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1. DELIMITANDO O TEMA

Considerando que, na língua, há gramáticas em co-existência e em
concorrência (entre as quais a gramática do “standard”), e que, no interior
de cada gramática, há variantes em concorrência, impõe-se uma descrição
rigorosa dessas gramáticas e da sua variação interna a fim de se dar um
conteúdo ao conceito de “gramática do português”, para que ele não se
reduza a uma abstracção. Com base no princípio de que qualquer língua é
inerentemente variável em função de diversos factores intra e extralinguís-
ticos, este estudo parte do pressuposto de que considerar as diversas vari-
antes que se concretizam nos territórios brasileiro e português – que ainda
precisam ser descritas em diversos aspectos – pode trazer contribuições

1 Este texto tem por base a investigação desenvolvida pelas autoras sobre, respectivamente, o
PB e o PE não standard.
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fundamentais à interpretação linguística. É nesse sentido que este trabalho
se ocupa da comparação entre as variedades europeia (PE) e brasileira
(PB) do português falado e focaliza em especial o componente morfológi-
co, na sua articulação com os componentes fonológico e sintáctico.

Elegemos, para a demonstração dessa interface, o fenómeno da con-
cordância. A concordância estrutural, como é sabido, pressupõe a compati-
bilidade de traços morfo-sintácticos entre os constituintes que fazem parte
de um determinado domínio frásico. Na concordância estrutural sujeito-
predicado verbal, essa compatibilidade estabelece-se entre as classes lexi-
cais do nome, núcleo de um SN (ou equivalente deste), e do verbo. Como
muitas das outras línguas românicas, o Português, na sua variedade stan-
dard, dispõe de sufixos adequados à marcação morfológica visível da cate-
goria de pessoa/número, na maioria dos paradigmas de formas finitas. Con-
tudo, há casos de isomorfismo que acarretam ambiguidade de marcação
dessa categoria, como no caso da expressão de P1 e P3 dos verbos regula-
res (por ex. cantava) e irregulares (por ex. disse)2.

Considerando-se o amplo e diferenciado espectro de realizações lingu-
ísticas, verifica-se existirem padrões variáveis de concordância sintáctica,
consoante, por exemplo,

(i) o estatuto do sujeito (ele expletivo; sujeito lógico-semântico inexis-
tente – cf. verbos impessoais; sujeito oracional vs nominal/pronominal
referencial; sujeito simples ou complexo; sujeitos coordenados; sujei-
tos lexicalmente realizados/nulos; etc.)

(ii) o tipo de verbo e as construções que admite, eventualmente associ-
adas a diferentes posições do sujeito na frase: (i) identificacionais, com
concordância variável: a minha principal preocupação são / é os
incêndios; (ii) apresentativas, com concordância variável: são os meus
primos que vêm jantar / é os meus primos que vêm jantar; (iii)
inacusativas: hoje, começaram/começou as aulas3.

2 Referiremos indiferentemente, neste texto, as pessoas verbais através das suas denominações

por extenso e através das siglas P1, P2, P3 etc.
3 Vejam-se alguns exemplos atestados, no Jornal Público e em corpora orais: é as presidenciais
primeiro (...) (CETEMPublico, Ext 543183 (pol, 92a)); (...) o que nela me interessa não é as
formas mas (…) (CETEMPublico, Ext 1030690 (nd, 92a)); O meu carro é as minhas pernas.
(CETEMPublico, Ext 1232409 (soc, 95a)); O que é as malhetas? (investigador do CLUL);
Começou então um outro tempo e um outro mundo (...) (CETEMPublico, Ext 1200538 (pol,
94b)); (...) porque o grão e o chícharo é apanhado… (CORDIAL, Serpa); Essas tinas de
madeira, quando chegam às adegas- se aquilo for para caso de negócio - é pesada. (CORDIAL,
Serpa).
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Embora a não explicitação morfológica da concordância, na maioria
desses contextos, seja usualmente rejeitada em manuais normativos, a ob-
servação de dados do Português do Brasil e do Português Europeu permite
afirmar que ela, de facto, ocorre, com maior ou menor expressividade, na
fala e na escrita de indivíduos cultos.

Por outro lado, tem-se proposto que, nas línguas do mundo, há casos de
expressão “overt” (explícita, visível) versus “covert” (implícita, abstracta)
de categorias morfológicas, o que redundaria na existência de constituintes
sintácticos com marcas explícitas versus sem marcas explícitas de concor-
dância morfo-sintáctica, respectivamente.

Inspirando-nos em Guasti e Rizzi 19994, que defendem que

“if a morphosyntactic feature is checked in the overt syntax, it is ex-
pressed by the morphology (…); if a feature is left unchecked in the overt
syntax (…), then UG offers no guidance as to its morphological expression:
whether it is realized or not is a matter of a language specific morphological
rule, a property which may vary across closely related systems and fluctu-
ate within the same system.” (sublinhado nosso),

cremos que, no caso da concordância sujeito-verbo e na nossa pers-
pectiva, fenómenos fonológicos, específicos de  dadas variedades, podem
interferir na expressão morfológica das categorias de concordância, acar-
retando uma aparente ausência de concordância em pessoa-número. Como
veremos, fenómenos fonéticos podem, igualmente, constituir factores ex-
plicativos dessa situação.

Quando se estudam variedades dialectais ou sociais da língua portu-
guesa, a importância do léxico na configuração morfológica e fonológica
dos diferentes paradigmas verbais torna-se muito evidente. Considerando
dados de dialectos não standard, verifica-se, por exemplo, a realização de
oposições paradigmáticas não convencionais, como em P1 truxe / P3 trou-
xe ou em P1 fez / P3 fiz. Desse modo, pressupõe-se que aquilo a que
muitas vezes se chama “ausência de concordância”, nas variedades não
standard, particularmente ilustrada pelo segundo exemplo, pode correspon-
der, mais propriamente, a um tipo diferente de concordância estrutural, ge-
ralmente motivado por questões morfológicas e/ou fonológicas, por vezes
associadas a itens verbais específicos.

4 Cf. http://www.ciscl.unisi.it/ - GUASTI, Maria Teresa & Luigi Rizzi «Agreement and Tense as
distinct syntactic positions: evidence from acquisition».
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Com base em dados extraídos das variedades brasileira e europeia do
português não standard, o presente artigo visa investigar a validade da hipó-
tese segundo a qual padrões diferenciados de expressão da concordância –
explícita ou implícita – decorrem de razões de natureza (morfo)fonológica,
no caso da concordância verbal de 3ª pessoa. Para o PB, especialmente
em suas variedades não standard, encontram-se fartas evidências, advin-
das de estudos sociolinguísticos variacionistas, dos altos índices de não con-
cordância nominal e verbal condicionados por variáveis já bem delineadas,
em diversos contextos morfossintáticos. Quanto ao PE, não se dispõe de
resultados que apontem, com segurança, as mesmas tendências já ampla-
mente comprovadas no português do Brasil: a observação de dados do PE,
além de não evidenciar ausência de concordância nominal estrutural que
pareça estatisticamente relevante, pelo menos em termos comparáveis ao
que se verifica no PB, sugere que a produtividade da concordância verbal é
igualmente muito alta.

2. A NÃO CONCORDÂNCIA VERBAL EM VARIEDADES NÃO
STANDARD DO PORTUGUÊS DO BRASIL: RESULTADOS DE
UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO

Os diversos estudos sobre a concordância sujeito-verbo em PB têm
atestado a redução do paradigma da flexão verbal – que também pode ser
observada na fala de escolarizados (com menos expressividade, visto que a
não concordância constitui um traço estigmatizante, um estereótipo, nos
termos labovianos). Essa redução tem conduzido, inclusive, à interpretação
de que uma mudança encaixada estaria em curso no PB: a redução do
quadro pronominal teria acarretado a redução de formas finitas diferencia-
das, nos verbos, e o preenchimento pronominal da posição de sujeito, fenó-
meno com tendência a tornar-se categórico (cf. Duarte, 1995, por exem-
plo).

Nos diversos estudos de natureza sociolinguística desenvolvidos no
âmbito da variedade brasileira, atesta-se, de modo geral, a influência das
mesmas variáveis no condicionamento do alto índice de cancelamento da
regra de concordância verbal, dentre as quais se destacam as seguintes: a
saliência fónica entre as formas verbais singular e plural, e a natureza,
estrutura e posição do sujeito.

Considerando dialectos de brasileiros do Estado do Rio de Janeiro não
escolarizados (corpus APERJ), apresentam-se, a seguir, a título de ilustra-
ção, alguns resultados variacionistas. Com base na análise de 1200 ocor-
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rências colectadas em inquéritos de 72 informantes de 12 comunidades
pesqueiras do Norte fluminense, Vieira (1995)5 investigou a variação con-
cordância versus não concordância, nos contextos de 3ª p. pl., à luz dos
pressupostos da Teoria da Variação Laboviana. No estudo em questão,
verificou-se que, uma vez registada ao menos uma marca de plural no su-
jeito, a realização da marca de plural no verbo ocorre, ainda que em menor
frequência, em 24% das ocorrências, contra 76% de dados de não concor-
dância.

Gráfico 1. Índices de concordância verbal em fala popular do PB, segundo
Vieira 1995.

A fim de verificar os contextos que justificam a opção do falante pela
concordância ou pela não concordância, controlaram-se diversas variáveis
linguísticas e extralinguísticas, como, por exemplo, a posição do sujeito em
relação ao verbo, a animacidade do sujeito, o paralelismo formal, a saliência
fónica, o tempo verbal. Para o propósito do presente trabalho – que se
refere à interface fonologia-morfologia na expressão das marcas de pes-
soa-número –, destacam-se os resultados obtidos para o grupo de factores
referente à saliência fónica.

 O princípio da saliência fónica “consiste em estabelecer que as for-
mas mais salientes, e por isto mais perceptíveis, são mais prováveis de
serem marcadas do que as menos salientes” (SCHERRE, 1989:301). Em
outras palavras, essa variável tem por motivação a hipótese de que, quanto
maior a diferença entre as formas singular e plural, maior o índice de con-
cordância.

5. Exibem-se aqui exclusivamente os resultados obtidos na dissertação de mestrado (Cf., ainda,
Vieira 1997, 2007; Vieira & Machado-Vieira 2006; Brandão & Vieira 1998).
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Para o estabelecimento dos factores da variável, considera-se: (1) o
grau de oposição singular/plural e (2) as possibilidades de diferenciação
material em termos fonético-fonológicos, com a hipótese de que os níveis
mais altos de saliência fónica propiciam a concordância verbal.

NÍVEL 1 (grau de oposição singular/plural fraco):

(i) presença do traço de nasalidade, mudança de qualidade da vogal
temática (come/comem; sai/saem);

(ii) presença do traço de nasalidade, mudança de qualidade da vogal
temática, ditongação fonética (fala/falam);

(iii) presença de segmento vocálico, presença do traço de nasalidade, e
mudança na realização da consoante final – formas verbais termina-
das em /S/ e /R/ (faz/fazem; quer/querem).

Em todos os casos, a posição do acento mantém-se.
NÍVEL 2 (grau de oposição singular/plural forte):

(i) presença do traço de nasalidade, ditongação fonética (dá/dão);

(ii) supressão da semivogal da forma singular, presença do traço de
nasalidade, ditongação fonética (vai/vão);

(iii) manutenção da qualidade da vogal acentuada, substituição da se-
mivogal da forma singular pelas formas desinenciais verbais de plural
(comeu/comeram; foi/foram; viu/viram);

(iv) mudança de qualidade da vogal acentuada, substituição da semivo-
gal da forma singular pelas formas desinenciais verbais de plural (fa-
lou/falaram);

(v) manutenção da qualidade da vogal do radical, acréscimo das for-
mas desinenciais verbais de plural, mudança da tonicidade do vocábulo
(disse/disseram, quis/quiseram);

(vi) mudança de qualidade da vogal do radical, acréscimo de segmen-
tos (vogal temática e formas desinenciais verbais de plural), mudança
da tonicidade do vocábulo (fez/fizeram; teve/tiveram);
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(vii) manutenção da tonicidade do vocábulo, ausência de distinção en-
tre radical e desinência, diferenciação fônica total entre as formas sin-
gular e plural (caso único: é/são);

(viii) mudança da tonicidade do vocábulo, acréscimo de segmentos (for-
mas desinenciais verbais de plural), diferenciação fónica entre as for-
mas singular e plural quase completa – apenas um fonema se mantém
inalterado nas duas formas /v/ (caso único: veio/ vieram).

Com o objectivo de apresentar as regras que presidem à norma dos
falantes não escolarizados, apresentam-se, a seguir, os resultados referen-
tes à não concordância. Justifica-se essa escolha pelo facto de o cancela-
mento da marca de número do verbo ser a marca predominante no corpus
estudado (input .70), condicionado, sobretudo, por factores de ordem estru-
tural.

O controle da variável saliência fónica demonstrou que o cancelamen-
to da marca se intensifica à medida que diminui a diferença material fónica
entre as formas singular e plural dos verbos. Assim, nos casos de formas
foneticamente semelhantes, registam-se altos índices de não concordância.

Gráfico 2. Aplicação da não concordância verbal em fala popular do PB consoante a
variável saliência fónica (cf. Vieira 1995).
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Tabela 1. Aplicação da não concordância segundo a actuação da variável saliência
fónica (cf. Vieira, 1995).

O comportamento dos factores demonstra que os índices de não con-
cordância estão, de facto, relacionados com os dois níveis relativos à oposi-
ção singular-plural. O primeiro nível (composto pelos três primeiros facto-
res), o menos saliente, apresenta uma maior tendência para a não concor-
dância quando comparado ao segundo nível (composto pelos demais facto-
res), o mais saliente. Observe-se que o peso relativo mais baixo do primeiro
nível é de .42, enquanto o peso relativo mais alto do segundo nível é de .17.

Como se pode verificar, a falta de concordância no PB não é exclusiva
dos contextos em que se poderia pensar em concordância “covert”. Embo-
ra ela seja mais expressiva nos três primeiros factores – contextos em que
se pode supor que o processo seja de natureza fonológica e não de natureza
morfossintáctica –, ela ocorre em todos os níveis estabelecidos. No factor
referente a “comeu/comeram”, por exemplo, não há como supor que tenha
havido apenas um fenómeno de natureza fonético-fonológica que não per-
mitisse a explicitude da marcação de número. Isto porque os 56 dados de
não concordância apontados correspondem, com efeito, a “comeu”, forma
da 3ª pessoa do singular. Sem dúvida, relativamente a “comeram”, apare-
cem diversas formas de pronúncia, como, por exemplo, “comeru”, que,
mesmo não sendo a pronúncia standard, continua a assegurar uma marca-
ção diferenciada de P3.

Em termos de generalização, pode, por ora, afirmar-se que os dados
apresentados confirmam os resultados de outros estudos que atestam a
ausência de concordância no português do Brasil. Entretanto, é preciso
desenvolver pesquisas que, no controle da variável saliência fónica, privi-
legiem a expressão fonética das formas verbais, de modo a separar as
ocorrências nas seguintes categorias: (i) casos em que se verifique a con-
cordância de modo evidente em termos fonéticos; (ii) casos em que se
verifique a ausência de concordância de forma evidente; (iii) casos em que
se verifique uma aparente falta de concordância, mas que poderiam ser
interpretados como casos de concordância “covert”, tendo em vista a mo-
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tivação fonético-fonológica. Com base nessa metodologia e na proporção
de número de dados de cada categoria, poderão ser feitas generalizações
mais apropriadas sobre o fenómeno no PB em comparação com os dados
do PE, que serão descritos a seguir.

3. A (não) concordância verbal em variedades não standard do por-
tuguês europeu: a contribuição dos dados dialectais

Pelo trabalho até agora desenvolvido6
,
 há argumentos para assumir

que as questões relacionadas com a concordância em PB e em PE corres-
pondem a realidades parcialmente distintas. Visto não estar ainda feito um
estudo variacionista sobre o PE comparável ao que existe para o PB (em-
bora, relativamente a variedades nortenhas, esteja feito um estudo bastante
exaustivo7 não variacionista e, sobre amostragens de diferentes regiões,
esteja feita uma primeira aplicação da metodologia variacionista labovia-
na), e porque o espaço de que aqui se dispõe é limitado, centrar-nos-emos
na hipótese segundo a qual há factores fonológicos – associados, em certas
variedades, a factores morfológicos – que dão origem a formas dos marca-
dores verbais de concordância diferenciadas das que ocorrem na varieda-
de standard. Nessa perspectiva, defenderemos que, a par de casos de
ausência de concordância (raramente atestados no material já trabalhado)
e excluindo os contextos assumidamente variáveis quanto à concordância,
observados também em PE e PB standard (em corpora com o CRPC,
para o PE, e o NURC, para o PB, por exemplo), a maioria dos casos não
standard não põe em causa a concordância de 3ª pessoa, que pode ser
explicada por fenómenos fonético-fonológicos, fenómenos esses que de
algum modo reconfiguram as marcas de concordância standardizadas do
verbo.

Esta hipótese tem em consideração

(i) o facto de fenómenos do mesmo tipo ocorrerem noutras classes
lexicais, nas mesmas variedades (por exemplo, # [nu‚] há, [nu‚] se [sˆ´miu‚]
(semeiam) #, CORDIAL8, Perafita; vagem e sótão realizados como
[´baZˆ] e [´sçtu], respectivamente, com vogal final não nasalizada; etc.);

6 Não poderíamos estar mais de acordo com NARO & SCHERRE 1993, quando afirmam que
“ainda são desconhecidas a verdadeira extensão e intensidade da variação na concordância em
Portugal.”.
7 Cf. Soalheiro 2001; cf. MOTA 1998, 2001, 2006.
8 Projecto CORDIAL-Sin, cf. www.clul.ul.pt/projectos.
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(ii) o facto de a concordância nominal existir maioritariamente, assim
como a compatibilidade de traços entre um SN e o pronome que o
substitui ou entre pronomes (por vezes em sequências complexas como
eles esconderam-se-me que eu nunca mais dei com eles (S. João do
Campo, Corpus PE1 9); chamam-no gasómetro (Castro Laboreiro,
Corpus PE1); eu - as contas fazia-as bem e ainda sei fazê-las
(idem)). O mesmo acontece quando os clíticos têm uma realização não
standard: a chamuscá-los[SåmuS´kaRjuS] - a pelá-los[pˆ´laRjuS]
- a lavá-los [låvaRjuS] bem lavados ... (Sto. André, Corpus PE1);

(iii) o facto de existir, em todas as variedades, isomorfismo de P1 e P3,
fenómeno que pode, por hipótese, ser alargado a P3 e P6, em certas
gramáticas – se esse isomorfismo de P1 e P3 não é nunca argumento
para se afirmar que não há concordância, no standard, então teremos
de admitir que a concordância pode ser morfológica e fonologicamente
não explícita, em português.

Do ponto de vista morfo-sintáctico, e em consequência da modificação
dos marcadores morfológicos de concordância, poderá prever-se uma es-
cala que tem, num extremo, as formas standard e, no outro, formas com
marcação não visível.

A partir da hipótese da concordância “covert” versus “overt”, pode-se
propor, no caso que nos ocupa e na nossa perspectiva, tratar-se sobretudo
da actuação de regras fonológicas, específicas de diferentes variedades.
Não deixaria de ser estranho admitir, por exemplo, que num enunciado como
“… porque eles ao depois (…) [´tRatu] (tratam) de lavar um lado, não
é? Quando o viram para o outro lado, …” (CORDIAL, Perafita (Vila
Real)), o falante faça uma concordância com a P1 verbal – que nem mes-
mo nas variedades do PB com paradigmas flexionais reduzidos ocorreria,
visto a P1 ser sempre diferenciada (cf. Duarte 1995)10 – quando, logo a
seguir, produz “viram” com ditongo. Este facto demonstra, subsidiariamen-
te, a variação que existe na comunidade, como se ilustra no esquema abai-
xo. Relativamente aos pretéritos fortes, no Corpus PE1, existem seis pa-
drões relativamente às P1 e P3, sendo que, conforme as localidades, ocor-
rem um, dois ou três padrões:

9 O Corpus PE1 corresponde à faixa mais a norte do rio Douro.
10 Ressalva-se o caso da Helvécia que, segundo Luchesi 2001, apenas dispõe de uma forma para
todo o singular.
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Esquema 1 (adaptado de Mota, Rodrigues e Soalheiro 200311)

3.1 ISOMORFISMO VS MARCAÇÃO DIFERENCIADA DA CON-
CORDÂNCIA VERBAL

Antes de mais, importa estabelecer uma distinção entre (i) isomorfis-
mo total (morfológico e fonológico), que corresponde à ausência de marca-
ção diferenciada de concordância, e (ii) marcação morfológica e/ou fonolo-
gicamente diferenciada da concordância verbal, embora diferente da do
standard.

Relativamente ao português standard, como referido (cf. são/é os meus
primos que vêm jantar), os contextos de concordância variável sujeito-
verbo são bem delimitados, facilmente explicáveis e de uso corrente em
falantes instruídos, pelo que não se justificará serem analisados como casos
de não concordância. Ademais, a própria gramática do português admite
diversos casos de isomorfismo que redundam em ambiguidade de marca-
ção morfológica da categoria da pessoa verbal: nos verbos regulares, P1 e
P3 são isomórficas em 7 sobre 10 paradigmas (imperfeito do indicativo e
conjuntivo; condicional; presente e futuro do conjuntivo; infinitivo flexiona-
do; mais-que-perfeito simples); nos verbos irregulares, em 8 sobre 10 para-
digmas (os anteriores e ainda o pretérito perfeito).

