise dos dados, verificamos que não houve ocorrências 

com a forma desinencial -sse nos textos produzidos pelos 12 informantes. 

Talvez isso tenha ocorrido em função da proposta sugerida, haja vista ser difícil 

elaborar um instrumento para coletar realizações de segunda pessoa do 

singular. Mesmo assim, os dados revelaram uma variação importante em 

direção à eliminação nos textos escritos da forma padrão e gramatical, 

referente à segunda pessoa do singular -ste. Dos 12 textos produzidos, apenas 

em 9 foram encontradas ocorrências de verbos na segunda pessoa do singular, 

conforme os exemplos abaixo onde consta essa variabilidade de usos e suas 

possíveis variantes na escrita: 

1. Karolvenha conhecer a Fanadoce em Pelotas varias atrações vai ter tu não 
perca.  [venhavocê - vem tu / tu não percas]      
 
2. Olá amigo Fábio. Gostaria de ticonvidar a visitar a Fenadoce pelotas 2017. 
Tenho certeza que tu e tua família irão gostar. Obrigado. [tuvisitares]  
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3. Oi amiga como vai? Olha só vamos na fenadoce esse ano. Vai ter o show do 
Safadão vamos comprar o ingresso e ganhamos o pra feira passamos o dia lá até 
comemos um docinho, um só né, ai depois curtir o show o que achas? [tuvais / tu 
achas]   
 
4. Tudo bem? Tu já foi na Fenadoce? queria te convidar para conhecer a 
fenadoce, é muito legal lá, tem praça de alimentação com show ao vivo, porque de 
diversão, lojas e muitos doces deliciosos, tugostaria de conhecer nossa 
fenadoce? [tufoste / conheceres / tu gostarias]  
 
5. Oi Isabelle o que achas de nós irmos na Fenadoce se divertir e comer uns 
docês? [tuachas] 
 
6. Oi! O que tupretendes fazer neste final de semana? Estive pensando em ir 
visitar a Fenadoce, o que tuachas de vir conosco? Aguardo tua resposta. 
[tupretendes / tu achas]  
 
7.  Olá "amiga". Na próxima semana iniciará a fenadoce, tuqueres ir conhecer a 
festa? [tuqueres] 
 
8 Tudo bem? Estava pensando em ir a Fenadoce sábado, tuqueres ir comigo? 
Dizem que é muito legal, vamos? Tuvê e depois me avisa. Abraço! [tuqueres / tu 
vês] 
 
9. Boa noite, meu amigo! Gostaria de te convidar para me acompanhar na 
Fenadoce, estarias disposto? [estarias]  
 

 No caso da utilização verbal da segunda pessoa do singular há, 

no português brasileiro, a frequente substituição pela terceira pessoa do 

singular: Tu vai [vais] na praia. / Tu foi [foste] na festa. Ocorre que, também é 

frequente no português brasileiro uma dúvida tanto para a fala como para a 

escrita, quanto à utilização da segunda pessoa: os falantes e/ou escritores têm 

dúvidas se na segunda pessoa do singular os verbos são falados e/ou escritos 

com "s" final ou não, com a desinência plural da segunda pessoa do plural -s, 

nos seguintes casos: tu cantaste ou tu cantastes; tu resolveste ou tu 

resolvestes; tu veste ou tu vistes.  Para evitar essas dificuldades, os falantes 

dizem, em sua grande maioria: tu cantou, tu resolveu, tu viu. Esse fato, 

inclusive, ocorre frequentemente em textos escritos, como podemos observar 

nos exemplos dos textos-convites feitos pelos informantes: Tu já foi na 

Fenadoce?; Oi amiga como vai?. 

Pode-se dizer, ainda, que a variação -ste ~ -sse ocorre pelo desuso da 

conjugação “correta” do verbo na segunda pessoa do singular do pretérito 

perfeito do indicativo e sua substituição pela conjugação verbal na terceira 

pessoa do singular do pretérito imperfeito do subjuntivo. Uma outra explicação, 

atrelada à fonologia, indica que o traço mais contínuo da fricativa [s] assimila o 
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menos contínuo da plosiva [t], evitando com isso as formas mais marcadas e 

com maior saliência fônica [cf. Amaral (2003), Loregian-Penkal (2004)].  

 No caso da comunidade de fala de Pelotas, historicamente caracterizada 

como 'elitista' na cultura, educação, arquitetura e costumes, talvez a utilização 

da forma -sse seja algo "intermediário" entre a manutenção da desinência 

gramatical da segunda pessoa do singular verbal e a sua troca pela terceira 

pessoa do singular. Utilizando a forma intermediária -sse o pelotense ao 

mesmo tempo mostra que conhece a forma de prestígio e gramatical -ste e 

evita a forma 'estigmatizada' da terceira pessoa do singular. Soma-se a isso o 

fato de trazer para a sua comunidade uma marca nova e diferente, a qual serve 

de identidade e que garante o seu status histórico que tanto lhe diferenciava de 

outras regiões e cidades do rio Grande do Sul e do Brasil. 