11 Nesse texto, mostra-se que, no Minho, as formas homófonas de P1 e P3 com vogal [+alt] são
típicas do litoral, enquanto que as que patenteiam vogal média são mais frequentes no interior;
nas zonas intermédias, há variação na especificação da vogal do radical quanto ao traço [alto].
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O mesmo fenómeno ocorre em variedades do PE não standard, em
que se verificam casos de isomorfismo da P3 e da P6, embora, pelo que até
agora se pôde observar, o mais frequente seja de longe a existência de
oposições, mesmo que o grau de saliência fónica seja pequeno, e indepen-
dentemente de serem diferenciadas das do standard (por exemplo, P1
[ˆS´teBˆ] (esteve) e P3 [ˆS´teBu] (“estevo”), esta com sufixo
de pessoa-número –[u], demonstrando oposição morfológica (zona trans-
montana). Quer os casos de isomorfismo sejam maioritários – como entre
as P1 e P3 das formas finitas standard –, quer sejam minoritários – como
entre as P3 e P6 noutras variedades –, não será um acaso se o fenómeno
se mantém, numa língua considerada de morfologia rica; é de prever que
existam mecanismos supletivos da informação morfológica lacunar, decer-
to contextuais, mas talvez não só. De forma apenas aparentemente contra-
ditória, há evidências de que o isomorfismo é perturbador: casos de P1
como “truxe” (vs P3 trouxe) poderão ter origem num processo de diferen-
ciação de pessoas verbais e, logo, de atribuição de relevância à explicitação
da concordância. Em suma, em concorrência, na língua, exercem influên-
cia vectores sintácticos e morfológicos/fonológicos, assim como fenóme-
nos fonéticos, cuja relevância é variável, conforme as variedades.

Certos padrões não standard patenteiam isomorfismo entre a P1 e a
P3 em verbos com morfologia muito complexa, explicável diacronicamen-
te, seguindo uma possibilidade disponível na língua, mas com diferenças
relativas ao standard basicamente fonológicas (com fusão das formas se-
gundo o modelo da P1: fui, estive etc. ou da P3: foi, esteve etc.):

Tabela 2. Padrões de isomorfismo P1 e P3 (adaptada de Mota, Rodrigues e Soa-
lheiro 2003).
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O mesmo tipo de isomorfismo ocorre em formas de verbos de morfo-
logia complexa, como ver ou ter (cf., por exemplo, muitos cães me tem [te‚]

ladrado mas nenhum me tem [te‚] mordido (Castro Laboreiro)). Ou seja, há
oposições fonologicamente salientes, mas outras não, assim como há oposi-
ções morfologicamente salientes e outras não, e a predominância de um ou
de outro domínio nem sempre é previsível12.

Visto que as P2, P4 e P5 (esta ainda usada correntemente nas varieda-
des  setentrionais) estão isentas de isomorfismo, seja qual for a variedade
considerada, e que ninguém até agora propôs, que se saiba, que, nos casos
de isomorfismo do standard (entre P1 e P3, acima referida), há ausência de
concordância, julgamos poder afirmar-se que a concordância continua a
ser um fenómeno com relevância, em PE, embora nem sempre morfológi-
ca e fonologicamente explícita. Do mesmo modo, poderemos afirmar que o
facto de ocorrer isomorfismo entre P3 e P6, em certas variedades não
standard, decorre de a vogal fonológica de P6 – pertença ela a que paradig-
ma pertencer –, seguida do auto-segmento flutuante /N/ (cf. ponto 2, níveis
1 e 2 de saliência fónica), poder nasalizar variavelmente, como se mostra-
rá.

3.1.1 VARIANTES DE P3 E DE P6

Quando dada língua tem morfologia sensível à marcação da concor-
dância sintáctica, essa marcação deveria ser sistemática; ou, dito de outro
modo, quando, em dada língua, os traços de concordância são visíveis em
sintaxe, é à morfologia que cabe assegurar essa informação e espera-se
que o faça, mas é preciso que haja morfologia disponível para tal e que a
fonologia concorra para que a morfologia o possa assegurar.

O português (standard e não standard) deverá talvez ser considerado
uma língua tipologicamente mista, no sentido em que não dispõe a cem por

12 Sendo o PE caracterizado por forte percentagem de ocorrências de sujeito nulo, as lacunas na
marcação morfológica/fonológica explícita destas duas pessoas verbais (casos de isomorfismo)
deveriam implicar o preenchimento sistemático dos sujeitos ou, pelo menos, de um deles (cf.
Duarte (1996): a P3 tem taxa de preenchimento muito superior à da P1, já que a P1 é sempre
formalmente distinta mas não a P3), para evitar a ambiguidade. É, assim, importante, verificar
se tal acontece ou se o contexto discursivo/pragmático compensa uma possível ambiguidade.
Será igualmente importante testar se há maior percentagem de casos de isomorfismo quando o
sujeito lexicalmente realizado é nominal ou pronominal referencial. Essa linha de pesquisa será
posteriormente desenvolvida
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cento de formas morfológicas diferenciadas que expressem inequivoca-
mente a concordância em pessoa, entre sujeito e verbo, no singular (P1 e
P3), e a concordância em número entre P3 e P6 – neste caso, propõe-se
que a lacuna morfológica decorre de fenómenos fonético-fonológicos13.

Como dito acima, aqui reteremos, em paralelo com o apresentado rela-
tivamente ao PB, a P6 como objecto de análise, nos aspectos que dizem
respeito à saliência fónica. Excluiremos as formas incluídas nas alíneas (i)
e (ii) do Nível 2 (apresentado no ponto 2), respectivamente dão e vão, por
não termos a questão suficientemente estudada (embora, à primeira vista,
não haja casos em número importante de não concordância, foram atesta-
das formas de realização variantes, cf. Soalheiro 2001).

Das conclusões constantes do ponto 2, fica claro que os índices de não
concordância são tanto mais baixos quanto mais as formas de P3 e de P6
são fonológica e foneticamente distintas.

Em PE, a questão põe-se não tanto em termos de selecção da forma
de P3 pela de P6, ou seja pela ausência de concordância, mas antes em
termos da realização do sufixo de pessoa/número da forma de P6. Para
exemplificar a variação existente, observe-se a tabela seguinte, referente à
zona mais a norte do rio Douro (Corpus PE1), em que se mostra que, em 9
localidades, (i) há oito variantes atestadas, correspondendo a ditongos na-
sais, vogais nasais, vogais orais (e, eventualmente, zero); (ii) numa mesma
localidade, pode haver variação no PN6 nos verbos de uma mesma conju-
gação e (iii) um mesmo final verbal pode corresponder a PN6 de diferentes
conjugações:

13 Visto que o número do verbo deverá co-variar com o número morfológico do constituinte
sujeito, será importante estudar se o tipo lexical do nome núcleo do constituinte com função
de sujeito tem implicações na concordância; por exemplo, (a) se o número do nome é
referencialmente condicionado (cf. um referente plural: rapazes), ou (b) lexicalmente
condicionado (cf. nomes pluralia tantum, com referente singular e forma plural: tenazes,
óculos; nomes colectivos, com referente equivalente a um conjunto de entidades e forma
singular: alcateia, coro). Esta questão importa para explicar a concordância morfologicamente/
fonologicamente não visível (quer devida a isomorfismo, quer a marcação diferenciada,
relativamente ao standard) e relaciona-se com a do preenchimento do sujeito, com a sua
natureza, estrutura e posição (objecto de estudo previsto no âmbito do projecto Estudo
comparado dos padrões de concordância em variedades africanas, brasileiras e europeias,
UFRJ/CLUL, de um ponto de vista comparativo).

temp1.pmd 29/4/2008, 18:19124



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 125

CONTRASTANDO VARIEDADES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO E EUROPEU: PADRÕES DE CONCORDÂNCIA SUJEITO-VERBO

Tabela 3.  Sufixos de PN6 no Corpus PE1 (a partir de Soalheiro 2001).

Apenas as realizações orais e a realização zero podem corresponder a
ausência de concordância, o que veremos em pormenor a seguir. Mas note-
se desde já que, nesta zona, não há atestações de PN6 [å] (o que exclui os
verbos com VT /a/ da problemática da não concordância), que existe moti-
vação fonológica diacrónica para as realizações [u]/[u‚]/[å‚] (verbos com
VT /a/) e [i‚]/[ ‚̂]/[ˆ] (verbos com VT /e/ e /i/).

Na próximas tabelas, retiradas ou adaptadas de Soalheiro 2001, pode
observar-se que (cf. Tabela 4), apenas na localidade de S. João do Campo
(SJC), ocorrem vogais não nasalizadas, [u] e [ˆ] (ou zero, visto nem sempre
ser possível distinguir entre a realização da vogal central e a ausência de
vogal), ocorrendo a primeira vogal também em Sonim (SON) e a segunda
em Castro (CL) – mas atente-se no pequeno número de ocorrências. Nas
restantes, as realizações correspondem ou ditongos nasais ou a vogais na-
sais:
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Tabela 4 - Realizações das vogais finais das formas verbais de P6 nas várias
localidades e correspondente proveniência latina (adaptado de Soalheiro 2001).

Na Tabela 5, encontram-se as realizações de P6 atestadas distribuídas
por tempos verbais e por ordem decrescente de frequência (na primeira
linha, as mais frequentes, quando há variação), fazendo-se notar que as
formas de P6 são sensíveis à classe temática dos verbos, no presente do
indicativo, mas não nos dois restantes tempos:
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Tabela 5. Variantes de realização de PN6 consoante o tempo verbal
(adaptado de Soalheiro 2001)

Cruzando as tabelas 4 e 5, verifica-se que, no presente dos verbos de
VT /e/ e /i/ (< vogais latinas com quantidade diferenciada), a par da realiza-
ção padronizada minoritária [å)j)] (cf. /kçmeN/, por exemplo, com nasaliza-
ção da vogal pelo auto-segmento flutuante N e posterior ditongação fonéti-
ca), ocorrem vogais nasais, [i)] ou [ )̂]  e a vogal oral [ˆ] (ou zero, cf. a sua
realização em nomes como sorte, sede ou táxi [´sçRt(ˆ)], [´sed(ˆ)],
[´taks(ˆ)]), todas elas explicáveis a partir de /e/ e de /i/, em posição átona,
mais precisamente pós-tónica. Relativamente ao imperfeito e ainda ao pre-
sente dos verbos de VT /a/ (<lat. A), as realizações [u‚] e [u] decorrem de
formas em –õ, sendo posta a hipótese, pelos historiadores, de que tenha
ocorrido uma convergência de –õ e –ã átonos finais, antes da fase da diton-
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gação fonética (por volta do séc. XVI). Quanto ao pretérito perfeito (< lat.
U), as variantes [u‚] e [u] são as mais próximas da etimologia. Por aqui se
vê que, se a história passa no tempo, pode ficar no espaço.

Em síntese, e tratando-se de regiões consideradas, por um conjunto de
traços, conservadoras, relativamente à variedade standard,

(i) a ocorrência de vogais nasais ([å‚], [u‚], [i)], [ )̂]) poderá ser explicada
pela não aplicação da ditongação fonética, tardia;

(ii) a ocorrência de vogais altas ([u‚], [i)], [ )̂]), pela elevação (e centra-
lização, no caso de  [ )̂]) em posição átona – posição essa fonicamente
não saliente –, fenómeno central em PE, visível em todas as classes
lexicais;

(iii) a ocorrência de vogais orais (([u] e [ˆ]) poderá ser explicada

(a) relativamente a [u], pela não nasalização da vogal anterior
pelo auto-segmento flutuante N, no caso de <lat. U (por exem-
plo, em disseram [di´sERu]) ou

(b) relativamente a [u] e [ˆ], pela desnasalização de –õ (por
exemplo, lançam [´lå‚su]) ou -e‚ antigos, numa fase anterior à
ditongação, e elevação da vogal desnasalizada (cf. outras clas-
ses lexicais: com realizado [ku‚] ou [ku] e não (< port. antigo
nõ) realizado como [nu‚], [nu] – ou mesmo [nå] < /naN/, sem
nasalização da vogal; cf. homem realizado como [çm(ˆ)] ou
nuvem como [nuv(ˆ)], também);

(c) relativamente a /e/, pela não nasalização pelo auto-seg-
mento N.

Ou, finalmente,

(d) pela ausência de concordância entre sujeito plural e verbo.

Nesta pressuposição, ter-se-ia de admitir que: (d1) a um sujeito de P3
corresponderia uma forma verbal de P1, no caso de [u]  – cf. item iiia,
acima –, hipótese indefensável (cf. texto antes do Esquema 1); ou, (d2) no
caso de [ö] de presente de indicativo, que (d2.1) essa vogal é a marca de
P6, visto não ocorrer na P3, sendo caracterizada pela não nasalização de /
e/ e pela sua elevação e podendo, dada sua natureza, ser elidida (cf. “quan-
do elas lhe fizessem assim [fi»z∞Es∞å»s∞i], já se via (…)”, que poderá de-
monstrar essa possibilidade), ou que (d2.2) não existe qualquer vogal na P6,
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sendo esta pessoa verbal isomórfica da P3. Neste caso, haveria não con-
cordância.

Vejam-se alguns exemplos que levantam a questão da ausência de
concordância:

(1)  forma verbal seguida de vogal

a. estas de asas (…) mordem [»mçRdˆ] a gente

b. os rapazes já não aprendem [å»pRe)dˆ ] a malhar
c.  as árvores sentem [∞»se)tˆ] o tempo - e conhecem
[ku»¯Esˆ] o tempo

d. e depois - claro - e depois trazem aquilo [ ∞»tRaz∞å»kilu] tudo

e. é onde elas depois fazem a [»faz∞å˘] cera

f. quando elas lhe fizessem assim [fi»z∞Es∞å»s∞i] já se via….

(2)  forma verbal seguida de consoante ou pausa

a. põem [»po )j ] tudo num monte

b. nós chamamos umas erv | buscar umas ervas que fazem
[»fas] muito bem (…)

c. agora é que se elas comem! [∞»kçmˆ]

d. INQ. - os meus vizinhos | todos eles

INF8 - moem

INF1 - moem — pois — mói – mói

INQ. - os meus vizinhos todos “mói”?

INF1 - todos mói  [»mçj]  —

e. INF1 - elas não vêem [Be] —

INF2 - hã? elas não vêem [»Be] —

Formas como mói, vê ou põe podem, sem dúvida, ser analisadas como
formas de P3, enquanto os exemplos em (1) ilustrariam a hipótese da ma-
nutenção da VT não nasalizada e centralizada ou da sua ausência. Relem-
bre-se que o PN6 [ˆ] só está atestado em Castro Laboreiro e em S. João do
Campo, nas P6 de tema em /e/ e em /i/.
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Noutras variedades, nomeadamente meridionais, não ocorrem tantas
variantes e nem sempre as que ocorrem são coincidentes com estas: são
conhecidas as monotongações / não ditongações na região meridional, por
exemplo. A título de ilustração, vejam-se resultados de um pequeno estudo
variacionista feito por aluno finalista de Linguística, na FLUL:

1. Beira Baixa e Alto Alentejo (Porto de Espada, Sapeira e Castelo de
Vide): 126 formas verbais de P6, das quais 78 com vogal nasal e 48 com
ditongo nasal, assim distribuídas14:

Tabela 6. Variantes de realização de PN6 na Beira Baixa e no Alto Alentejo
(a partir dos resultados do trabalho de Joana Ramos – Seminário de Sociolinguís-

tica da FLUL).

Alguns exemplos:

(3)  a. mas dantes eram [´åri‚] uns barquitos (…)

b. que até usavam [-i‚] umas dedeiras (…)

c. alguns pegam [-i‚] em baixo com a mão direita –

14 Prevê-se a publicação destes estudos, em que se darão conta das variáveis independentes que
mais favorecem a ocorrência de PN ditongados e não ditongados.
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(4)  a. os homenzitos trabalhavam [-e‚] com os carros (…)

b. os gajos aplicam [-e‚] o copo (…)

c. com os arames faziam [-e‚] aqui um furo –

(5)  a. mesmo os rebentos que rebentam [-e‚j‚]] pela cepa (…)

b. e se fossem dez ou doze, tiravam [-e‚j‚]] um à mesma —

c. tinha tanto que até ocuparam [-e‚j]uma (...)

(6)  a. aquilo depois rendem [-å‚j‚] a mesma coisa —

b. em depois, vieram [-å‚j‚] uns ingleses (…)

c. assim barrada, como lhe chamam [-å‚j‚] - não é?

(7) a. às vezes levantam [ålˆ’vå‚tå‚w] - saem [´s•ae ‚] do cortiço e
levantam [ålˆ´Bå‚to‚] e voam [´Bowo ‚]

b. caldeiam-se [ka¬´deo ‚s••] as macieiras - caldeiam-se
[ka¬´deo‚s•] os —

c. elas morrem [´mç{e‚‚] morrem [´mç{e‚‚] — têm [´te ‚] morto

d. eles tinham [´ti¯o‚] feitor ou tinham [´ti¯o‚] o criado

e. amanhã vêm [Be ‚]?

f. se quiserem [ki´z•ERe‚] vamos lá —

Nesta localidade (como em muitas outras localidades de diferentes
regiões onde não há tendência para a não ditongação), acontece que for-
mas como tem/têm, vem/vêm, vê/vêem, põe/põem podem levantar a ques-
tão da concordância. Trata-se de verbos com configurações complexas,
que poderão ser considerados casos particulares.15

Considerando, de modo geral, o isomorfismo entre P3 e P6, podem
pôr-se as seguintes questões:

(1) a concordância morfologicamente não explícita decorre de uma
lacuna da concordância em número?

(2) a concordância em número morfologicamente não explícita releva
(a) de factores morfológicos, (b) de factores fonológicos ou (c) de ambos
(os factores sintácticos são conhecidos e gerais, em PE)? Qual a relevân-
cia de fenómenos fonéticos?
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(3) tendo em conta as variedades dialectais do PE, haverá variedades
em que o isomorfismo não standard prevalece? O resultado desse fenóme-
no, a ser verificado, aproxima-as do PB?

A fraca saliência morfológica da distinção entre P3 e P6 pode ser, de
facto, uma consequência não trivial de processos fonológicos que redun-
dam no enfraquecimento fonético desses marcadores: por exemplo, a não
nasalização de vogais orais (cf. fizer[u] fizeram) ou a não ditongação de
vogais nasais (cf. beb[ˆ]) bebem), que perdem frequentemente a nasalida-
de e enfraquecem ou não se realizam em posição átona (cf. o contraste
entre bebem [’bEbˆ]) e também [tå‚’bå‚j‚], por exemplo) . Neste sentido, não
se defenderia que não existe concordância, mas sim que ela não é visível na
morfologia, por razões estritamente fonológicas e fonéticas. Seria uma con-
cordância covert, visto a morfologia, por via da fonologia/fonética, não es-
tar apta a torná-la visível.

4. REFLEXÕES FINAIS: ESBOÇO DE UMA PROPOSTA

Os resultados ora apresentados não nos permitem ainda traçar uma
comparação totalmente segura entre o português brasileiro e europeu, visto
que os dados apresentados neste estudo preliminar não recobrem todas as
variedades brasileiras e portuguesas, nem adotam uma mesma metodolo-
gia. É, sem dúvida, necessário realizar um estudo sociolinguístico sobre os
padrões variáveis de concordância em PB e em PE, que contemple as
diversas realizações fonéticas das formas verbais, para que se possam com-
parar os resultados obtidos. Não obstante essa ressalva, somando-se as
considerações feitas neste artigo às de outros estudos sobre o tema, po-
dem-se postular algumas hipóteses interpretativas para a questão em aná-
lise.

Enquanto o português brasileiro exibe altos índices de não concordân-
cia, em diferentes variedades, justificados por condicionamentos bem deli-
mitados, o português europeu, em variedades não standard, exibe padrões
diversificados na flexão verbal. A análise de diversas formas verbais de
zonas dialectais diferenciadas sugere que os diferentes padrões flexionais
só podem ser caracterizados de forma convincente tendo em conta a inter-
face entre morfologia e fonologia, e tendo em consideração fenómenos
fonéticos com larga expressão no PE. Nesse sentido, os dados de concor-

15 No standard, patenteiam a sequência de dois ditongos nasais (cf., por exemplo, têm [´tå ‚j‚å ‚j‚])
ou de vogal seguida de ditongo (cf. vêem [´veå ‚j‚]).
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dância de 3ª pessoa podem sugerir que, em muitos casos, as formas verbais
– que, em uma leitura da camada superficial da expressão, podem ser vis-
tas como falta de concordância – não implicariam ausência de concordân-
cia morfossintáctica, mas sim concordância não explícita (i.e., decorrente
da ausência de marcas morfológicas explícitas).

O caso do PE parece ser substancialmente diferente do do PB: em
PB, mesmo admitindo que houve uma generalização de redução de marcas
que afecta a morfologia, os trabalhos de sintaxe mostram que esse fenóme-
no se integraria numa mudança mais vasta que abrangeria diferentes domí-
nios da gramática, e que seria também ou sobretudo sintáctica: redução do
paradigma dos pronomes, redução da diferenciação das formas verbais,
perda do sujeito nulo, perda dos pronomes acusativos / aumento da frequ-
ência de ocorrência de objecto nulo, proeminência dos nominativos, que
passaram a assegurar outros casos, concordância morfologicamente lacu-
nar no SN etc. A co-existência de paradigmas diferenciados, em PB, con-
soante variedades ou gramáticas e mesmo consoante registos de fala, pode
ser entendida como um fenómeno integrado num vasto movimento de mu-
dança, nomeadamente de parâmetros. Grande parte desses fenómenos não
ocorre em PE, o que não confere à concordância a dimensão sintáctica que
esta parece ter no PB.

Considerando o observado no PB sobre a concordância, pode pôr-se a
hipótese de que este está mais ‘avançado’ do que o PE, o que levará a
perguntar se a concordância visível é um fenómeno com real importância
nas línguas (mesmo naquelas que, como o português, dispõem de marcas
morfológicas diferenciadas e em grande número, na variedade standard)
ou se outros meios supletivos e mais económicos, como o contexto enunci-
ativo e pragmático, se vão sobrepondo à exigência de compatibilidade mor-
fossintáctica de traços. Vem a propósito referir Prignitz 2004: « O ‘francês
avançado’ – para retomar um termo já antigo – exprimiria potencialidades
gerais da língua, quando se lhe soltam as rédeas” (trad. nossa), o que acon-
tece mais facilmente na fala, onde maior número de variantes e com per-
centagem de uso maior se encontram. Algumas gramáticas do português
parece apontarem nesse sentido (relembre-se que, em PB, a redução no
uso do paradigma da flexão verbal pode observar-se em falantes da norma
culta). Mas antes de se defender essa hipótese, é necessário (i) ter em
mente que a concordância pode continuar a ser um fenómeno central em
todas as variedades do Português, independentemente da sua visibilidade
morfológica e, consequentemente, (ii) verificar se as diferenças entre as
diversas gramáticas das diversas variedades não se explicam pelo cruza-
mento de factores que relevam de diferentes domínios da gramática: se-
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mântica16, sintaxe, morfologia e fonologia, sem esquecer a fonética. No
português standard, quer brasileiro quer europeu, é conhecido que o tipo
semântico do verbo, o tipo de sujeito e a posição do sujeito na frase (em
posição pré-verbal ou pós-verbal e, por outro lado, em adjacência ao predi-
cado verbal ou dele separado por material linguístico mais ou menos abun-
dante) dão origem a concordâncias variáveis.

Tendo embora em mente que os índices de não concordância do PB
possam ter sido originados no próprio PE, configurando um caso de deriva
linguística, discutimos, neste artigo, a hipótese segundo a qual as diferenças
entre variedades estariam, em grande medida, relacionadas com a morfolo-
gia “covert”, não visível, hipótese essa a ser aprofundada de um ponto de
vista comparativo.

Como aprendemos, no passado, durante os anos de trabalho conjunto
no quadro do Projecto VARPORT, é possível partir de pontos diferentes e
chegar a uma meta comum. Nesse sentido, já se planeiam algumas medi-
das fundamentais visando etapas posteriores do trabalho:

(i) testar hipóteses sobre o fenómeno da concordância em PB e em
PE, não perdendo de vista os diversos trabalhos que visam responder a
questões como a que se segue: embora de facto o embrião da falta de
concordância brasileira possa estar no PE, não partilham muitas outras lín-
guas alguns padrões de (não)concordância variáveis semelhantes? Os tra-
balhos sobre tipologia decerto terão muitas respostas interessantes a dar;

(ii) realizar um estudo contrastivo variacionista do PB e do PE, com
base em amostras compatíveis quanto aos perfis sociolinguísticos, de modo
a responder à seguinte questão: as variáveis que sabidamente actuam na
variedade brasileira manifestam relevância estatística no caso do PE? Uma
investigação sociolinguística lavobiana decerto terá muitas respostas inte-
ressantes a dar;

(iii) proceder ao levantamento minucioso da realização fonética das
desinências de pessoa-número em corpora brasileiros e continuar a fazê-
lo em corpora europeus, de modo a responder à seguinte questão: a dife-
renciação que se propõe para o PE e o PB, em termos de morfologia “co-
vert”, ora suposta, é verificável na comparação de mesmas formas ver-
bais? Uma investigação no âmbito da interface morfologia-fonologia de-
certo terá muitas respostas interessantes a dar.

16 Não se podem ignorar casos como o de a gente canta/cantamos – de que não tratamos neste
artigo –, cujo condicionamento implica outros fatores semântico-discursivos.
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Do que se pode observar, como em qualquer trabalho científico, as
diversas perguntas que motivam uma investigação conduzem sempre ao
surgimento de novas perguntas. É com esse propósito que já se desenvolve,
embora ainda em fase inicial, o projecto de cooperação internacional intitu-
lado “Estudo comparado dos padrões de concordância em variedades afri-
canas, brasileiras e europeias”, cujo objectivo central é dar continuidade ao
trabalho ora iniciado.
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O PORTUGUÊS MOÇAMBICANO ENTRE O
PORTUGUÊS BRASILEIRO

E O PORTUGUÊS EUROPEU

Ângela Marina Bravin dos Santos
(FAMA/SEE/SME)

1. O PORTUGUÊS MOÇAMBICANO

Segundo Gonçalves, o PM é uma variedade africana não-nativa, cons-
tituindo, portanto, uma língua não-materna (L2). É falado por apenas 39%
da população de Moçambique, que tem como língua materna (L1) alguma
língua da família bantu. De acordo com a autora, existe uma situação de
contato do português com outras línguas que contribui para o processo de
variação e mudança da língua portuguesa no país, desencadeando alternân-
cia de diversas opções gramaticais. Isso ocorre, atualmente, porque o PM
está sendo adquirido em situações naturais.

A partir do fim da década de 70, expande-se a comunidade de falantes
do português em conseqüência do seu uso em contextos não-formais (mer-
cados e restaurantes). Para Gonçalves, só esse fato basta para não consi-
derarmos as propriedades gramaticais que diferem do português europeu
(PE) simples desvios de indivíduos com pouco conhecimento da L2, “mas
como propriedades específicas da gramática de uma ‘nova’ variedade do
português’. (Gonçalves, 2005:49). E, ainda citando Gonçalves (1990:89, apud
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Issak, 1998), a condição de L2 da língua portuguesa em Moçambique “dá
naturalmente origem a alteração às regras que regulam o seu uso na vari-
ante européia.” Estão nesse caso a realização do dativo anafórico (Gomes,
2001) - que, de acordo com a autora, apresenta, por um lado, um comporta-
mento próximo ao PE, e, por outro, apresenta, particularmente no que se
refere ao dativo de 3a pessoa, possibilidades semelhantes ao PB – e a for-
mação das orações relativas  (Chimbutane, 1998), que são realizadas, tal
como no português brasileiro(PB) (cf. Tarallo, 1983) , com o pronome resu-
mitivo e com a  relativa cortadora

2. HIPÓTESE DE TRABALHO

A hipótese deste trabalho é a de que, no caso do sujeito anafórico de 3a

pessoa, o PM apresenta um comportamento semelhante ao do PE, que é,
para a variedade moçambicana do português, a língua-alvo, ou seja: a vari-
edade adotada como norma de referência, daí a suposição de que, em rela-
ção ao fenômeno analisado, o PM apresente o mesmo comportamento da
variedade européia. Entretanto, a relação com a língua-alvo, que em princí-
pio geraria essa semelhança, pode também levar a estruturas lingüísticas
distintas das legitimadas pela norma padrão, o que para Issak (1998), res-
paldada em Gonçalves (1990), parece natural, já que em Moçambique a
língua portuguesa convive essencialmente com  línguas nativas, que são
geralmente línguas maternas.

Estudos variacionistas (Duarte ,1995; Bravin dos Santos, 2006, entre
outros) já mostraram que o PB prefere a forma plena para a realização do
sujeito anafórico de 3a pessoa, enquanto o PE opta pelo apagamento da
marca do sujeito.  Pergunta-se: no PM, a preferência recai sobre o preen-
chimento, ficando essa variedade mais próxima do PB, ou há semelhanças
com a língua-alvo, não havendo, portanto, nesse caso, uma propriedade
específica que caracterize o PM como uma ‘nova’ variedade do portugu-
ês?

3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Trata-se de uma pesquisa variacionista de base laboviana. A amostra
utilizada faz parte do Projeto “Panorama do Português Oral de Maputo”
(PPOM), que é constituído por gravações produzidas por 100 falantes de
cinco bairros da cidade de Maputo, na década de 90 (Stroud & Gonçalves,
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1997a). Participaram das entrevistas homens e mulheres pertencentes a
cinco faixas etárias: 16 a 25, 26 a 35, 36 a 45, 46 a 55 e mais de 55 anos.
Para cada faixa de idade, entrevistaram-se dois homens e duas mulheres,
que já haviam concluído a 4a classe do ensino primário, nível de escolarida-
de considerado necessário para assegurar a intercomunicação em portugu-
ês. Os informantes foram divididos em três grupos, segundo o grau de ins-
trução: E1 – da 3a classe elementar à 7a ,  E2 - da 8a classe à 10a, o terceiro
grupo é constituído por falantes com nível superior completo ou não. Em
E1, teoricamente, os falantes apresentam competência comunicativa limi-
tada. Já em E2 e no 3o nível, a competência é suficiente para dialogarem.
(Stroud & Gonçalves, 1997b).

Para a análise serão utilizadas apenas quatro entrevistas com indivídu-
os de formação superior, distribuídas no quadro 1, de acordo com a faixa
etária:

Quadro 1: Distribuição dos falantes para o estudo do PM

 A 3a pessoa é a única que pode realizar-se por um pronome, uma
expressão vazia e um SN, diferentemente da 1a e 2a pessoa, que para
Benveniste (1991) são as que, de fato, apresentam a noção de pessoa,
porque não se referem a uma noção constante e objetiva e são reversíveis
no ato de comunicação. No circuito entre a 1a e 2a pessoas, a 1a  “eu”
indica aquele que fala, ou seja, quem enuncia a instância do discurso; a 2a

“tu” é necessariamente designada  pela 1a e não pode ocorrer fora de uma
situação proposta a partir do “eu”. Já a 3a pessoa está fora da relação
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“eu-tu”, o que leva Benveniste a questionar a legitimidade da 3a pessoa
como “pessoa”. Para o autor, a forma de 3a pessoa refere-se a alguém ou
alguma coisa, “mas não referida a uma “pessoa” específica” (1991:250).

Na análise, serão considerados os sujeitos anafóricos de terceira pes-
soa de referência definida em orações finitas que apresentem um antece-
dente explícito no discurso, podendo ocorrer a opção pelo  pronome
expresso, pelo pronome nulo, aqui simbolizado por (cv), significando “ca-
tegoria vazia”, e por um sintagma nominal, exemplificados em (1), (2) e
(3), respectivamente, nas orações em itálico.

Entretanto, decidiu-se excluir o uso do SN por seu resultado pouco
expressivo e pelo fato de essa análise se interessar particularmente pelo
uso de pronomes nulos e plenos

(1) ele
-i
 regressava de morrumbene havia pressão ele

-i saía __
-i
mudava

de local (PM)1

(2) ele-i saía __-imudava de local  (PM)

(3) a pessoa
-i
 não estudava ou então a pessoa-i convertia-se para a outra

igreja  (PM)

A variável dependente sob análise é “preenchimento x não-preenchi-
mento do sujeito anafórico de terceira pessoa”. Toma-se por variantes
três possibilidades: a realização vazia do sujeito – SUJEITO NULO, a
expressão pelo PRONOME e a realização do sujeito por meio de um
SINTAGMA NOMINAL ANAFÓRICO.Os grupos de fatores estabe-
lecidos como possíveis favorecedores ou desfavorecedores do uso de
uma ou outra variante são, em grande parte, os mesmos utilizados por
Duarte (1995, 2003), já que se investiga o fenômeno em questão sob a
mesma perspectiva das pesquisas da autora.

1 O símbolo i subscrito indica mesma referência. Está em negrito o elemento alvo da explica-
ção. O antecedente aparece sublinhado.
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4. COMPARANDO O PB AO PE E PM

Com o objetivo de comparar o PB às variedades européia e moçambi-
cana do português, lançamos mão de três procedimentos: a) em relação ao
PB, retomaram-se os resultados para a amostra de 90, obtidos no estudo de
Tendência desenvolvido em Bravin dos Santos(2006); b) no tocante ao PE,
aproveitamos os resultados do estudo empreendido por Barbosa, Duarte e
Kato (2001), que segue praticamente o mesmo quadro teórico-metodológi-
co aqui utilizado; c) para o PM, foi efetuado um levantamento de dados no
corpus acima referido.

Os resultados, em relação ao sujeito nulo, para as variedades brasilei-
ra, portuguesa e moçambicana são apresentados na tabela que segue:

Tabela 1: Ocorrência de sujeitos nulos em PB, PE e PM

Os resultados dessa tabela revelam, por um lado, uma semelhança na
distribuição do sujeito nulo no PE e PM, e, por outro, deixam clara uma
notável diferença entre o PB e essas duas variedades do português, o que
se visualiza no gráfico 1.

Gráfico 1: Percentuais de sujeito nulo no PB, PE e PM
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Note-se que o apagamento do sujeito alcança uma taxa percentual
mais alta no PE, seguido do PM, com uma diferença de apenas 6 pontos
percentuais entre essas duas variedades. No PB, registra-se o índice mais
baixo de sujeito nulo, com uma distância em relação ao PE de 34 pontos
percentuais, mas, ainda assim, a taxa de 37% de sujeito nulo é relevante,
confirmando-se a hipótese de que esse contexto resiste à mudança. Confir-
ma-se também a hipótese, levantada por Bravin dos Santos (2003) e aqui
retomada, de que o PM apresenta um comportamento semelhante ao da
língua alvo, o PE, no que se refere ao uso da 3a pessoa, ao contrário do que
ocorre com outros fenômenos lingüísticos, como a realização das relativas,
que, conforme visto anteriormente, destoa das estruturas legitimadas pela
norma padrão do PE.

No que se refere aos fatores internos, iniciaremos a comparação en-
tre o PE, PB e PM a partir das variáveis acessibilidade do antecedente
e animacidade do antecedente por terem sido selecionadas, pelo pro-
grama de regra variável, tanto para o PB quanto para o PM. No PE,
esses dois grupos apresentam resultados importantes para o comporta-
mento do sujeito de 3a pessoa, já que se verifica ocorrência expressiva do
sujeito nulo nos contextos sintáticos em que o antecedente está acessível
ou não e sua ocorrência categórica com os antecedentes de traço [-ani-
mado]. Em relação às demais variáveis, descritas no capítulo 2, só serão
examinadas as que apresentaram resultados relevantes para a análise e o
contraponto será feito apenas entre os resultados obtidos para o PB e
PM, uma vez que, para o PE, só temos os percentuais para os grupos que
controlam a acessibilidade e a animacidade do antecedente.

A Acessibilidade do antecedente
Barbosa, Kato e Duarte (2001) distribuem em quatro padrões os con-

textos em que o antecedente é acessível ou não. No padrão I, exemplifica-
do em (4), o sujeito encontra-se na oração principal e o pronome na subor-
dinada. Nesse caso, o apagamento do sujeito, no PE, alcança um índice
percentual altíssimo (97%), mantendo-se alto (89%) quando se trata do
padrão II, em que o antecedente se encontra no contexto precedente, con-
forme se vê em (5):

(4) Ela-i costumava sentar-se em cima da cama com seu tricot, enquanto
dava-f

-i  
(cv) lições  a um de nós.
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(5) porque a minha mãe
-i 
estava evidentemente virada do avesso. Peran-

te o irmão queria -f
-i  

transmitir uma imagem de força  e perante o esbirro
queria-f

-i 
transmitir essa imagem (PE)

Esses dois padrões correspondem aos contextos em que o anteceden-
te é sintaticamente acessível, como aparece nos exemplos (6) e (7), do PB,
e em (8) e (9), exemplos do PM, alcançando na variedade brasileira 44%
de apagamento do sujeito e na moçambicana, 79%:

(6) Mas minha mãe
-i
 me cobrava muito, né, porque ela

-i
 viu que, no último

ano que era o ano do vestibular (INQ.1/ década de 90)

(7) ah o garoto já... tá com dezessete anos:...né?(cv
-i
) vai fazer dezoito...

.(INQ.17/ década de 90)

(8) o estado
-i
 devia tentar fazer todos os meios possíveis que - - que (cv)

-i

dipõe neste momento  ( AM17PLA )

(9) os professores-i eram muito rigorosos – (cv)
-i 

 queriam que o aluno
fizesse bem os trabalhos ( PC 2CEL)

Os padrões III e IV propostos em Barbosa, Duarte & Kato (2001)
correspondem aos contextos em que o antecedente não é sintaticamente
acessível, o que ocorre se o sujeito não estiver em uma frase adjacente à
que contém o antecedente (padrão III) ou quando este aparece em outra
função sintática (padrão IV). No PE, mesmo nesses casos, os índices de
sujeito nulo mantêm-se altos: 71% para o padrão III e 67% para o IV,
exemplificados em (10) e (11), respectivamente, enquanto no PB, nesses
contextos, (12) e (13), a taxa percentual de apagamento é de 27%. Na
variedade moçambicana, exemplos (14) e (15), o índice de sujeito nulo al-
cança 69%, 42 pontos percentuais de diferença se comparado ao resultado
obtido para o PB e bem próximo do verificado para o PE:

(10) O filme-i  mostrava toda a sua decadência física e intelectual ao longo
do período. Foi a coisa mais chocante que vi. Revela- f

-i 
um estado de

lucidez absolutamente genial, não é? (PE)

(11) Fui vê-lo-i ao Aljube quando esteve- f
-i
 na tortura do sono. E depois

fechado naquelas celas onde as pessoas mal cabiam e não se podiam ter de
pé. (PE)
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(12) meu pai-i é carioca... era carioca...(cv
-i
) nasceu na estação do Riachu-

elo... onde o avô dele tinha uma... uma pequena fazenda na estação do
Riachuelo... no subúrbio da Central... e aí ele

-i
 nasceu e foi criado...

(INQ.18/década de 90)

(13) parece que quatro ou cinco adolescentes
-i
. Você viu? E levou-os-i pro

centro da cidade eles
-i 

 saíram desfilando (INQ.28/ década de 90)

(14) o pai-i dava-me uma enxada e íamos à machamba — cultivávamos eu
não sabia      cultivar ele

-i
 ensinava-me ( PC 2CEL)

(15) o meu primeiro professor de facto foi o meu avô-i - como pastor ele
-i

dava aulas clandestinamente - nas primeiras classes  (PC7LOF)

Comparando-se as variedades brasileira, européia e moçambicana do
português, no tocante à acessibilidade do antecedente, o que se verifica é
um comportamento bem diferente do sujeito anafórico de 3a pessoa no PB
em relação às outras duas variedades. Note-se que nestas o apagamento é
a opção preferida em todos os contextos: quer em frases em que o antece-
dente está adjacente à oração em que figura o sujeito, quer em frases em
que isso não ocorre. Não há também nenhuma rejeição ao nulo quando o
antecedente aparece em outra função sintática. Já no PB, nota-se que a
preferência pelo apagamento recai sobre as estruturas em que o antece-
dente na função de sujeito e o sujeito nulo se encontram em frases adjacen-
tes, ainda que num percentual abaixo do obtido para o PE e o PM. Mas,
ainda assim, o PB tem nessas estruturas um contexto de resistência à mu-
dança.

Animacidade do antecedente
Em relação à variável animacidade do antecedente, como verificado

por Barbosa, Duarte e Kato (2001), a realização do sujeito nulo é categóri-
ca quando se trata de antecedentes com o traço [-animado]. Esse percen-
tual chega a 93% na análise da fala espontânea do PE (Duarte 1995), o que
mostra não ser categórico, mas extremamente favorecido, o apagamento
quando o traço do referente é [-animado]. No PB, o apagamento do sujeito,
nesse contexto, embora não seja categórico, exibe um dos percentuais mais
altos para essa variedade: 61% (e 44% na amostra de fala culta examinada
por Duarte 1995). No PM, tal como no PE, a distribuição de nulo é de
100% com o traço [-animado], o que sugere a importância desse contexto
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no apagamento do sujeito de 3a pessoa no PE, PB e PM. Quando o antece-
dente é [+animado], o índice é de 68%, bem alto se comparados aos 32%
do PB.

Veja-se, portanto, que o contexto em que o índice de sujeito nulo é alto
na variedade brasileira é o mesmo em que a sua realização é categórica (ou
quase categórica) tanto na européia quanto na moçambicana. Isso não só
explica por que a 3a pessoa se constitui um contexto de resistência à mu-
dança no PB como confirma a atuação da hierarquia da referencialidade
(cf. Cyrino, Duarte e Kato,2000), retardando a implementação da mudança
no PB quando o antecedente é [-animado].

As demais variáveis: O PB E PM
Além das variáveis Acessibilidade do antecedente e Animacida-

de do referente, foi selecionado para o PM o grupo Elementos interve-
nientes entre sujeito e verbo. Veremos como é sua atuação nessa vari-
edade do português em relação ao PB.