 Talvez isso seja uma explicação estilístico-identitária para esta variação 

encontrada em Pelotas e que está presente fortemente na fala dos pelotenses 

e que também já é possível de ser encontrada em textos escritos também de 

diferentes estilos, como foi mostrado aqui neste trabalho.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



37 
 

8 CONCLUSÕES 

 

 Neste trabalho buscamos analisar o fenômeno que ocorre na cidade de 

Pelotas, que é visivelmente encontrado na oralidade, a desinência verbal na 

segunda do singular -sse. Analisamos quais fatores sociolinguísticos 

contribuem e, se de fato, eles realmente se refletem na escrita. Para nosso 

referencial teórico, buscamos análises que pudessem embasar e nos ajudar a 

explicar o fenômeno, tarefa um tanto difícil, visto que, os trabalhos de análise 

em relação a influência da fala na escrita, para o fenômeno aqui estudado, são 

quase nulos. Entretanto, tentamos relacionar as referencias citadas no 

presente estudo, dando um embasamento para sustentar as análises aqui 

propostas, e que ainda teimam em nos desafiar e a explicar o fenômeno da 

variação encontrada na escrita dos pelotenses. 

 Também pretendemos com esse estudo que mais pessoas possam 

realizar pesquisas nessa área, pois é de extrema importância o entendimento 

dessa temática com a ampliação das variáveis a serem estudadas. Por isso, 

este estudo inicial, além de ajudar os futuros pesquisadores, tem como intuito 

tornar-se uma referência inicial para outras pesquisas. Verificamos que existem 

ainda análises linguísticas e sociais que podem ser exploradas para dar uma 

melhor explicação do fenômeno aqui analisado como, por exemplo, outros 

estilos de textos, textos históricos, tonicidade, tempo verbal, saliência fônica, 

variáveis sexo e classe social. 

 Portanto, em relação às análises aqui apresentadas, da forma mais 

monitorada, conforme a tabela 2, podemos concluir que quanto menor a faixa 

etária e o grau de escolaridade, maior a utilização da desinência -sse na escrita 

dos pelotenses, apresentando um percentual de 67% se levarmos em 

consideração o agrupamento dessas duas variáveis. Destacamos ainda que 

independente da situação formal ou não, os jovem estão transferindo 

expressões próprias da fala para a escrita. 

 Podemos afirmar através das análises aqui propostas que o grau de 

escolaridade e idade tem maior influência sobre a utilização gramaticalmente 

‘correta’ na escrita, pois, conforme os estudos, os falantes que menos 
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utilizaram a desinência -sse, e, por conseguinte, mais utilizaram a desinência 

padrão -ste, obtiveram apenas 2,8% de incidência. Esse fator pode nos indicar 

que pessoas que têm maior contato com diversos estilos de trabalho e classes 

sociais mais elevadas utilizam com maior cuidado a forma gramatical correta. 

 Os dados mostraram que, do total de 300 ocorrências verbais da 

segunda pessoa do singular, foram encontrados 70 casos da desinência -sse, o 

que equivale a um percentual de 23% de todos os grupos estudados, revelando 

um percentual bastante elevado para o uso do fenômeno em estudo, em se 

tratando de casos atrelados à escrita e não à fala. 

No que diz respeito às análises que foram feitas de forma livre, não 

obtivemos casos de utilização da variante -sse. Mas, podemos verificar que é 

comum as pessoas terem dúvidas em relação à utilização do verbo de segunda 

pessoa do singular, principalmente pela dúvida que a situação gramatical 

impõe. 

Acreditamos que a forma encontrada na cidade de Pelotas, com a 

utilização da desinência verbal -sse, possa ser intermediária à situação 

gramaticalmente correta. Dessa forma, o pelotense 'mantém' a forma de 

prestígio, não se expõe ao preconceito linguístico, mostrando que conhece a 

forma gramatical, porém utiliza um estilo próprio de fala/escrita, evitando a 

forma mais popular, passível de maior preconceito linguístico atrelado à 

terceira pessoa do singular. 

Concluímos, após todas as análises e considerações feitas acerca do 

estudo, que a explicação mais plausível para o fenômeno seja uma forma 

‘estilístico-identitária’, encontrada de forma visível na fala dos pelotenses, e 

também em diferentes estilos de textos escritos. 
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Questionário 

De acordo com teus conhecimentos, complete os espaços em branco 

conjugando os verbos entre parênteses: 

1)Tu ......................... o que ela estava fazendo? (entender) 

2)Tu.......................... muito ontem, por isso .......................... muito cansada.  

(correr/ chegar) 

3) ............................. como está lindo o dia hoje. (ver) 

4) ..........................  com o Paulo ontem? (falar) 

5)Tu ......................... tudo que precisava? (encontrar) 

6) Tu ..........................   de forma incorreta. (agir) 

7) ......................... magoada com o que ele te disse? (ficar) 

8) Chega! Tu já  ......................... demais. (comer) 

9) É sério que  ......................... que eu não descobriria tuas mentiras.(achar) 

10) ......................... tão bem que eu quase acreditei. (fingir) 
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ANEXO 2 

 

Escreva um convite a um amigo e/ou parente convidando-o a prestigiar e visitar 
a Fenadoce em Pelotas. 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