A negação, os clíticos pré-verbais e os advérbios aspectuais, por apre-
sentarem material fonético numa posição muito próxima ao sujeito, podem
favorecer o seu apagamento (cf. Bravin dos Santos, 2006) e o que se veri-
ficou, no PB, é que os advérbios aspectuais, com 61% de nulos e peso
relativo de .79, exercem, de fato, influência na realização do sujeito de 3a

pessoa  no PB, seguidos dos clíticos, com 41% e .56. A negação fica abaixo
desse percentual, com 34% e .40., contrariando, portanto, a hipótese inicial.
Na variedade moçambicana,entretanto, nas 20 estruturas em que esse ele-
mento aparece entre o sujeito e o verbo, a realização do sujeito nulo foi
categórica:

(16)   os meus avós aconselhassem a ela-i para que (cv)
-i
 não levasse. ha

logo partida os filhos para moamba (PC7LOF)

Quanto aos advérbios aspectuais e aos clíticos, chama a atenção a
baixa ocorrência desses elementos entre Spec de CP e I. Enquanto para os
primeiros só foram registradas duas ocorrências nessa posição, das quais
uma exibe o sujeito nulo, exemplificada em (16), para os clíticos não se
computou nenhuma ocorrência, já que a posição preferencial dos clíticos
nessa variedade é enclítica, tal como ocorre na gramática do PE:
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(17) o meu pai-
i 
 tinha uma machamba lá  —(cv--)-i-

 ainda tem – (PC
2CEL)

Por outro lado, como foi hipotetizado, para o PB, a ausência de tais
elementos nessa posição desfavorece o apagamento do sujeito.Obteve-se
para o PB um percentual de 37% de sujeito nulo nos contextos em que não
há elemento entre sujeito e verbo. Na variedade moçambicana, como era
de se esperar, o apagamento do sujeito nesses casos  é alto: 67%, o que
mais uma vez confirma a hipótese de que o PM segue a norma da língua-
alvo, distanciando-se, portanto, do PB.

Além da análise dessas três variáveis selecionadas como significativas
para a realização do sujeito nulo no PM, examinemos outras, cujos resulta-
dos podem ajudar a compreendermos os contextos que mais favorecem o
apagamento do sujeito no PB. Iniciemos pelo grupo verbo ser x outros
verbos, que na variedade brasileira alcançou a quarta posição na ordem
de seleção feita pelo programa de regra variável. Em seguida, apresentam-
se os resultados obtidos para o tipo sintático da oração, ressaltando-se a
distribuição de nulos de 100% nas orações substantivas.

No PB, as construções com ser favorecem o sujeito nulo, com índice
de 58%, ao passo que os outros verbos alcançam apenas 33%. Na vari-
edade moçambicana, das 25 estruturas com ser, 24 são de nulos, o que
equivale a 92%., que se contrapõem aos 67% obtidos para os outros ver-
bos. Veja-se que a diferença entre esses dois fatores é de 25 pontos per-
centuais, sugerindo que o sujeito nulo, no PM, sofre restrições em estrutu-
ras com outros verbos; em construções com ser, porém, o apagamento
do sujeito opera com regularidade. Tem-se, portanto, mais um contexto
que, coincidentemente, apresenta um alto índice de sujeito nulo na varieda-
de moçambicana e brasileira do português, ainda que nesta a taxa percen-
tual, já citada anteriormente, de 58%, não seja tão alta; mas para uma lín-
gua que caminha em direção ao preenchimento do sujeito, como o PB,
trata-se de um índice relevante.

Diferentemente do que ocorre no PB, o sujeito nulo predomina, no PM,
em quase todos os tipos sintáticos da oração, com exceção das relativas e
segundas coordenadas com sujeitos não- correferentes, alcançando 100%
nas substantivas, como se verifica no gráfico 2, em que se encontram os
resultados para o tipo sintático da oração.
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Gráfico 2: Sujeitos nulos e o tipo sintático da oração no PB e PM

O objetivo de se apresentar no gráfico a distribuição de nulos de 100%
nas substantivas é justamente mostrar a ocorrência, no PM, de contextos
categóricos de sujeitos nulos, conferindo a essa variedade um estatuto de
língua pro-drop  prototípica, ao contrário do que se dá no PB; mas, apesar
de, nessa variedade, não serem verificados percentuais altos de sujeito nulo,
nota-se, mais uma vez, que um  dos contextos com índices mais altos de
apagamento do sujeito no PB são os mesmos no PM. Veja-se que, tanto na
variedade moçambicana quanto na brasileira, as substantivas lideram a pre-
ferência pelo apagamento do sujeito.

O curioso desse resultado é que não se esperava o favorecimento do
sujeito nulo em orações introduzidas pelo complementizador que. Ao con-
trário, a expectativa era a de que o elemento em CP desfavorecesse o
apagamento do sujeito, tal como o pronome nas relativas. Outros aspectos
podem estar condicionando a preferência pelo sujeito nulo nas substantivas,
como, por exemplo, a correferência entre o sujeito e o seu antecedente, o
que deixaria este numa posição sintaticamente acessível, favorecendo, por-
tanto, o apagamento do sujeito.  O mesmo efeito deveria ser notado no PM;
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no entanto, não foi o que se observou: das 15 completivas, 7 apresentam
antecedente sintaticamente acessível e 7, antecedente sintaticamente ina-
cessível. Conclui-se, pois, que as substantivas, na variedade moçambicana
do português, não encontram restrições no uso do sujeito nulo.

5. CONCLUSÃO

Parece que a comparação estabelecida entre o PE, PB e PM, no
tocante à realização do sujeito anafórico de 3a pessoa, não só permitiu a
confirmação da hipótese de que o PB apresenta um comportamento dife-
rente do PE e PM como pôde se confirmar a suposição de que a varieda-
de moçambicana do português apresenta semelhanças com a língua-alvo,
o PE, em que não se verificam restrições ao apagamento do sujeito estan-
do ou não o antecedente sintaticamente acessível. Já no PB, a preferência
pelo sujeito nulo recai sobre as estruturas em que o antecedente se en-
contre em uma oração adjacente e na mesma função. Verificou-se tam-
bém, tanto na variedade européia quanto na moçambicana, a realização
categórica do sujeito nulo quando o antecedente possui o traço [-anima-
do], contexto que, no PB, apresenta um dos mais altos índices de apaga-
mento do sujeito.
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VOGAIS PRETÔNICAS EM PB E EM PE: UMA
PRÉ-ANÁLISE DA VARIÁVEL GÊNERO – ESTU-

DO EM TEMPO APARENTE
E EM TEMPO REAL

Sergio Drummond Madureira CARVALHO
Universidade Federal do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO

O estudo sobre a flutuação das pretônicas é produtivo em português,
com indícios já no século XVI, com Fernão de Oliveira. Daí em diante,
estudos vêm sendo produzidos e destacam-se autores que se ocuparam do
tema, como RÉVAH (1958), SILVA NETO (1970), CÂMARA JR. (1977),
BISOL (1981, 1989), MORAES et al. (1996), CALLOU et al (1991), TEYS-
SIER (1997), SCHWINDT (2002), OLIVEIRA (2006), dentre outros.

A evolução do quadro das vogais pretônicas em português assume um
caráter peculiar no tocante às variedades PB (português do Brasil) e PE
(português europeu): PB demonstra tendência conservadora ao aproximar
suas realizações do quadro de vogais do português clássico. Contudo, em
PE, registram-se alterações na pronúncia das vogais fracas e já em torno
de 1800, sobressaem-se ocorrências de alteamento e, ainda, de apagamen-
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to das pretônicas, tendência que se manteve até os dias atuais, o que resul-
tou, por exemplo, na evolução e redução em seu quadro das médias pretô-
nicas.

O distanciamento entre PB e PE é um fato lingüístico natural e previ-
sível, pois tanto o fator geográfico, quanto características sócio-históricas
particulares (com relação ao quadro de vogais, por exemplo) colocariam a
língua em contextos de variação. Os resultados de estudos contrastivos
entre as duas variedades podem contribuir, além de uma descrição da lín-
gua como um todo, para a discussão que se vem levantando há algum tem-
po no meio acadêmico, a qual investiga se, nos estágios atuais das duas
variedades do português, há apenas variação lingüística natural ou há ins-
tauração de processos de mudança que atuam diferentemente em cada
uma delas.

SILVA NETO (1986), um dos defensores da tese da “unidade dentro
da diversidade”, classifica a diferenciação entre PB e PE como deriva,
interpretando-a de maneira natural. Já KATO (2005) defende a existência
de mudanças lingüísticas estruturais entre as variedades ao trabalhar com o
conceito de Língua-I, idéia que também se encontra em GALVES (1998).

Com a pesquisa que aqui se propõe, a qual faz parte de uma fase inicial
de uma investigação mais ampla do fenômeno, pretende-se contribuir para
a avaliação do status das vogais médias em PB e em PE.

Tem-se como objetivo realizar um estudo, com base na Sociolingüística
Variacionista Laboviana, sobre o alteamento das vogais médias pretônicas
em PB (na fala culta da cidade do Rio de Janeiro) e em PE (basicamente
na fala culta de Lisboa), com foco na variável gênero. Procura-se ainda
aferir os fatores lingüísticos e extralingüísticos que influenciam para a ocor-
rência do fenômeno e a correlação entre os resultados das análises em
tempo aparente e em tempo real, observando-se as décadas de 70 e 90 do
século XX.

Tem-se como hipóteses principais: a) que o quadro de vogais pretôni-
cas modifica-se no uso de diferentes gerações de falantes, e evolui de ma-
neira diferenciada entre as variedades brasileira e européia: a primeira ten-
de à manutenção das médias e a segunda, à redução do quadro das médias,
b) A variação ocorre de maneira diferenciada de acordo com os diferentes
gêneros: masculino e feminino.

Quanto aos fatores sociais, acredita-se que os mais jovens no Brasil
tendem a altear menos do que os mais velhos, ou seja, pode estar havendo
uma redução e/ou manutenção da baixa produtividade do fenômeno no Brasil
e que um aumento e/ou manutenção da alta produtividade esteja ocorrendo
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em Portugal; as mulheres, de maneira geral, apresentam tendência a incre-
mentar as formas lingüísticas standard de cada região.

Quanto aos fatores lingüísticos, a assimilação de traços de segmentos
próximos, a harmonização vocálica e a influência da intensidade silábica
são considerados contextos que influenciam no fenômeno variável analisa-
do, podendo demonstrar diferentes resultados de acordo com o tipo de vo-
gal e variedade analisada.

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o estudo, selecionaram-se amostras de fala provenientes do site
do projeto Análise Contrastiva de Variedades do Português VARPORT
(http://www.letras.ufrj.br/varport/index.htm), com algumas gravações se-
lecionadas diretamente do Projeto NURC-RJ. Correspondem a 48 grava-
ções de entrevistas do tipo DID, com duração média de 5 minutos cada,
referentes a falantes de ambos os sexos, distribuídos uniformemente por
três faixas etárias (1- de 18 a 35 anos, 2 – de 36 a 55 anos e 3 - de 56 em
diante), em 2 períodos diferentes: décadas de 70 e 90 do século XX.

A distribuição dos informantes é homogênea, com dois falantes por
faixa etária: O gênero masculino comporta 12 brasileiros e 12 portugueses,
e o gênero feminino, 12 brasileiras e 12 portuguesas. Por motivos de baixa
qualidade nos arquivos sonoros, as duas informantes de PE da faixa 3, da
década de 90, tiveram de ser excluídas da análise final, que ficou com 10
informantes portuguesas (espera-se completar a amostra em etapas futu-
ras da pesquisa). Com isso, caiu para 46 o quadro geral de gravações, o
qual resulta em 3667 dados.

Só foram consideradas neste trabalho as vogais orais. Com base em
observação minuciosa dos dados e em outros estudos sobre o tema (como
SCHWINDT, 2002: 161-182), resolveu-se não levar em conta para a aná-
lise: a) vogais nasais (possuem alterações no timbre, dentre outros aspec-
tos, que as fazem comportar-se de maneira diferente das vogais orais); b)
hiatos e ditongos (possuem características prosódicas peculiares que inter-
ferem diferentemente no processo).

A análise será realizada com o auxílio do pacote de programas VAR-
BRUL, controlando-se 7 variáveis independentes: 3 de natureza lingüística
(contexto antecedente, contexto subseqüente, e harmonização vocálica) e
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4 de natureza extralingüística (gênero, faixa etária, temporalidade e região
geográfica).

A variável dependente compõe-se de vogais alteadas x vogais médias.
O valor de aplicação remete às vogais alteadas. Os segmentos que com-
põem as vogais médias são as anteriores [e, E] e as posteriores [o, •]. As
vogais alteadas relacionam-se aos segmentos [, i, O] para as anteriores e
[u, V, O] para as posteriores. Os fones [ö, V] mostraram-se típicos de PE
e incomuns em PB.

2. ANÁLISE DOS DADOS

Do total de 3667 dados, obtiveram-se 2278 para a fala masculina e
1389 para a fala feminina. A distribuição das variantes fonéticas encontra-
se em anexo. Não foram contabilizadas para a análise probabilística, nos
casos de não alteamento, as médias abertas /E, •/, por considerar-se seu
condicionamento, nas falas do Rio de Janeiro e de Lisboa, realizado por
fatores diferenciados dos que aqui envolvem o fenômeno analisado. Pre-
tende-se observar tais elementos em estudos posteriores.

Nos quadros e tabelas serão utilizados os símbolos M (Mulher), H (ho-
mem), 70 (década de 70) e 90 (década de 90), além dos já citados PB e PE.
Os pesos relativos encontram-se entre parênteses. A seguir, a análise dos
dados, dividida em fatores lingüísticos e fatores extralingüísticos.

2. 1 FATORES LINGÜÍSTICOS

As tabelas 1 e 2 mostram índices percentuais, pesos relativos e signifi-
câncias dos níveis de seleção das rodadas realizadas.

a) Série das vogais anteriores

Tabela 1
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A tabela 1, que aborda os índices percentuais relativos às vogais ante-
riores, já denota a diferenciação entre PB e PE e também entre a fala
masculina e a feminina. A seguir, a análise dos grupos de fatores submeti-
dos à análise probabilística.

Contexto antecedente

As consoantes palatais, de maneira geral, atingiram pesos relativos
elevados, o que mostra a influência dos traços [+ palatal, + alto] que tais
consoantes têm em comum com a vogal anterior alta. Consoantes labiais
também demonstram influência para as anteriores. Talvez por seu traço [+
anterior], típico da vogal [i].

As consoantes sibilantes (fator escolhido apenas para homens PB
nas duas décadas: .55 em 70, .66 em 90) e alveolares também se mostram
influentes para o processo. Seu traço [+ alto] pode estar contribuindo para
o caráter assimilatório.

A posição Início de vocábulo mostrou comportamento inverso com
relação às duas variedades analisadas. Em PB, pesos relativos acima de
(.90) enquanto em PE, abaixo de (.50). Pode estar ocorrendo em PE, fenô-
meno que será melhor investigado em etapas futuras, certa tendência à
preservação dos sons iniciais de suas palavras, conforme se observa no
quadro abaixo:
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Contexto subseqüente

As consoantes palatais também se destacaram em posição subse-
qüente à vogal anterior alteada, bem como as sibilantes, que se difundem
mais como influenciadoras do alteamento em posição subseqüente, e as
labiais.

As Consoantes velares e alveolares, ambas contendo o traço [+ alto],
embora em contextos mais restritos, mostraram influência para o processo.

Harmonização vocálica

Para a harmonização vocálica, percebe-se a influência da vogal ante-
rior alta, tônica e átona. O que sugere a atuação da tonicidade da sílaba
seguinte e também da tendência assimilatória que a vogal pretônica da síla-
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ba anterior mantém com a vogal da sílaba seguinte. A escolha do [o] tônico
pode estar ocorrendo devido à tonicidade silábica ou a processos diferenci-
ados que serão investigados em estudo futuros.

[u] tônico foi selecionado em PB para a fala masculina de 90, com
(.84). Ainda em PB, foram selecionados para a fala feminina de 90 [u]
tônico (.59) e átono (.80), que podem estar influenciando o alteamento tan-
to por possuir traço [+ alto], quanto pela tonicidade, no caso do primeiro.
Para o mesmo grupo social, consta a vogal baixa [a], tônica (.53) e átona
(.70), os quais podem aí estar em confluência com outros fatores, como
difusão lexical, por exemplo. O mesmo ocorre em PE, em que homens de
70 revelam peso relativo (.54) para [o] átono.

b) Série das vogais posteriores

Tabela 2
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Contexto antecedente

As consoantes labiais foram as que mais se destacaram, com os tra-
ços [+alto, +arred] em comum com a vogal posterior alta. As velares têm
em comum os traços [+alto, + post] e as palatais, [+ alto], ambas influen-
ciando para o processo.

As palatais foram selecionadas apenas para PB, na fala de homens de
70 (.66). Para as mulheres brasileiras de 90, selecionaram-se ainda as sibi-
lantes, com (.54).

Contexto subseqüente

Em contexto subseqüente, apenas contextos de PB foram seleciona-
dos. Comportando-se de maneira análoga aos de contexto antecedente,
como se observam nos quadros abaixo (15 a 18).
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Harmonização vocálica

Os quadros 19, 20, 21 seguem tendências já comentadas para as vo-
gais anteriores. [u] átono foi selecionado para a fala feminina em PB 90.
Quanto aos quadros 22 e 23, além da tonicidade das médias [e] e [o], outros
fatores podem estar atuando para que o programa as tenha escolhido, como,
por exemplo, a freqüente ocorrência da palavra porque no corpus.

Ao analisar os fatores lingüísticos, percebe-se que PB e PE ora com-
partilham dos mesmos condicionamentos, ora se diferenciam, como no caso
do grupo contexto subseqüente nas vogais posteriores. Também, alguns
contextos influenciam mais a fala feminina do que a fala masculina. PB
mostra-se, de maneira geral, mais suscetível às influências fonéticas.

2.2 Fatores extralingüísticos

A variável região geográfica, conforme previsto, atua significativa-
mente, ficando o fenômeno em PB com índices percentuais de alteamento
entre 20% e 30%, e, em PE, com índices entre 78% e 93%, como mostram
as tabelas 1 e 2.
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Temporalidade demonstra resultados diferentes por tipo de vogal. Na
série das anteriores, PB não mostra alterações significativas entre as déca-
das de 70 e 90, configurando-se a manutenção da produtividade das vogais
médias no quadro das pretônicas. Em PE, há uma leve tendência ao au-
mento do uso das vogais alteadas no espaço de tempo estudado: 4% para
os homens e 6% para as mulheres. Na série das posteriores, com diferen-
ças mais acentuadas, PB revela além da tendência à manutenção, a redu-
ção em 13% da pronúncia alteada na fala feminina, de 70 para 90. Contra-
riamente, em PE, os homens incrementam em 8% o uso de vogais alteadas
e as mulheres, em 9%.

Os grupo Faixa etária, ao contrário dos dois comentados acima, foi
submetido à análise probabilística do programa computacional Varbrul.
Apenas grupos sociais de PB foram selecionados: H ant 70 (1 .69, 2 .46, 3
.39); M ant 70 (1 .77, 2 .28, 3 .36). Em 70, percebe-se a liderança dos
jovens quanto à aplicação da regra e as mulheres jovens liderando o pro-
cesso. Já em 90, os jovens continuam à frente do processo, porém, com
polaridade inversa, com tendências conservadoras: M ant 90 (1 .34, 2 .53, 3
.96), M post 90 (1 .24, 2 .58, 3 .85), H post 90 (1 .26, 2 .36, 3 .79). Portanto,
tendência à expansão do uso de vogais alteadas em PB não foi confirmada
em tempo real.

Em PE, o programa computacional não selecionou o grupo faixa etá-
ria, mas, apenas com base nos dados percentuais, observa-se certa ten-
dência ao aumento do uso de vogais alteadas em Tempo real. Como exem-
plo, a fala masculina no grupo das vogais posteriores: Em 70 (1 .84%, 2
.73% 3 .77%), em 90 (1 .90%, 2 .87%, 3 78%). Tal tendência, de maneira
geral, faz-se em todo o corpus de PE. Portanto, enquanto em PB a maior
freqüência das alteadas está nos mais velhos, em PE, está nos mais novos.

A variável gênero, que pode ser observado com o auxílio do gráfico 1,
atua com resultados diferenciados por tipo de vogal. Observa-se em:

_PB Anteriores -
Em 70, homens mais inovadores: 30% e mulheres com 20%.

                   Em 90, homens continuam inovadores, mas diferença entre os
gêneros cai de 10% para 5%.

_PB posteriores -
Em 70, mulheres mais inovadoras: 35% e homens com 25%.
Em 90, homens e mulheres com índices similares, apresentan
do queda principalmente no uso das mulheres.
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No português brasileiro, os dados percentuais sugerem ser o alteamen-
to mais proeminente na década de 70 e pode-se dizer ainda que, de modo
geral, as mulheres são mais conservadoras do que os homens e que a dis-
paridade entre a fala feminina e a masculina quanto o alteamento das mé-
dias pretônicas tende a se reduzir com o passar do tempo. Portanto, os
falantes cultos mostram propensão a manter as pretônicas e as mulheres
tendem a utilizar-se mais da variante standard.

Já PE, na série das anteriores, não sofre influência significativa da
variável gênero, apresentando percentuais próximos:

PE anteriores -
Em 70, homens e mulheres com mesmo índice: 80%.
Em 90, mesma tendência, com índice de 86%.

Já na série das posteriores, há destaque para as mulheres em 70, que
apresentam 10% a mais de alteamento do que os homens. Em 90, destaca-
se também a fala feminina na série das posteriores, que alteia 6% a mais
que os homens. Sendo assim, as mulheres mostram-se mais propensa a
utilizar mais a variante standard.

O comportamento dos dados em tempo real pode estar sugerindo em
PE, além de tendência a elevar as vogais médias pretônicas, que a dispari-
dade entre a fala feminina e a masculina quanto o alteamento das médias
pretônicas tenda a se reduzir com o passar do tempo.

Gráfico 1 – Distribuição das vogais alteadas na fala de homens e mulheres de PB
e PE Décadas de 70 e 90
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CONCLUSÃO

Houve atuação significativa das quatro variáveis lingüísticas, envol-
vendo fenômenos como assimilação de traços de segmentos próximos, har-
monização vocálica e influência da intensidade silábica, havendo diferentes
resultados de acordo com o tipo de vogal e variedade analisada. Além dis-
so, alguns fatores selecionados deverão ser investigados em etapas futuras
da pesquisa, como, por exemplo, sob a ótica dadifusão lexical.

PB e PE revelaram evolução diferenciada do processo de elevação
das médias pretônicas entre as décadas de 70 e 90 (Em PB, acentuam-se
características conservadoras e em PE, demonstra-se suave aumento da
realização de vogais alteadas). Os mais jovens apresentam papel importan-
te para o estudo, pois em PE, são, de maneira geral, os que mais alteiam as
médias pretônicas (tanto em 70 quanto em 90), o que não sugere garantia
de estabilidade ao sistema pretônico, e em PB, demonstram índices de alte-
amento mais alto do que as outras faixas na série das posteriores em 70,
para depois apresentar retração no uso em 90, sendo os que menos reali-
zam o fenômeno, oferecendo estabilidade ao sistema.

As mulheres, de maneira geral, tendem a acentuar o uso das formas
lingüísticas standard de cada região, inclinando-se ao uso das formas lin-
güísticas mais bem aceitas e reconhecidas pela comunidade de fala a que
pertencem. A fala feminina mostra leve propensão a acompanhar as ten-
dências gerais comentadas anteriormente, em tempo real e em tempo apa-
rente, com maior atuação das mulheres jovens para o alteamento das pos-
teriores em 70.

Com isso, ao mesmo tempo em que se percebem resultados globais
para as médias pretônicas anteriores e posteriores, também há diferenças
de uso por tipo de vogal. Por conseguinte, optou-se por realizar a análise
probabilística observando separadamente a série das anteriores e a das
posteriores, conforme será realizado a seguir.
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ANEXO
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INSERÇÃO DE [w] EM HIATO
E CONTEXTO NASAL:

Contraste de duas variedades do português do Brasil

Alexandra Mouzinho de Oliveira
Universidade Federal do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO

Este trabalho investiga, no português do Brasil, os contextos favorece-
dores da inserção da semivogal [w] após a vogal média labial, como ocorre
em /peÈso.a/ – [peÈsow.a], /boNÈboN/ – [bõ)w)mÈbõw)m], para, em se-
guida, examiná-los sob a visão da Geometria de Traços (Clements & Hume
1995).

Os corpora utilizados são 1) a leitura, por parte de doze informantes,
de textos contendo formas passíveis de ditongação (como ‘pessoa’ e ‘bom-
ba’); 2) o relato de leitura desses mesmos  doze informantes, distribuídos
por gênero e três faixas de idade, sendo seis da cidade do Rio de Janeiro e
seis do interior de Itajubá, Minas Gerais; além de 3) textos escritos por
alunos do primeiro segmento do ensino fundamental, matriculados em uma
escola pública da cidade do Rio de Janeiro.

Estipulam-se três hipóteses gerais: 1) em contextos nasais, a adjacên-
cia de coronais desfavorece a ditongação; 2) no Rio de Janeiro, a ditonga-
ção em contexto nasal é categórica em final de palavra; e 3) ocorre inser-
ção não-categórica de [w] em hiatos finais.
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A freqüência e o peso relativo dos dados recolhidos são obtidos com o
uso do pacote Goldvarb, 2001. Em seguida, a análise é feita a partir da
Geometria de Traços (Clements & Hume, 1995), modelo que permite seg-
mentar os sons das línguas em partes independentes, agrupando seus tra-
ços em nós de classe e os hierarquizando em uma estrutura arbórea, de
modo a permitir que essas propriedades sejam manipuladas isoladamente
ou em conjunto.

1. ABORDAGENS SOBRE A INSERÇÃO DA SEMIVOGAL [W]

Desde o latim clássico há vários exemplos de desenvolvimento de se-
mivogal para desfazer hiatos, como em tela> tea > teia, mostrando que
há, na língua, uma restrição que rejeita hiatos, *HIATO, a qual não parece
estar em uma posição hierárquica elevada, uma vez que pode ser violada,
por exemplo, em ‘ciúmes’ ou em ‘saúde’.

Admitindo a ambissilabicidade do elemento epentético, Damulakis (2005)
também apresenta como atuante na língua a restrição ONSET, que favore-
ce sílabas com ataque, levando à supressão de vogais em início de palavra,
como em ‘(o)brigado’ e ‘(a)panhar’.  Além desta, o autor também utiliza a
restrição DEP-IO, que está em uma posição inferior na escala e requer a
correspondência de segmentos, impedindo qualquer inserção.

Com ONSET dominando DEP-IO na hierarquia, seqüências com hia-
to, como [pe.Èso.a] e [Èbo.a],  são eliminadas, uma vez que violam ON-
SET por não possuírem ataque na última sílaba. Todavia, a mesma hierar-
quia selecionaria como ótimo o candidato [ba.Èwu], que não ocorre na
língua. Por isso, o autor supõe a vogal tônica precedente como segmento
licenciador da epêntese em hiatos, como ocorre em ‘perdoa’ e ‘voa’, por
exemplo.

O mesmo fenômeno da inserção de glide é tratado por Leda Bisol
(2002, p.505), mas em contexto nasal. A autora divide em dois grupos as
palavras terminadas por nasal. No primeiro, estão os vocábulos que rece-
bem vogal temática, podendo haver ditongação (maN+o à mão) ou fusão
(romaN+a à romã). O segundo grupo abrange as palavras que não possu-
em vogal temática, podendo haver ou não o ditongo (boN à bõw)~bõ÷
(bom)).
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Segundo Bisol (2002: 517-518), a estrutura subjacente tônica final /oN/
passa a [ãw)] em palavras com mais de uma sílaba, devido à restrição do
ditongo nasal, a qual proíbe o ditongo “ou nasalizado, tônico, em posição
final de palavras polissílabas” (p.518). Logo, o ditongo em questão é
aceito em [Èbõw)], mas não em *lim[õw)], com mais de uma sílaba.

De fato, essa restrição prevalece na língua portuguesa, não afetando,
necessariamente, as palavras mais recentes, as quais podem aceitar a vari-
ação [ãw)] ~ [õw)], como guidom – guid[õw)] ~ guid[ãw)] e salmão –
salm[ãw)]  ~ salm[õw)]. Em alguns vocábulos, a seqüência /oN/, fonetica-
mente representada como [ãw)] ou [õw)], também passa a heterossilábica,
como em garçom – garçonete e salmão – salmonete, salmonejo, sal-
monídeo.

Bisol afirma que o grupo VN no interior da palavra “permanece in
situ, porque recebe os traços articulatórios da consoante seguinte ou
da vogal precedente” (p.523). No final da palavra, entretanto, pode ou
não formar ditongo de acordo com os traços articulatórios da vogal prece-
dente.

Uma vez que a vogal aqui estudada é a posterior, acredita-se, como
afirma Damulakis (2005), que ela exerça grande influência na epêntese do
glide igualmente posterior, favorecendo a ditongação em hiatos (boa, vôo)
e em contexto nasal final (tom, bom, som, bombom), como admite Bisol,
mas também em contexto nasal no interior da palavra (tombo, sonso).

Nota-se que são poucos os estudos sobre a inserção da semivogal
posterior em hiatos e em sílabas nasais, os quais focalizam brevemente o
ditongo [ow)], sem propor contextos favorecedores para esse fenômeno
variável, que é visto desde o latim apenas pela inserção do glide anterior no
desfazimento de hiatos.

2. A GEOMETRIA DE TRAÇOS

A Teoria Autossegmental, (Clements & Hume 1995) propõe camadas
autossegmentais em cada traço e linhas de associação ligando os autosseg-
mentos às unidades segmentais, suprime-se a restrição da bijectividade,
admitindo a correspondência não-unívoca entre segmentos e autossegmen-
tos. Os traços de cada som devem agir individualmente; porém, agrupados
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em unidades funcionais, denominadas ‘nós de classe’, que se comportam
fonologicamente como os traços individuais, podem envolver-se em pro-
cessos fonológicos.

Além de lidar com os traços fonológicos de maneira independente, a
Fonologia Autossegmental os organiza em tiers hierarquizados, através de
linhas de associação que conectam um determinado traço a um ou mais
segmentos, permitindo que eles sofram regras fonológicas individualmente
ou em conjunto. Conseqüentemente, a assimilação é vista como um esprai-
amento de traços de um nó de classe para outro, ou de um traço para outro
nó.

Há 2 princípios básicos nesse modelo que são observados neste estu-
do. Um deles é o Princípio do Não-cruzamento de linhas de associação que
bloqueia o cruzamento de linhas de associação no mesmo plano. Além do
Princípio do Contorno Obrigatório (OCP) que proíbe elementos adjacentes
idênticos, sejam eles segmentos, traços ou nós em uma mesma camada.

3. METODOLOGIA

Após a elaboração dos textos contendo formas passíveis de ditonga-
ção, foram selecionados, no Rio de Janeiro, seis informantes nascidos nes-
sa cidade cujos pais também são cariocas, e, no interior de Itajubá, outros
seis informantes itajubenses com pais de mesma naturalidade, todos distri-
buídos por gênero e por três faixas de idade. O objetivo da comparação
entre as duas regiões é verificar se o fenômeno variável da ditongação
atinge diferentes falares na mesma proporção, enquanto a divisão por gê-
nero e idade procura verificar se há diferença de usos da semivogal pós-
vocálica [w] pelos falantes em decorrência desses dois fatores. A faixa 1
agrupa os adolescentes de 14 a 18 anos, a faixa 2 abrange jovens de 19 a 35
anos, e a faixa 3, os adultos de 36 a 50.

Todos os doze informantes leram os textos e, em seguida, teceram
comentários sobre eles. A gravação do relato de leitura constitui um segun-
do corpus. Esses dois corpora foram ouvidos, transcritos e codificados
para checagem de freqüência dos dados, de acordo com algumas variáveis
lingüísticas e extra-lingüísticas consideradas relevantes, e com o auxílio do
Pacote Goldvarb, 2001.

Foram criadas, ainda, duas gravuras que estimulassem a produção es-
crita de palavras com os contextos em questão, as quais foram apresenta-
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das a alunos de quatro turmas da primeira à quarta série do Ensino Funda-
mental, matriculados em uma escola da rede oficial, situada na zona oeste
do Rio de Janeiro. Os dados são analisados de acordo com o contexto
adjacente e com a série do aluno. O objetivo dessa análise é verificar se os
falantes das séries iniciais percebem a inserção da semivogal posterior em
determinados contextos, transmitindo essa percepção para a escrita.

Finalmente, os resultados encontrados foram analisados no âmbito da
Geometria de Traços, proposta por Clements e Hume (1995), a qual hierar-
quiza os traços de cada segmento, assumindo as regras de associação como
um espraiamento de traços de um segmento a outro.

4. RESULTADOS

4.1    A ditongação em contexto nasal

As 71 redações dos alunos de primeira à quarta série apresentam ma-
nutenção de <on> e <om> em 221 dados encontrados. Além destes, há dois
dados que merecem atenção. Um deles é a forma verbal ‘compra’, grafa-
da por um aluno da quarta série como ‘coupra’. No vocábulo, apesar de o
estudante suprimir a consoante nasal, ele insere a semivogal recuada, de-
monstrando perceber a presença desse elemento na fala. Um outro caso
ocorre com a forma verbal ‘comprou’, escrita por um informante da tercei-
ra série como ‘cãoprou’. No dado, embora a vogal média tenha adquirido
os traços [+ab1] e [+ab3], transformando-se em uma dorsal baixa, a semi-
vogal [w] é representada pelo grafema <o>, formando um ditongo nasal
bastante comum na língua.

4.1.1    O Contexto nasal em Minas Gerais

Os fatores escolhidos como relevantes são vogal seguinte e contexto
seguinte. Na tabela 1, aparecem os resultados da variável vogal seguinte,
com input 0.560 e significância 0.000. Os dados mostram que a ausência de
vogal na sílaba seguinte favorece o travamento da sílaba pela inserção da
semivogal labial, com peso relativo 0.75, seguido das vogais dorsais, que
favorecem ligeiramente o fenômeno (0.54). Já as vogais labiais se reve-
lam neutras (0.51), contrariando a hipótese inicial. Por sua vez, as vogais
coronais (0.24) inibem a ditongação, visto que não compartilham traços do
nó Ponto de V nem com a vogal media [o], nem com a semivogal [w], as
quais apresentam o traço labial.
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No segundo grupo selecionado, contexto seguinte, as consoantes la-
biais (0.61) e as dorsais (0.56) apresentam-se como favorecedoras nos
dados, enquanto as coronais (0.34) são desfavorecedoras da ditongação.

4.1.2    No Rio de Janeiro

Na cidade do Rio de Janeiro, onde ocorre um maior índice de inserção
da semivogal labial em contexto nasal, a ditongação foi categórica quando /
oN/ se encontra em posição postônica, na margem direita. Nota-se que há,
nesta cidade, uma restrição que proíbe sílaba final com vogal nasal [õ], a
qual recebe categoricamente a semivogal labial para constituir um ditongo.

Com input 0,738 e significância 0.007, o programa seleciona, na se-
guinte ordem, os grupos de fatores vogal seguinte, faixa etária, contexto
seguinte, gênero, tonicidade e estilo discursivo.

Os resultados mostram que a vogal seguinte labial favorece a inserção
da semivogal labial (0.70), como em repondo, seguida da vogal dorsal (0.60),
como em responda. Por outro lado, o grupo fonológico /oN/ seguido de
vogal coronal tende à manutenção (0.29), como em responde.

No terceiro grupo selecionado, faixa etária, verifica-se um aumento
da realização de [õ] com o avanço da faixa etária. A faixa 1 apresenta
peso relativo 0.61, a faixa 2, 0.55; e a faixa 3 reduz o índice de ditongação,
com peso 0.32.

No grupo contexto seguinte, as consoantes seguintes labiais (0.63),
como em tombo, e dorsais (0.61), como em longo, mostram-se favorece-
doras da epêntese da semivogal labial, enquanto as coronais distribuídas
[S] e [Z], como em troncho, e as coronais anteriores, como em tonto,
desfavorecem o fenômeno, com peso relativo 0.45 e 0.28, respectivamen-
te.  Uma vez que a diferença entre estas últimas é pouco significativa, as
coronais são agrupadas na rodada seguinte.

Vejam-se os resultados da variável gênero. Os informantes masculi-
nos, com peso relativo 0.37, ditongam menos que os informantes femini-
nos, com peso 0.62, indicando que as mulheres estejam favorecendo mais
a inovação. Em relação à tonicidade, observa-se que, embora o percentu-
al indique um índice considerável de ditongação tanto na sílaba  pretônica
(79%) quanto na tônica (71%), o peso relativo mostra um ligeiro favoreci-
mento por parte das pretônicas (0.55) e um ligeiro desfavorecimento nas
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sílabas tônicas (0.45). Acredita-se que a divergência nos resultados deve-
se ao fato de essas informações estarem vinculadas a outros fatores, como
a adjacência de elemento labial ou dorsal e a margem direita.

A fim de verificar se a proximidade da sílaba tônica favorece a diton-
gação, são selecionados dois cariocas e dois mineiros residentes no Rio de
Janeiro para ler algumas frases contendo as palavras a seguir, nas quais a
sílaba tônica está assinalada: ‘convenço’ e ‘convence’, com distância 1 em
relação à tônica; ‘convencer’ e ‘convencido’, com distância 2, ‘convenci-
mento’ e ‘conveniente’, com distância 3; ‘concatenação’, com distância 4;
e ‘convenientemente’, com distância 5. Verifica-se a inserção categórica
do glide labial, independente da naturalidade do falante. O resultado, devi-
do talvez ao surgimento de acento secundário nas palavras mais longas,
sugere que a distância em relação à sílaba tônica não interfere no fenôme-
no da ditongação em contexto nasal. Último selecionado pelo programa, o
grupo estilo discursivo revela que a ditongação é mais freqüente na leitu-
ra, com 78% (0.51), que no relato de leitura, com 69% (0.33), não confir-
mando a hipótese.

É feita uma nova rodada somente com vogal seguinte, contexto pre-
cedente e seguinte, a fim de confirmar em que ordem esses grupos influ-
enciam a inserção da semivogal. Com input 0.750 e significância 0.000, o
pacote Goldvarb seleciona vogal seguinte, contexto seguinte e contexto
precedente. Começa-se cotejando a variável vogal seguinte, cujos dados
mostram que as vogais seguintes labiais (0.66) e dorsais (0.59) são favo-
recedoras da inserção do glide labial, enquanto as vogais coronais (0.32)
inibem a epêntese, visto que não compartilham traços do ponto de V com a
semivogal nasal posterior. Em relação ao contexto seguinte, observa-se
que, assim como ocorre com as vogais seguintes, as consoantes labiais
(0.65) e dorsais (0.58) são favorecedoras da ditongação, enquanto as con-
soantes coronais (0.30)  desfavorecem a realização ditongada da seqüên-
cia /oN/.

Finaliza-se a apresentação dos resultados com o grupo contexto pre-
cedente, em que as consoantes coronais favorecem o fenômeno da diton-
gação, com peso relativo 0.68. No entanto, deve-se levar em consideração
que na maioria dos vocábulos ocorre outros fatores que favorecem a epên-
tese da labial, como segmento seguinte labial ou margem direita (confor-
me citado em 6.2.2). Por outro lado, é mais provável que haja ditongação
com o contexto precedente coronal do que com o contexto seguinte de
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mesmo ponto, o qual apresenta peso relativo 0.30, conforme tabela 21. Por
sua vez as consoantes labiais mostram-se neutras, com peso relativo 0.50.
Enquanto as consoantes dorsais e a margem esquerda desfavorecem a
inserção do glide labial, apresentando, respectivamente, pesos relativos 0.43
e 0.42.

4.1.3    Formalização da ditongação em contexto nasal

As tabelas 1 e 2, a seguir, resumem, respectivamente, os contextos
favorecedores e desfavorecedores da epêntese da semivogal labial na se-
qüência /oN/ nas duas regiões estudadas, apresentando os percentuais e os
pesos relativos.

Tabela 1: Favorecedores da ditongação em contexto nasal

Tabela 2: Desfavorecedores da ditongação em contexto nasal
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Enquanto na cidade mineira a ausência de segmento seguinte favorece
a ditongação de /oN/, sem constituir fenômeno categórico, no Rio de Janei-
ro esse fator determina a inserção da semivogal labial. Logo, o que ocorre
nesse contexto é um efeito de borda na margem direita (conforme cita
BISOL, 2002), onde primeiramente a nasal transmite sua nasalidade para a
vogal precedente [o] e, em seguida, é apagada. Após a queda da nasal,
surge a semivogal nasal [w)], contígua à vogal nasalizada.  Essa contigüi-
dade ocorre não somente com o contexto em questão, mas também na
ditongação de outras vogais nasais em final de palavra. Assim, as vogais
nasais coronais [e)] e [i)] podem receber a semivogal coronal [y)] para
constituir o ditongo, como em c/eN/ - c[e)y)] e s/iN/ - s[i)y)]. Já a vogal
labial [u)] e a dorsal [Œ)] admitem a labial (e, portanto, dorsal) [w)], como
em álb/uN/ - álb[u)w)] e am/aN/ - am[ãw)]. Ao que tudo indica, apenas a
seqüência /aN/ pode se realizar, como o ditongo [Œ)w)] – conforme ocor-
rem em faç[Œ)w)] e cant[Œ)w)]  – e  também como vogal nasal [Œ)] –
segundo se nota em órf[Œ)] ou maç[Œ)].

Uma vez que a ditongação em final de palavra pode afetar todas as
vogais nasais, acredita-se que haja, na língua, uma restrição proibindo a
ocorrência de vogal nasal em fronteira de palavra. Tal restrição parece ser
categórica na capital do Rio de Janeiro, exceto no uso da vogal dorsal, e
não-categórica em outras regiões. Atribui-se a ela a freqüente epêntese de
semivogal nesse contexto.

As vogais labiais e dorsais da sílaba seguinte podem levar à inserção
do glide recuado, principalmente se ocorrerem com consoantes de mesmo
traço. Nesse caso, a semivogal labial nasal surge da assimilação do traço
labial e/ou dorsal da vogal seguinte, como se nota em (01) nas árvores
simplificadas:

Figura 02: Epêntese da semivogal labial nasal por espraiamento do Ponto de V
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Em (25), o nó ponto de V da vogal seguinte espraia para a esquerda,
levando consigo todos os traços a ele subordinados, conforme linha de as-
sociação tracejada, enquanto o mesmo nó da vogal nasal espraia para a
direita, formando, assim, o nó vocálico de um novo segmento contíguo à
vogal [õ]. A linha de associação à direita passa livremente pelo segmento
[t], visto que este não possui a camada Ponto de V, fato que impediria tal
espraiamento, por violar o Princípio do Não-Cruzamento de Linhas de As-
sociação.

Na seqüência /oN/, a presença de vogal labial ou dorsal na sílaba se-
guinte pode favorecer a ditongação, mas não a determina. Da mesma for-
ma, é possível haver ditongação em um contexto que anteceda uma vogal
coronal, como em ‘longe’, palavra em que há epêntese de [w)] apenas na
leitura da informante carioca da faixa 2, demonstrando que a adjacência
desse traço tende a impedir a inserção do glide recuado. Este, havendo
ditongação nesse ambiente, assimila apenas o ponto de V da vogal labial
[õ].

Retoma-se o exame da seqüência /oN/. Pode ainda haver consoantes
labiais ou dorsais que transmitam o traço de Ponto de C para a semivogal
que surge, como em compro, representado em árvore simplificada a seguir.

Figura 02: Espraiamento do Ponto de V e do Ponto de C
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Desfavorece a ditongação de /oN/ um segmento coronal adjacente,
esteja ele seguindo ou precedendo o contexto em questão, visto que ele não
compartilha traços no nó Ponto de V  com a vogal labial média da seqüên-
cia analisada.

4.2    A DITONGAÇÃO EM HIATOS FINAIS

São expostos, aqui, os resultados da inserção da semivogal [w] em
hiatos finais que apresentam a primeira vogal [o] como tônica (V@.V),
como em ‘boa’, ‘vôo’ e ‘perdoe’. As demais posições na sílaba não são
aqui consideradas, visto que não manifestam a inserção da semivogal recu-
ada, fenômeno estudado.

De um total de 71 redações da primeira à quarta série do Ensino Fun-
damental, são encontrados 225 dados com o hiato final <oa>. Dentre estes,
ocorre manutenção em 167 dados, ou seja, 74%, enquanto 58 vocábulos
recebem a semivogal labial para desfazer o hiato, representando 26% de
ocorrências, distribuídas nas quatro séries iniciais. Os resultados mostram
que, conforme a expectativa, alguns alunos das séries iniciais reconhecem
a presença da semivogal labial na fala e a transferem para a escrita, desfa-
zendo o hiato final <oa>, em palavras como leoa, boa e pessoa.

Nesses textos, é observado que um mesmo aluno pode inserir o glide
em uma palavra e manter o hiato em outra, demonstrando uma certa inse-
gurança em relação à terminação dos vocábulos. Essa incerteza parece
não afetar os alunos da primeira série, os quais ora ditongam todas as ter-
minações em hiato, ora as mantém em todos os vocábulos.

4.2.1    Os hiatos na fala de Minas Gerais

De um total de 250 dados dos hiatos finais <oa>, <oe> e <ôo> na fala
de Minas Gerais, ocorre ditongação em 196 (78%) e manutenção em 54
(22%). O fator mais favorecedor da epêntese de [w] nos hiatos finais em
questão é a vogal final dorsal (165/188), com peso relativo 0.63 (87%) ,
seguida da vogal labial (29/35) que representa 82% de ditongações, com
peso relativo 0.53.  Já a vogal coronal é a grande inibidora do fenômeno
em 92% dos casos, apresentando apenas 2 casos de epêntese de [w] (2/
27), com peso relativo 0.019. Nesses vocábulos, não é rara a passagem de
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hiato a ditongo após o alçamento da coronal como outra alternativa para se
desfazer o hiato final: [Èzoy], [pex.Èdoy].

Contudo, o alto índice de inserção da semivogal em todos os contextos
precedentes revela que há outros fatores contribuindo para a ditongação, o
que torna esse grupo irrelevante. O mesmo se pode afirmar do grupo nú-
mero de sílabas, que apresenta 83% (119/142) de epêntese nos vocábulos
trissílabos e 71% (77/108) nos dissílabos. Dentre os casos de manuten-
ção, ocorre, em vocábulos finalizados por coronais, a passagem do hiato a
ditongo pelo alteamento da vogal coronal, como em perd[oy] e z[oy].

4.2.2    Os hiatos na fala do Rio de Janeiro

Na fala dos informantes cariocas, são encontrados 215 dados com os
hiatos finais <oa>, <ôo> e <oe>, dentre os quais 169 (78%) são desfeitos
pela inserção da semivogal recuada e 46 (21%) são mantidos. A manuten-
ção dos hiatos não se verifica na fala espontânea dos informantes. Por
essa razão, somente a leitura é considerada, com 164/210 dados (78%).

Considerando somente os fatores estritamente fonológicos, o pacote
Golvarb seleciona como relevante o grupo segunda vogal do hiato. A
vogal final dorsal é a mais favorecedora da epêntese do glide labial, com
peso relativo 0.71 (91%), seguida da labial, com peso relativo 0.63 (88%).
O resultado demonstra que o elemento epentético compartilha com a vogal
seguinte os traços [labial] e [dorsal]. Por outro lado, a vogal final coronal
inibe quase categoricamente a ditongação, com peso relativo 0.007 (3%).
Há 1 ocorrência de ‘coroe’ apresentando mudança, lida pelo informante da
faixa 1. Ao que parece, essa é a forma por ele utilizada na fala espontânea,
haja vista sua leitura apresentar bastante ênfase, aproximando de uma fala
real os diálogos das personagens.

O grupo número de sílabas revela que o fator trissílabo favorece a
inserção do glide labial, com 90% (96/106) de ditongação, enquanto nos
dados dissílabos a freqüência reduz para 66% (73/109). Vale observar que
este fator envolve também os monossílabos, ou seja, aqueles em que há o
alçamento da vogal coronal, com a conseqüente ditongação sem a epênte-
se de semivogal.

Dentre os 33 casos de manutenção com precedente coronal, 26 hiatos
possuem como segunda vogal a coronal: ‘zoe’, ‘coroe’, ‘perdoe’ e ‘aloe
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vera’. Há 5 casos com dorsal e 2 com labial: ‘enjôo’ e ‘zôo’ (substantivo).
O número elevado demonstra que a segunda vogal coronal está bloqueando
a inserção do glide recuado, e não a consoante precedente.

4.2.4    Formalizando a inserção de [w] em hiatos finais

Os resultados obtidos nas cidades do Rio de Janeiro e de Itajubá reve-
lam uma freqüência elevada de inserção do glide labial nos hiatos finais
<oa> e <ôo>, ao passo que, no hiato final <oe>, o fenômeno tende a ser
bloqueado. A semivogal epentética nesses contextos deve-se ao espraia-
mento do nó ponto de V da vogal labial tônica, como se vê em (03):

Figura 03: Inserção da semivogal labial por espraiamento do Ponto de V

Na figura acima, a vogal média espraia para a direita o nó Ponto de V,
levando ao surgimento do elemento [w], com os mesmos traços do nó de
origem. Esse fenômeno ocorre sem a interferência do ponto de V da vogal
final, uma vez que, eventualmente, há ditongação antes da vogal final coro-
nal, e, mesmo nesse contexto, o glide labial epentético continua sendo ho-
morgânico à primeira vogal do hiato, como em voe – [Èvow.wI]. Nesse
ambiente, no entanto, ocorre freqüentemente a ditongação sem a epêntese
do [w], por meio da ressilabificação da vogal coronal, que deixa de ocupar
a posição de núcleo da sílaba final e passa à posição de coda da sílaba
precedente.
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Observam-se aqui duas estratégias distintas com a finalidade de se
desfazer o hiato: a ressilabificação da vogal final e a inserção de uma semi-
vogal homorgânica à tônica. Com o mesmo objetivo, anular o hiato, ocorre
a ditongação em vocábulos com a vogal final dorsal ou labial, por meio da
inserção do glide [w], que passa a ocupar a posição de coda, formando o
ditongo decrescente [ow]. Essa estratégia deve-se a uma restrição atuante
na língua que proíbe hiatos. Tal rejeição já era vista no latim, que tinha a
inserção da semivogal coronal como uma das estratégias de desfazimento
de hiato, como em creo > creio. Respeitando uma outra restrição que
prediz o preenchimento do onset nas sílabas do português, a semivogal epen-
tética passa a ser compartilhada pela sílaba final, na qual ocupa a posição
de ataque, constituindo, assim, um ditongo crescente (cf. COUTO,
1994:134).

Ao que tudo indica, o preenchimento do onset para se evitar o hiato é
mais importante que a não-adjacência de segmentos orais labiais, prevista
por OCP[labial] e, por isso, esta é violada em detrimento daquela. Essa
tendência, no entanto, adquire proporções diferentes de acordo com a re-
gião. No Rio de Janeiro, a epêntese de [w] ocorre categoricamente no
relato de leitura, de acordo com os dados aqui apresentados. Porém, consi-
dera-se a possibilidade da não-inserção no falar carioca, principalmente em
vocábulos menos focalizados. Em Minas Gerais, por sua vez, há variação
em proporções menores, inclusive na fala espontânea.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O glide epentético pode surgir em duas situações: 1) na seqüência /
oN/, qualquer que seja a posição que ela ocupe na palavra, e 2) nos hiatos
finais <oa>, <ôo> e <oe> em que a primeira voga seja acentuada, como em
boa, vôo e voe. No primeiro caso, a semivogal labial surge na margem
direita de vocábulos com a seqüência /oN/ a fim de não violar a restrição
que coíbe vogal nasal média nessa margem de palavra prosódica. No Rio
de Janeiro, essa restrição é observada categoricamente, enquanto, em Mi-
nas Gerais, ela pode ser violada.

Em posição não final, o glide recuado pode surgir por espraiamento
dos traços de ponto de V da vogal [õ] e, geralmente, o gatilho é a adjacên-
cia com segmentos de traços semelhantes, isto é, [labial] ou [dorsal]. Em
Minas Gerais, a inserção de [w] em contexto final é bastante difundida,
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enquanto no Rio de Janeiro o fenômeno é categórico, excetuando-se ape-
nas os casos de alteamento da vogal média, como em c/oN/ ~ c[u)]. Quan-
do, ao contrário, os segmentos adjacentes possuem traço [coronal], a epên-
tese tende a ser bloqueada.

O segundo caso de formação do ditongo [ow] ocorre em hiatos finais,
de modo a não violar uma restrição bastante importante que rejeita hiatos.
Essa rejeição é vista desde o latim, que se valia de alguns processos como
solução: a ditongação, a crase, a fusão de traços entre consoante e vogal e
também o desenvolvimento de um som palatal. Na atualidade, a fim de
satisfazer a restrição, a vogal tônica espraia seus traços de ponto de V,
formando, na posição de coda, a semivogal labial que é compartilhada pela
segunda sílaba, da qual é o ataque. Esse fenômeno é mais amplo no Rio de
Janeiro que em Minas Gerais, de acordo com os dados obtidos.

Sugerem-se trabalhos que 1) tratem da queda do glide labial em [ow] e
[uw] originados da vocalização da lateral; e 2) verifiquem, em outras regi-
ões do país, se ocorre a inserção da semivogal recuada na seqüência /oN/
e em hiato final [o] + vogal. Tais pesquisas podem contribuir para uma
revisão na lista de ditongos apresentada nas gramáticas tradicionais.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata da realização do sujeito pronominal no portu-
guês brasileiro (PB) e no italiano. De acordo com a teoria de Princípios e
Parâmetros (1981), o Parâmetro do Sujeito Nulo pode ser marcado de
maneira positiva ou negativa, dividindo, assim, as línguas entre as que licen-
ciam o sujeito nulo e as que obrigatoriamente preenchem o sujeito.

A realização do sujeito nulo, ao menos nas línguas românicas, parece
estar, portanto, intimamente ligada à questão morfológica da riqueza do
paradigma verbal. A proposta de Chomsky (1981) é a de que uma língua
que possui um sistema flexional rico licencia o sujeito nulo, enquanto as
línguas que apresentam um sistema flexional pobre preenchem, obrigatori-
amente, o sujeito.

Pesquisas, como a de Duarte (1993,1995, 2003), apontam para o fato
de o PB, com a redução do paradigma verbal, ter perdido as características
de língua de sujeito nulo e, conseqüentemente, passou a apresentar um
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maior índice de sujeitos pronominais preenchidos. Por outro lado, no italia-
no, que possui um paradigma verbal diversificado, a realização fonética do
sujeito é redundante, já que um princípio funcional seria o de não dizer mais
que o necessário. O preenchimento do sujeito numa língua como o italiano
é previsto, então, somente para expressar ênfase ou contraste (Rizzi, 1988).

O trabalho tem por objetivo, a partir das traduções das tiras da “Mafal-
da” para o PB e para o italiano, compreender, portanto, se as frases em que
o CP (sintagma complementizador) é preenchido correspondem a um con-
texto no qual já prevalece a preferência pelo sujeito pleno no PB.

Foram selecionadas as tiras idênticas estruturalmente nas duas línguas,
para verificar se no comportamento de uma língua marcada positivamente
no parâmetro do sujeito Nulo, como o italiano, o preenchimento do CP influ-
enciará para a realização do sujeito pleno. Para tanto, utilizamos o arcabou-
ço teórico da Teoria de Princípios e Parâmetros juntamente ao procedi-
mento teórico -metodológico da Sociolingüística Variacionista (Kato & Ta-
rallo, 1989).

Este trabalho está organizado em 5 capítulos. No capítulo 1, são apre-
sentados os modelos teóricos que serão os pilares da pesquisa.No capítulo
2, apresentamos trabalhos relevantes sobre o estatuto do sujeito nulo no
PB. No capítulo 3, é apresentada a metodologia. No capítulo 4, apresenta-
mos os resultados da pesquisa e, no capítulo 5, as considerações finais.

1. O PARÂMETRO DO SUJEITO NULO

Chomsky (1981), sob a perspectiva de que exista um órgão mental
responsável pela língua, propôs a existência de informações inatas referen-
tes à linguagem humana. Essas formações corresponderiam ao que se con-
vencionou chamar de Gramática Universal (GU), entendida como o con-
junto das informações lingüísticas inatas a toda espécie humana. De acordo
com essa visão, o ser humano possui um aparato genético que o torna
capaz de adquirir uma língua. A GU seria, portanto, o estado inicial de aqui-
sição da linguagem, “um órgão biológico, que evolui no indivíduo como qual-
quer outro órgão. O resultado dessa evolução é a gramática final que ca-
racteriza os conhecimentos lingüísticos do falante adulto” (Raposo, 1992:47).

As informações inatas são chamadas de Princípios, que são responsá-
veis pelo que há em comum entre todas as línguas. No entanto, os Princípi-
os apresentam Parâmetros, que são marcados pela gramática de forma
binária, positiva ou negativa. Essa marcação é feita a partir do input ao
qual o falante, durante o período de aquisição da linguagem, é exposto e,
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assim, faz suas marcações até que seja formada a gramática de sua língua
materna, ou seja, a gramática final de uma língua corresponde a uma com-
binação de valores paramétricos (Chomsky, 1981).

O Princípio da Projeção Estendido (Chomsky, 1981), por exemplo, pre-
vê que “toda oração possui uma posição para o sujeito”, e o Parâmetro do
Sujeito Nulo divide as línguas entre as que devem preencher foneticamente
tal posição, possuindo, portanto, marcação negativa para o parâmetro, e as
que não devem preencher, que correspondem às que possuem marcação
positiva para o parâmetro.

O Parâmetro do Sujeito Nulo vem sendo alvo de muitos trabalhos (cf.
Chomsky 1981, Rizzi 1982, 1986, 1988). Tal fato deve-se à importância que
existe em se descobrir como as línguas se comportam de acordo com de-
terminado parâmetro, nesse caso, o que se refere ao preenchimento do
sujeito pronominal e todas as características a ele associadas.

Nas línguas românicas, a realização do sujeito nulo parece estar bas-
tante relacionada à questão da riqueza morfológica do paradigma verbal.
Dentro dos pressupostos estabelecidos por Chomsky (1981), tal relação se
sustenta, já que, segundo o autor, um princípio seria o de não dizer mais do
que o necessário, logo, uma língua que possua um sistema flexional rico
licenciaria o sujeito nulo, pois não precisaria, necessariamente, de informar
duas vezes – através da flexão e do pronome – o sujeito. O não preenchi-
mento do pronome em função da falta de necessidade ficou conhecido
como o Princípio “Evite Pronome” (Chomsky, 1981: 65). As línguas que
contêm um paradigma verbal diversificado que seja capaz de dispensar o
uso do pronome “obedecem”, portanto, a esse princípio. Por outro lado, as
línguas que apresentam um sistema flexional pobre não podem obedecer-
lhe, pois preenchem, obrigatoriamente, o sujeito, dado que as informações
contidas na desinência verbal não são suficientes para a sua designação.

De acordo com essa perspectiva, o Parâmetro do Sujeito Nulo, por
conseguinte, diferencia línguas como o Inglês e o Italiano, pois estas possu-
em marcações distintas para o parâmetro em questão. Portanto, o que indi-
caria qual o valor na marcação paramétrica, nesse caso, seria a diversifica-
ção de formas do paradigma verbal. Se por um lado temos o Inglês, que
possui um paradigma verbal praticamente uniforme, com apenas 2 desinên-
cias (love, love, loves, love, love, love), por outro, temos o Italiano, que
possui um paradigma verbal flexionado diversamente para cada pessoa,
(amo, ami, ama, amiamo, amate, amano).

Para Rizzi (1988), em línguas como o Italiano, a realização fonética do
sujeito se torna redundante, já que funcionalmente a desinência já se encar-
rega da distinção entre as pessoas verbais, não sendo, portanto, necessário
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o pronome. No Inglês, no entanto, como pudemos verificar acima, a reali-
zação fonética do sujeito desempenha um papel fundamental na distinção
entre as pessoas verbais exatamente porque as desinências não dão conta
de distingui-las, não havendo, assim, um acúmulo de informações desne-
cessárias. Dessa forma, o preenchimento do sujeito, segundo o autor, numa
língua como o Italiano, aconteceria somente para expressar ênfase ou con-
traste, visto que nesses casos não há outra opção que não o preenchimento
mesmo.

Dardano e Trifone (2003), autores de uma gramática tradicional do
Italiano, também relacionam a omissão do sujeito pronominal à diversifica-
ção de formas flexionais do paradigma verbal. Apresentando, portanto, o
mesmo raciocínio proposto pela Teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky,
1981), ainda que não a tenham mencionado. Segundo os autores, no que se
refere ao uso do pronome pessoal diante do verbo, o Italiano se distingue de
outras línguas européias, pois, tendo em vista que possui um paradigma
verbal bastante diversificado, poucos são os casos em que a omissão do
pronome irá gerar confusão, ou seja, quase sempre permite eliminar o pro-
nome pessoal. Quando há a presença do pronome, deve-se a fatores de
cunho expressivo. Para os autores, há uma relação muito estreita entre o
uso do pronome pessoal e o sistema flexional de cada língua.

O Princípio “Evite Pronome”, que corresponde, conforme visto, ao não
preenchimento dos pronomes, se estes não forem necessários para desig-
nar o sujeito ou em casos de natureza expressiva, é um princípio que obede-
ce a um critério de economia, em que as opções de preenchimento ou não
do pronome, uma vez postas, são escolhidas pela gra-

m á-

tica particular de acordo com o que é imprescindível para a compreensão
da sentença. Desse modo, em línguas como o Italiano o cumprimento desse
princípio será, conseqüentemente, muito mais rígido que em Inglês, por exem-
plo, em que a opção pelo sujeito pronominal pleno torna-se praticamente
categórica.

A escolha do italiano como língua a ser analisada juntamente ao PB no
presente trabalho se deve, portanto, ao fato de que acreditamos que possa
contribuir positivamente confrontar a realização do sujeito pronominal no
PB com a de uma língua prototípica de sujeito nulo como italiano. Dessa
forma, poderemos, através das sentenças com contextos semelhantes reti-
radas do corpus “Mafalda”, verificar como se realiza o preenchimento
pronominal nas duas línguas.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:19188



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 189

O SUJEITO PRONOMINAL NAS TIRAS DA MAFALDA: UMA COMPARAÇÃO DO SUJEITO NULO NAS GRAMÁTICAS DO
PORTUGUÊS BRASILEIRO E DO ITALIANO

O Parâmetro do Sujeito Nulo no PB há algum tempo tem sido bastante
discutido entre os pesquisadores (cf. Duarte, 1993, 1995, 2000, 2003), visto
que este vem apresentando freqüentemente uma preferência por sujeitos
plenos. Acredita-se que a perda do paradigma verbal diversificado tenha
sido a provável causa do fenômeno.

Trabalhos sobre as propriedades do PB desenvolvidos à luz da Teoria
de Princípios e Parâmetros junto ao procedimento teórico-metodológico da
Sociolingüística Variacionista (Kato & Tarallo, 1989) demonstraram que e
a escolha por um modelo diferenciado era viável. O modelo quantitativo, o
tratamento estatístico e o empirismo, utilizados pela Teoria da Variação e
mudança (Labov, 1972), são, portanto, importantes para o desenvolvimento
de uma pesquisa lingüística, podendo ser empregado juntamente às explica-
ções formais da Teoria Gerativa.

Os estudos de Duarte (1993, 1995, 2003) sobre o sujeito nulo no PB
visaram a análise do PB sob a mesma ótica e, a partir de uma abordagem
variacionista, demonstraram também os benefícios decorrentes da utiliza-
ção do modelo gerativista e sociolingüista. A análise de dados concretos
retirados da fala ou da escrita de uma língua específica pode, portanto,
“contribuir para a o tratamento formal das questões lingüísticas” (Duarte,
1993).

2. O SUJEITO NULO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

O PB possuía um paradigma verbal de seis formas distintas ao final do
século IXX e início do século XX (canto, cantas, canta, cantamos, catais,
cantam), coexistindo com as duas formas diretas da 2ª pessoa do singular e
do plural as formas indiretas você e vocês, flexionadas na 3ª pessoa do
singular e do plural, respectivamente. Mais tarde esse paradigma passa a
um novo, que apresenta apenas quatro formas distintas devido à perda das
duas pessoas diretas do singular e do plural (canto, (você) canta, canta,
cantamos, (vocês) cantam, cantam), que é utilizado mais à frente com um
novo paradigma, que contém apenas três formas distintas em decorrência
da implementação do “a gente”, o qual ocupa a posição de 1 ª pessoa do
plural (Duarte, 1993).

Duarte (1993) verificou, a partir de um corpus constituído de peças
teatrais de cunho popular em diferentes épocas, que houve, no PB, um
declínio do uso de nulos do fim do século IX ao fim do XX. Constatou-se
que, no período em que prevalecia o primeiro paradigma, o índice de sujei-

temp1.pmd 29/4/2008, 18:19189



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade190

Aline Fernanda Alves Dias

tos nulos ainda era alto, 75% em 1918, embora já houvesse as duas formas
de tratamento em competição com as 2ª pessoas diretas. Num segundo
momento, equivalente ao 2º paradigma, aproximadamente nos anos 30, em
que as 2as pessoas diretas desapareceram, restando apenas as indiretas, o
percentual de nulos passou, então, a ocupar a casa dos 50%. Por fim, por
volta dos anos 70, com o emprego do o a gente, o percentual de nulos cai
ainda mais, chegando aos 25% nos anos 90 do século passado.

Dessa forma, com o empobrecimento das formas flexionais no paradigma verbal
do PB, acredita-se que a concordância tenha deixado de desempenhar o papel
fundamental de diferenciação das pessoas do discurso e tenha passado, portanto,
a ser insuficiente para a recuperação do sujeito. A conseqüência foi que o PB
passou a não “obedecer” mais ao Princípio “Evite Pronome”, que requer o não
preenchimento do sujeito pronominal quando a identificação for possível, e a
obrigatoriedade do sujeito nulo tem cedido cada vez mais espaço ao sujeito pro-

nominal pleno (Duarte, 1995).

Segundo Duarte (1993,1995), devido a essa redução, o PB estaria pas-
sando, portanto, por uma fase de mudança na marcação do Parâmetro do
Sujeito Nulo, em função dessa diminuição de formas no paradigma verbal.
Tal fato acarretaria, conseqüentemente, uma passagem de língua [+pro-
drop] para [-pro-drop].

Duarte (1993) ressalta o fato de que, como nenhuma língua muda ins-
tantaneamente, mas sim em um certo espaço de tempo, ainda existe a pos-
sibilidade de se omitir o pronome em PB, embora já haja uma preferência
pelo sujeito pronominal pleno. O fenômeno estaria, portanto, de acordo com
a fase por que o PB passa, um momento de transição de língua de sujeito
nulo para língua de sujeito pleno.

Segundo os pressupostos da Sociolingüística Variacionista, baseada nos
Princípios teóricos de Labov (1972), as variantes podem permanecer em
um sistema lingüístico durante um determinado período de tempo, havendo,
assim, a coexistência de duas ou mais formas distintas, que possuem o
mesmo significado, dentro de um único sistema. Quando uma das formas
desaparece ou é substituída por outra, restando apenas uma, caracteriza-
se, então, o fenômeno da mudança lingüística.

Essa fase de transição seria responsável, então, pela ocorrência ainda de sujeitos
nulos na gramática do PB, porém, com essas modificações, ele estaria perdendo
gradualmente a categoria vazia do sujeito, que até então era identificada pela
flexão verbal. Acredita-se, com isso, que o emprego de determinada estrutura vai
sendo cada vez menos utilizado, até que é remarcado o valor do parâmetro
(Duarte,1995).
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Além da preferência por sujeitos plenos, os resultados de Duarte (1995)
sobre amostras de falantes do PB com nível superior apontaram que as
alterações no paradigma verbal e, conseqüentemente, o comportamento
diferenciado das línguas [+ pro-drop] estariam levando o PB a apresentar
outras mudanças em relação ao parâmetro pro-drop, como, por exemplo,
os sujeitos correferentes:

(1) Porque eu não ‘tava certo se eu ia querer fazer escola técnica ou
se eu queria continuar fazendo o científico.

O pronome você representando o sujeito indeterminado e os sujeitos
não referenciais nulos:

(2) Aqui você sai, você vê muito concreto na tua frente, você esbarra
com isso.

Sujeitos preenchidos com traço [- animado], os quais, embora ainda
apresentem uma certa resistência ao pleno, vêm sendo cada vez mais pre-
enchidos, o que não ocorre em línguas [+pro-drop], o que significaria, por-
tanto, uma “clara evidência da perda gradual de uma importante proprieda-
de pro-drop” (Duarte, 1995):

(3) Por que você não aprontou o almoço
i
 na hora?  Ele

i 
está pronto.

O sujeito duplo, deslocado à esquerda, que só ocorre em línguas que
não admitem sujeito nulo, e está se tornando muito usual no PB:

(4) Então você acredita que a prisão do PC ela só vai acontecer por
acaso?

(5) Eu, eu sinto demais isso, né?

Acredita-se, ainda, que as sentenças que apresentam o Sintagma Com-
plementizador (CP) preenchido também sejam um contexto em que a op-
ção pelo pleno já seja preferida. Ë o caso das relativas:

(6) Eu já te contei sobre a foto que eu vi uma vez? (Duarte, 1993)
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Por esse motivo, escolhemos analisar, no presente trabalho, somente
as sentenças que possuíam o CP preenchido, a fim de confirmar a hipótese
de que esse já seja um contexto de sujeitos plenos.

3. O CORPUS “MAFALDA”

O corpus foi constituído a partir das traduções para o PB e para o
italiano da história em quadrinhos Toda Mafalda, do escritor argentino
Quino. Embora se trate de uma produção escrita, a escolha desse material
deve-se ao fato de que as histórias em quadrinhos procuram, em geral,
reproduzir marcas do registro informal da língua, sobretudo porque se apre-
sentam diálogos dos personagens em sua maioria infantis. Contribuiu ainda
para a nossa escolha a possibilidade de podermos comparar estruturas sin-
táticas semelhantes nas duas línguas, possibilitando-nos, dessa forma, ana-
lisar os mesmos contextos em que ocorrem o sujeito pronominal pleno e
nulo em ambas as línguas.

Para tanto, foram selecionados os sujeitos de referência definida que
constavam das tiras consideradas semelhantes estruturalmente, ilustradas
pelos exemplos abaixo:

(7) “Meu pai
i 
não quer comprar a televisão porque ele acha que defor-

ma a mente das crianças” (M) (t.9-D, p.6, br)

(8) “Papà
i
 non vuol comprare la tele perché cvi dice che deforma la

mente infantile.”(M) (t5, p-8, It)

A decisão de privilegiar somente as tiras com estruturas semelhantes
resultou em um menor número de dados. Contudo, acreditamos que, se o
objetivo era verificar os mesmos contextos nas duas línguas, essa era uma
escolha perfeitamente cabível. Foram, com isso, descartados os seguintes
dados que apresentaram estruturas diferentes:

(9) “Por que as vacas, que têm tanto campo aqui, também vão para o
estrangeiro?” (M) (t.2, p.3, br)

(10) “Con tutti i campi che hanno le muccche qui, perché diavolo vanno
all’estero anche loro? (M)(t2, p-9, It)
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Além das tiras com estruturas diferentes, não foram considerados da-
dos com sujeito pronominal categórico, modificado por numeral, quantifica-
dor, seguido de aposto etc:

(11) “A função das relações públicas é mostrar às pessoas que nós,
empresários, somos humanos...” (Mn) (t.153, p.43, br)
(12) “La funzione delle relazioni pubbliche è di mostrare alla gente che
noi commercianti siamo umani...”(Mn) (153 p-39, It)

(13) “Talvez eu também devesse planejar a minha vida” (F) (t.129,
p.37, br)

(14) “Forse anch’io dovrei pianificare la mia vita”(F) (129, p-34, It)
Respostas curtas, visto que também é categórico no PB e, em italiano,
é empregado “sì”:

(15) “Teu pai te deu mesmo um jogo de xadrez?” (M) (t.74, p.23, br)
“Deu” (F) (t.74, p.23, br)

(16) “Davvero tuo papà ti ha regalato gli scacchi?”(M) (74, p-23, It)
 “Sì”(F) (74, p-23, It)

Sujeitos contrastivos, que, de acordo com Rizzi (1988), revelam ênfase
e contraste, não podendo, portanto ser representados por um pronome nulo:

(17) “Que bobagem! Eu tenho televisão e nem por isso tenho a mente
deformada!” (F) (t.9-D, p.6, br)

(18) “Che schiocchezza! Io la tele ce l’ho, ma non ho mica la mente
deformata!”(F) (t5, p-8, It)

Por fim, também foram excluídas de nossa análise as orações coorde-
nadas não iniciais com sujeito correferente ao da oração anterior, pois o uso
do nulo, nesses casos, não parece ser uma propriedade apenas das línguas
positivamente marcadas no Parâmetro do Sujeito Nulo (Duarte, 1993):

(19) “Uma lenda diz que, quando Deusi estava fazendo o mundo,  elei
se sentou para descansar aqui e acaboui dormindo.” (Ma) (t.657, p.141,
br)
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Obtivemos, então, um total de 1052 dados para cada língua, os quais
foram submetidos ao pacote de programas estatísticos VARBRUL. Como,
para esse trabalho, tínhamos interesse somente nas sentenças que apre-
sentavam o Sintagma Complementizador (CP) preenchido, o VARBRUL
selecionou apenas os que apresentavam essa estrutura, resultando em 536
dados para o PB e 522 dados para Italiano.

3.1- A ESTRUTURA DE CP

Uma sentença possui CP preenchido nos seguintes casos:
- quando apresenta pronome interrogativo, em que o especificador do

CP é preenchido:

(20) “O que você vai pedir aos reis magos, Susanita?”(M) (t.605, p-
130, br)

(21) “Cosa chiederai a Gesù bambino, Susanita?”(M) (t.600,  p-128,
It)

- quando se trata de uma oração encaixada, em que a conjunção inte-
grante preenche o núcleo do CP:

(22) “Tenho que reconhecer que ela foi viva!” (M) (t.23, p.10, br)

(23)  “Bisogna riconscere che cv è stata astuta”(M) (t23, p.13, It)

- quando se trata de uma oração relativa:
(24) “Porque tem uma coisa que eu não entendo. (Mg) (t.442, p.95,
br)

(25) “C’e una cosa che non cv capisco...” (Mg) (437 p- 95, It)
- quando apresenta elemento à esquerda:

(26) “Papai, você pode me explicar porque a humanidade funciona tão
mal?” (M) (t.80, p.25, br) (27) “Papà, sapresti spiegarmi perché
l’umanità funziona così male?”(M) (80, p.24, It)

(27) “Papà, sapresti spiegarmi perché l’umanità funziona così
male?”(M) (80, p.24, It)
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4. RESULTADOS

Os resultados obtidos forneceram o percentual geral representado pela
tabela abaixo:

Tabela 1. Resultados gerais com o CP preenchido

A diferença entre as taxas de sujeito nulo do PB e do italiano confirma,
primeiramente, o comportamento diferenciado de ambas as línguas frente
ao Parâmetro do Sujeito Nulo e valida a hipótese de que, nas sentenças do
PB em que há material em CP, prevalece a preferência pelo pleno, enquan-
to que no italiano esse não é um contexto que interfere.

O resultado dos dados com material no especificador de CP e com
material no núcleo de CP corresponde, respectivamente, às tabelas 2 e 3:

Tabela 2. Resultados com o Spec de CP preenchido

Tabela 3. Resultados com o núcleo de CP preenchido
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Verificamos que os índices continuam baixos para o PB e altos para o
italiano. Contudo, a tabela 3 mostra um percentual um pouco maior de nulos
para o PB nos casos em que o núcleo de CP foi preenchido. Acreditamos
que tal fato possa ser em decorrência dos sujeitos correferentes, que as
subordinadas ainda apresentam:

(28) “Meu pai
i
 disse que cvi gastou uma fortuna com meu material

escolar...” (Mn) (t.317, p.69, br)

Para Duarte (1995) essas situações em que ainda é possível a ocor-
rência de um nulo acontecem porque contam com um contexto anterior
capaz de identificar as categorias vazias, mas não porque haja a identifica-
ção pela flexão. Dessa forma, se o contexto é uma pergunta feita direta-
mente a uma pessoa, somente ela poderá responder. Assim como nos de-
mais exemplos acima, em que já tinham sido mencionados os sujeitos (dire-
tor e todo mundo, respectivamente) e que, por isso, foi possível a ocorrên-
cia na oração subordinada do sujeito nulo correferente.

De acordo com Calabrese (1986), quando o referente não é esperado,
ou seja, existe outro candidato para a referência do sujeito, prefere-se a
expressão fonética do pronome. Caso o sujeito venha como correferente, a
opção será pelo nulo. Isso explicaria, portanto, as subordinadas de sujeitos
correferentes apresentarem nulos e, segundo Duarte (1995), serem, junta-
mente às estruturas independentes que têm um referente esperado, os con-
textos de maior resistência do nulo no PB.

Em línguas como o espanhol e o italiano, segundo Fernández Soriano
(1999), nos contextos em que se tem um sujeito correferente ao da oração
anterior não haverá variação, pois, nesse caso, ocorreria o nulo obrigatori-
amente. É interessante, portanto, também observar que hoje no PB não é
rara a ocorrência de construções em que, embora o sujeito da subordinada
seja correferente ao da principal, faz-se a opção pelo pleno (Duarte, 1995):

(30) Mas eu acho muito engraçado quando eu lembro o modo que eu
fui criada.

No entanto, não encontramos sujeito preenchido nas encaixadas com
sujeito correferente ao da oração principal. Acreditamos que por se tratar
de um o corpus escrito, embora apresente traços de oralidade, a
prefer6encia ainda tenha sido pelo nulo.

As relativas demonstraram um resultado bastante interessante, con-
forme a tabela 4:
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Tabela 4. Resultados com as orações relativas

Duarte (1995) obteve para o português europeu o menor número de
nulos nas relativas, o que levou a autora a supor que “a mudança em PB
poderia ter se iniciado por esse caminho: o enfraquecimento de Agr come-
çaria a se fazer sentir mais prontamente nos contextos mais vulneráveis.”
No entanto, Duarte acrescenta que não dispunha de evidências quantitati-
vas significativas e que “naturalmente a questão precisa ser investigada
com cuidado, já que a grande maioria das relativas na amostra do português
europeu (com sujeito nulo ou pleno) tem o relativo como argumento interno
do verbo”.

Embora também não tenha sido um número grande de dados, os resul-
tados mostram que, para o italiano, as relativas não representaram uma
barreira para o sujeito nulo, pelo contrário, obtivemos um dos maiores índi-
ces nesses casos. Em contrapartida, o PB continuou optando em sua mai-
oria pelo pleno.

Quanto às interrogativas, obtivemos os resultados de acordo com a
tabela 5:

Tabela 5. Resultados com o núcleo de CP preenchido
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As interrogativas demonstram que são muito poucos os casos em que
a preferência recaiu sobre o nulo no PB, resultando no menor índice. O
Italiano, no entanto, apresentou o maior número de nulos exatamente nes-
ses casos.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve por objetivo confirmar no corpus “Mafalda”
a hipótese de que as frases em que o CP é preenchido corresponde a um
contexto no qual já prevalece a preferência pelo sujeito pleno no PB (Duar-
te, 1995).

Os resultados gerais confirmaram a hipótese de que, nas sentenças em
que existe material em CP, a preferência é pelo pleno em PB, que obteve
37,1% de nulos, e em italiano prevalece o sujeito nulo, que apresentou um
percentual de 87,5%. As orações relativas também corresponderam a um
contexto de plenos em PB, 33,3% de nulos, conforme previu Duarte (1995).
Para o Italiano, no entanto, as relativas não apresentaram uma maior tole-
rância aos plenos, já que o índice foi de 91,1 %.

Os dados mais interessantes vêm das interrogativas com CP preenchi-
do, já que o PB apresentou um percentual de apenas 23,84% de nulos,
enquanto que o italiano apresentou um percentual de 92%. Sugere-se, des-
sa maneira, que, em PB, prefere-se o sujeito pleno quando se trata de inter-
rogativas com CP preenchido, e em italiano a preferência, nesses casos, é
pelo nulo, conforme ilustram as sentenças abaixo:

(31) “O que você está fazendo, Mafalda?” (F) (t.127, p.36, br)

(32) “Cosa cv fai, Mafalda?”(F) (127, p-34, It)

Foi possível observar também que o PB se distanciou bastante do ita-
liano, língua prototípica de sujeito nulo, no que se refere ao comportamento
do sujeito pronominal. Verificamos que, em todos os contextos seleciona-
dos para análise, ambas as línguas se mostraram bastante diferentes.

Acreditamos que a escolha do corpus “Mafalda” tenha contribuído
significativamente para uma análise das duas línguas. Embora se tratasse
de língua escrita, “Mafalda” correspondeu a um material de análise muito
preciso, visto que pudemos verificar as estruturas semelhantes nas duas
línguas, o que seria praticamente impossível com outros tipos de corpus.
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INTRODUÇÃO

No português do Brasil co-ocorrem três estratégias de negação oraci-
onal:

a. a negativa canônica pré-verbal não+SV:

(1) ... só que com a luz acesa a gente não conseguia dormir...
(D&G/Natal, p. 273).

b. a negativa dupla não + SV + não:

(2) ... mude pra um ambiente mais limpo ... porque sua rinite num tá
muito boa não ... (D&G/Natal, p. 364).

c. a negativa final SV + não:

(3) ... tudo eu faço ... sabe? tem isso comigo não ... (D&G/Natal,
p. 264).
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Esses padrões negativos estão em variação, desempenhando as mes-
mas funções discursivas: recusar uma oferta/sugestão, ou rejeitar uma as-
serção. Estudos sobre a negação oracional têm geralmente atribuído a exis-
tência de negativas duplas e finais nas línguas românicas à teoria do conta-
to com línguas africanas. Com base na vertente funcionalista norte-ameri-
cana, utilizo-me do modelo das motivações competidoras, tal como formu-
lado em Haiman (1983, 1985), Du Bois (1985) e Givón (1995), como abor-
dagem analítica para as negativas.

A análise compreende dados sincrônicos, extraídos do Corpus Discur-
so & Gramática, composto por textos orais e seus correspondentes escritos
produzidos pela comunidade estudantil de diferentes cidades do Brasil (Na-
tal/RN, Rio de Janeiro/RJ, Niterói/RJ, Juiz de Fora/MG e Rio Grande/RS),
e dados diacrônicos, recolhidos em textos representativos do português es-
crito arcaico (do século XIII até meados do XIV): A demanda do Santo
Graal, Auto do pastoril português, Obras-primas do teatro vicentino,
Obras completas de Gil Vicente, Crestomatia arcaica, A mais antiga
versão portuguesa dos Quatro Livros dos Diálogos de São Gregório,
Um tratado da cozinha portuguesa do século XV, Crônica de D. Pedro
I e Crônica de D. Fernando.

A conclusão é que as estratégias inovadoras de negação representam
estágios sucessivos de reanálise. A posição estrutural do marcador negati-
vo aponta para um processo de variação/mudança na ordenação vocabular
das construções que codificam o domínio funcional da negação.

1. A HIPÓTESE CRIOULISTA

O estudo das estratégias de negação do português do Brasil (PB) se
insere no debate teórico sobre a mudança lingüística que se desenvolve em
torno da questão de se construções características do PB decorrem de
uma base crioula ou se seriam o resultado de mudanças naturais a que
qualquer sistema lingüístico está sujeito. A hipótese crioulista justificaria as
diferenças entre o PB e o português europeu (PE), que se desenvolveram
a partir do século XVII.

A gênese de negativas duplas e finais nas línguas românicas tem sido
apontada como um traço de crioulização resultante da influência da estru-
tura de línguas africanas (cf. SCHWEGLER, 1991; HOLM, 1988; MAR-
ROQUIM, 1934; SILVA NETO, 1986; ELIA, 1979; CAMARA JR., 1976,
entre outros). De um modo geral, esses autores não apresentam evidências
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que sustentem que o contato com línguas africanas tenha sido responsável
pela emergência da negativa dupla e da negativa final no PB.

Schwegler (1991) relaciona a existência das negativas duplas e finais
no PB, no francês, em alguns dialetos italianos e em outras línguas hispano-
americanas, faladas na Colômbia, em Cuba e São Domingos, ao contato
com línguas africanas, o que evidenciaria a origem crioula do PB. Para
esse autor as duas negativas pós-verbais do PB estão associadas a funções
pragmáticas distintas: a negativa padrão, pressuposicionalmente neutra, é
usada para negar uma asserção, enquanto as negativas dupla e final, pres-
suposicionalmente marcadas, são usadas para rejeitar uma expectativa (ex-
plícita ou implícita) no discurso precedente. Segundo Schwegler, a posição
do morfema negativo acrescenta informação pragmática importante ao sig-
nificado básico: a negativa padrão (a forma não-marcada) simplesmente
declara um fato, sem nenhuma pressuposição, enquanto as negativas dupla
e pós-verbal (as formas marcadas) assinalam contradição.

A análise dos meus dados não sustenta o argumento de Schwegler e
revela que as negativas padrão, dupla e pós-verbal podem ser intercambiá-
veis uma vez que são usadas para recusar, rejeitar ou contradizer uma
expectativa ou asserção previamente mencionada ou pressuposta no texto
(FURTADO DA CUNHA, 2000), como nos exemplos que se seguem.

Em (4), a negativa dupla rejeita uma asserção presente no contexto
imediato, exemplificando, assim, uma negação explícita. O falante está nar-
rando o filme Uma linda mulher. A negativa é usada para refutar a infor-
mação dada pelo próprio falante de que o carro que seguia o personagem
principal estava sendo dirigido por seu próprio motorista. Assim, essa nega-
tiva funciona como um recurso de auto-reparo:

(4) ... e um motorista dele... nesse tempo ele... num era... num era
um motorista dele não... era do hotel... porque ele ficou sem moto-
rista... (D&G/Natal, p. 244).

No exemplo (5) o falante usa a negativa pré-verbal para contradizer
uma asserção apresentada no contexto imediatamente precedente. Ela está
falando sobre seu primeiro namorado e como eles conseguiam namorar
apesar da oposição da sua mãe:

(5) ... às vezes eu dizia pra minha mãe que tinha aula no sábado e num
tinha... ligava pra ele e a gente se encontrava... (D&G/Natal, p. 228).
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A negativa em (6) é usada para negar uma asserção implícita, algo que
o falante assume que o seu interlocutor está inclinado a ouvir. Ou seja, a
negativa desfaz uma expectativa “incorreta” (cf. GIVÓN, 1979). Nesse
trecho, a falante conta o filme Mudança de hábito, no qual a personagem
principal, uma cantora de boate que procura abrigo em um convento, se
envolve com o coral da igreja:

(6) ... a nova regente... ela não tava sabendo reger direito... a
regente do coral... tava errando lá um monte de coisas... né... quando
ia dar as notas pra pessoa... não dividia o coral em vozes ... né...
soprano... contralto... esse negócio todo... (D&G/Natal, p. 278).

Dado nosso conhecimento do senso comum, espera-se que um regen-
te de coral tenha conhecimentos musicais que lhe permitam desempenhar
essa tarefa a contento. A negativa contradiz essa expectativa – a pressupo-
sição de que um regente de coral saiba como reger.

Um último exemplo de negação implícita está em (7). A negativa dupla
ocorre em um trecho de conversação em que a estudante está falando
sobre um congresso de protestantes de que participou. Nesse caso, a falan-
te parece supor que o ouvinte esperava alguma informação sobre o hino;
usa, então, a oração negativa para contradizer essa expectativa:

(7) o grupo Agraphos dirigiu a música... o cântico oficial né... do con-
gresso que falava sobre o tema né... falava sobre a bíblia... e dirigia...
não vou falar agora a letra do cântico não que é muito difícil...
mas... o grupo Agraphos né... da igreja de... Santarém e  Jordão... eles
dirigiam esse cântico... (D&G/Natal, p. 271).

É possível concluir, dos exemplos citados, que as construções negati-
vas se sobrepõem funcionalmente no que diz respeito à sua motivação dis-
cursiva.

A análise dos dados sincrônicos forneceu os resultados dispostos na
tabela abaixo, que exibe a distribuição das estratégias negativas nos dife-
rentes corpora Discurso & Gramática, de acordo com a modalidade do
texto:
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Tabela 1: Distribuição dos tipos de negativa por modalidade de texto

Como se pode ver na TABELA 1, não foi registrada nenhuma ocor-
rência das negativas dupla e final nos dados do Rio Grande, assim como
também não há negativa final no corpus de Niterói. Não se pode ter certe-
za de que essas construções não estão presentes nessas variedades regio-
nais ou se não aparecerem nos dados porque os contextos favorecedores
do seu uso não se fizeram presentes na amostra examinada. Em segundo
lugar, fala e escrita diferem com relação à ocorrência dos padrões negati-
vos: enquanto todas as três estratégias estão presentes na oralidade, nos
textos escritos a negativa dupla só apresenta 3 ocorrências e a negativa
final não ocorre. Essa distribuição reflete a trajetória de emergência das
negativas dupla e final, que se manifestam primeiramente no discurso fala-
do. O registro mais formal, nesse caso, a língua escrita, evita os novos
padrões. Como era de se esperar, as formas mais novas estão associadas a
forças sociolingüísticas inovadoras, tais como falantes mais jovens, modali-
dade oral e estilo coloquial.

Quanto aos dados diacrônicos, a negativa dupla e a final não são regis-
tradas no período que vai do século XIII ao XV, em que só se constata a
negativa canônica. É nos textos da primeira metade do século XVI, mais
especificamente, nos textos de Gil Vicente, que se dão as 7 ocorrências da
negativa dupla, como:

(8) Velha. Enjeitas tu o fiar?
   Isabel. Que não hei-de fiar, não! (Quem tem farelos?).
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Apesar da inviabilidade de uma análise de língua falada que remontas-
se ao período arcaico do português, a obra de Gil Vicente é a que mais se
aproxima dessa modalidade visto reproduzir, com freqüência, personagens
rústicos, populares, e trazer para a escrita elementos próprios da fala não-
padrão.

O exame dos fatos sustenta a trajetória de mudança implicada na vari-
ação sincrônica das estratégias de negação do PB. Primeiro, a negativa
pré-verbal mais antiga, gramaticalizada, é a mais freqüente tanto na fala
quanto na escrita. Segundo, tanto a negativa dupla quanto a final são usa-
das em contextos restritos na fala: os casos de duplo não em meus dados
sugerem que esse padrão é favorecido em contextos que correspondem a
uma pausa temática, isto é, trechos em que há uma suspensão, interrupção
ou digressão da cadeia tópica principal, enquanto o contexto de uso especí-
fico da negativa final é o de resposta a uma pergunta direta. Terceiro, am-
bas as negativas duplas e finais são raras em textos escritos. Finalmente, as
negativas dupla e final são mais freqüentes na fala de estudantes mais
jovens (cf. FURTADO DA CUNHA, 1996, 2000).

Note-se que o uso de negativas duplas se expande por todo o Brasil,
enquanto as negativas finais são mais características das variantes nordes-
tinas (cf. RONCARATI, 1996 e ALKMIM, 1999 sobre as construções ne-
gativas na fala do Ceará e na cidade de Mariana (MG), respectivamente).
Assim, diferenças regionais também estão envolvidas no uso das estratégi-
as de negação. Uma vez que se pode atestar a negativa dupla, que postula-
mos como um estágio intermediário, em vários pontos do Brasil, a emer-
gência da negativa pós-verbal em outras regiões não seria surpreendente.

É importante enfatizar que, ao menos em textos escritos, a negativa
dupla não é uma construção exclusiva do PB, podendo ser atestada não só
no português arcaico, nos textos de Gil Vicente, como também no PE do
século XVI e no PE atual, em contextos de uso semelhantes aos do PB. A
diferença básica entre o PE e o PB tem a ver com a freqüência  de uso da
negativa dupla, que parece ser muito maior no PB do que no PE.

Os fatos discutidos aqui sugerem que a negativa dupla, característica
da norma vernácula brasileira, já estaria prefigurada no português europeu,
evidenciando a atuação do princípio do uniformitarismo. Diferentemente do
PE, o PB vernacular teria avançado a mudança embrionária do sistema de
negação presente no português que veio da Europa, hipótese plausível dada
a deriva secular das línguas românicas, conforme Naro e Scherre (1993).
Esses autores localizam no PE as origens de uma série de traços do PB
atribuídos a processos de crioulização em que o português teria entrado
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como língua lexificadora e diversas línguas africanas teriam entrado como
substratos, fornecendo estruturas gramaticais.

2. O MODELO DAS MOTIVAÇÕES COMPETIDORAS

De origem neogramática, o princípio do uniformitarismo tornou-se um
ingrediente essencial em grande parte das pesquisas lingüísticas históricas
(LABOV, 1994). Ele prevê que tendências hoje em curso devem ter atua-
do em estágios anteriores da língua e possivelmente continuarão a atuar. A
noção de unidirecionalidade, tal como proposta pelo paradigma da gramati-
calização, leva à hipótese de que existem fatores de ordem cognitiva, sócio-
cultural e comunicativa que norteiam a mudança. Nesse sentido, pode-se
falar em pancronia, ou leis gerais que se fundamentam em bases não exclu-
sivamente estruturais e admitir que há transformações que ocorrem em
todos os tempos e lugares (FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; VO-
TRE, 1999). Desse modo, a compreensão da mudança na ordenação dos
constituintes de uma oração negativa tem que considerar não só a estrutura
sintática mas, sobretudo, fatores extra-sintáticos, como os contextos dis-
cursivos de uso dos padrões negativos. Sob esse ponto de vista, a forma
negativa é motivada por uma confluência de fatores textuais-discursivos e
estruturais.

Em síntese, sugiro os seguintes estágios no desenvolvimento das nega-
tivas pós-verbais no PB, motivados por fatores de natureza diversa, prag-
máticos, cognitivos, sintáticos e fonológicos:

1. reforço opcional da negação através de acréscimo de não pós-
verbal;

2. reanálise do não pós-verbal como elemento obrigatório via repeti-
ção de uso;

3. redução fonológica do não tônico pré-verbal para num átono;

4. eliminação da redundância através da omissão do não pré-verbal.

As estratégias de negação no PB refletem algumas das características
mais salientes da gramaticalização, tais como: a) sobreposição, que se refe-
re à coexistência de várias camadas do mesmo fenômeno gramatical; b)
enfraquecimento fonológico e semântico de uma forma como gatilho para a
emergência de uma nova forma funcionalmente equivalente; c) processos
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morfossintáticos que levam à iconicidade entre forma e função e, finalmen-
te, d) reanálise, através da qual um marcador originalmente opcional passa
a ser usado como um marcador regular.

A concepção de gramática como uma estrutura emergente reconhece
a interação das motivações que operam na língua. De acordo com essa
orientação, a gramática de uma língua natural é concebida como um siste-
ma que se adapta a pressões internas e externas ao sistema, que continua-
mente interagem e se confrontam. As mudanças lingüísticas são, em mui-
tos casos, resultado da interação entre pressões de origens distintas e mes-
mo opostas. Parte-se do princípio de que as estruturas lingüísticas devem
equilibrar, de forma ideal, as necessidades e esforços do falante e do ouvin-
te. Nesse contexto, admite-se a existência de motivações que competem
por um determinado domínio funcional. De um lado, há uma tendência em
maximizar a informatividade; do outro, há uma tendência em maximizar a
economia. Tendo o ouvinte como meta, o falante procura ser informativo e
claro para atingir seus propósitos comunicativos. Ao mesmo tempo, da par-
te do falante há uma tendência em reduzir o sinal falado no discurso rápido,
o que resulta em desgaste fonológico e conseqüente desbotamento semân-
tico. Tais necessidades e restrições do falante e do ouvinte configuram a
forma da língua. A economia é assumida como um fenômeno relacionado à
nossa capacidade de processamento, que envolve memória de curto termo.
A eficiência no processamento, tanto para o falante quanto para o ouvinte,
aumenta pelo encurtamento de formas mais comuns (estruturalmente não-
marcadas) e simplificação das formas menos usadas. A iconicidade tam-
bém é uma questão de processamento: é mais eficiente que a língua seja
paralela à estrutura da experiência (GIVÓN, 1985).

O estudo da negação revela a interação de duas motivações que com-
petem por esse domínio funcional, uma na direção da restauração da iconi-
cidade e a outra levando a uma perda da iconicidade, num movimento em
direção à economia. A aparente arbitrariedade da negativa pós-verbal pode
ser interpretada como o resultado de um conflito entre motivações icônicas
e econômicas. Por um lado, dada a redução do ditongo do não pré-verbal
para num, a pressão por clareza leva à emergência da negativa dupla, em
um movimento em direção à iconicidade (maximização da informativida-
de); por outro, a exigência de rapidez na produção do discurso motiva o
desenvolvimento da negativa pós-verbal, em um movimento contra a iconi-
cidade (maximização da economia). A omissão do não pré-verbal fere à
questão da relevância no sentido de que a negativa assinala contra-expec-
tativa ou rejeição do pressuposto e, portanto, informação relevante. Em
outras palavras, a posição final do marcador negativo não corresponde ao
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ponto de aterrissagem, na oração, da informação relevante. A perda de
transparência da mensagem é compensada pelo ganho em velocidade de
processamento da informação. Assim, a economia discursiva supera a trans-
parência semântica como motivação para a negativa pós-verbal. Com res-
peito à presença do marcador negativo, então, a negativa dupla é icônica
enquanto a negativa pós-verbal é econômica. Embora à primeira vista a
negativa final pareça arbitrária, ela é diacronicamente motivada, se admitir-
mos que a direcionalidade da mudança na negação vai da negativa pré-
verbal à negativa dupla e daí à negativa pós-verbal. Temos, desse modo,
uma série de mudanças, das quais uma leva em direção à restauração da
iconicidade (negativa dupla) enquanto a outra leva a uma perda da iconici-
dade (negativa final).

O modelo das motivações competidoras permite interpretar a ocorrên-
cia das três construções negativas como resultado do conflito entre iconici-
dade e economia no domínio funcional da negação no português do Brasil.
Não é necessário, portanto, recorrer à influência de falares crioulos para
justificar a existência desses padrões negativos pós-verbais no PB. Junte-
se às evidências arroladas acima o fato de que, como corretamente argu-
mentam Naro e  Scherre (1993, 2000), parece improvável que tenha existi-
do uma língua pidgin ou crioula de base lexical portuguesa e gramática
africana associada predominantemente com a etnia afro-brasileira que não
tenha deixado nenhum registro. Além disso, sabe-se que as populações
africanas no Brasil eram geograficamente muito concentradas: logo, seria
de se esperar que as negativas dupla e final se circunscrevessem às regi-
ões brasileiras que apresentavam maior contingente de escravos por volta
do século XIX, o que não acontece, ao contrário do que afirma Schwegler
(1988), que relaciona a negativa pós-verbal a um falar pidgin ou semi-criou-
lo afroportuguês para explicar o caráter marginal dessa construção, para
ele restrita a áreas brasileiras de população predominantemente negra.
Assim, a causa da divergência entre o PB e o PE é atribuída à presença
maciça de pessoas de origem africana no Brasil. Contrariamente a essa
hipótese, contudo, cabe notar que em Natal e Fortaleza, que registram ocor-
rência freqüente desses padrões negativos, por exemplo, não houve con-
centração de escravos de origem africana.
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A CONCORDÂNCIA NOMINAL
 EM PANAMBI

Simone Daise Schneider
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INTRODUÇÃO

Este artigo é uma pesquisa de cunho sociolingüístico, realizada para a
disciplina de Língua e Sociedade, no Programa de Pós-graduação da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul. Consta de um primeiro contato
com o Banco de Dados Varsul, mais especificamente com seis entrevistas
que provêm de Panambi, uma cidade do Rio Grande do Sul, de colonização
alemã. Para o tratamento estatístico, utilizamos o programa computacional
VARBRUL.

O presente trabalho consta de uma análise da variação da aplicação da
regra de concordância nominal de número no português falado em Panam-
bi, Rio Grande do Sul, abordando aspectos lingüísticos e sociais, sob a pers-
pectiva teórica da Teoria da Variação Lingüística.

Temos como objetivos verificar se, em Panambi, a variedade falada
apresenta características similares a de algumas comunidades já estudadas
no Brasil, levando em consideração o emprego da concordância nominal de
número, principalmente, Scherre (1988), Fernandes (1996) e Koelling (2003).
Além disso, objetivamos descrever e explicar o conjunto de variáveis lin-
güísticas que regem as tendências sistemáticas da variação que envolve a
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concordância nominal de número entre os elementos do sintagma nominal.
Pretendemos, ainda, mostrar em que medida os falantes da comunidade de
Panambi estão empregando as desinências nominais de plural e quais fato-
res lingüísticos e sociais favorecem a sua presença.

Orientamo-nos pelas seguintes hipóteses: a concordância nominal de
número é variável na fala dos entrevistados de Panambi; está associada às
condições sociais de produção do discurso dos informantes de Panambi;
está associada à idade dos falantes: as pessoas com menos de cinqüenta
anos tendem a reter mais a marca de plural no sintagma nominal; está
associada ao gênero do informante: as mulheres utilizam mais marcas de
concordância que os homens; está associada ao nível de escolarização dos
informantes: quanto maior a escolaridade maior a taxa de concordância;
ela é lingüísticamente motivada; há influência dos diferentes graus de sali-
ência fônica (processos morfofonológicos de formação singular/plural e a
tonicidade) sobre a concordância nominal de número entre os elementos do
sintagma nominal: formas mais salientes são mais marcadas; as classes
gramaticais, substantivo e adjetivo, tendem a reter menos marcas que os
determinantes; a flexão de número coloca-se, em geral, nos elementos que
ocupam as primeiras posições (pos. zero e pos. um), principalmente, a po-
sição zero, o que a torna a mais favorecedora da regra; os elementos ante-
postos ao núcleo do sintagma nominal tendem a reter mais marcas de con-
cordância que os elementos pospostos ao núcleo do sintagma nominal; os
itens seguidos de consoantes favorecem a aplicação da regra de concor-
dância em oposição aos itens seguidos de vogal que a desfavorecem.

Gostaríamos de destacar que a amostra deste trabalho é pequena con-
siderando o total de outros trabalhos, o que faz com que os resultados por
nós obtidos sejam apenas indicativos do fenômeno em estudo.

CONCORDÂNCIA NOMINAL
DE NÚMERO

Como define, inicialmente, Perini (2000) concordância é “tradicional-
mente, uma espécie de exigência de harmonização de flexões entre os di-
versos constituintes de uma construção”. Dito de outra forma, os elemen-
tos que harmonizam flexionalmente guardam entre si um acordo formal em
que um aparece como determinante e outro como determinado. Há dois
tipos principais de concordância: a concordância entre o sujeito e o NdP de
uma oração e a concordância entre diversos elementos nominais (tradicio-
nalmente classificados como “substantivos”, “adjetivos”, “artigos”, “nume-
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rais” e “pronomes”). Cabe destacar que o nosso estudo se inclui na con-
cordância entre os diversos elementos nominais.

Um exemplo apresentado por Perini demonstra que, para que haja con-
cordância, há exigência de que certos traços sejam idênticos em vários
constituintes: Minhas sobrinhas ganharam um cavalo. Os traços de “ter-
ceira pessoa” e “plural”, considerados como presentes no SN minhas so-
brinhas, de certa forma, se reproduzem no verbo que preenche o NdP:
ganharam e não, por exemplo, ganhou.

Outro exemplo é o SN minhas sobrinhas, onde sobrinhas é marcado no
léxico como “feminino”, correspondendo ao item minhas também fica no
feminino: minhas, e não meus.

Pode-se dizer, então, que, em sua maioria, as palavras variam, além de
gênero e pessoa, em número. Em geral, todas as palavras que possuem
traços de número podem ser singulares ou plurais (meu/meus). Algumas
palavras só podem ocorrer no singular (ouro), e outras só no plural (férias),
mas são exceções; a maioria esmagadora dos itens, sejam eles “substanti-
vos”, sejam “adjetivos”, apresenta sistematicamente uma forma de singu-
lar e uma de plural.

Essa noção inicial faz-se necessária para que se compreenda a CN
dentro do SN; que corresponde ao processo que adequa a flexão de certos
componentes do SN a traços do núcleo.

Perini afirma que a CN é assim chamada porque estabeleceu uma
relação morfológica entre elementos tradicionalmente chamados “nomes”.
A CN, pois, é a que se dá entre os adjetivos, artigos e numerais e o substan-
tivo a que se referem.

Há vários estudos já realizados envolvendo a concordância entre os
elementos do sintagma nominal, o que  cobre uma gama ampla de dados
analisados.

Os primeiros estudos foram feitos por Braga e Scherre (1976), quando
analisaram dados de sete falantes residentes no Rio de Janeiro, mas de
classe social e procedência geográfica distintas.

A seguir, Braga (1977) desenvolveu sua dissertação de mestrado a
partir de dados de sete falantes de classe média e baixa do Triângulo Minei-
ro.

Em 1978, Scherre, também em sua dissertação de mestrado, analisou
dados de dez falantes da área urbana do Rio de Janeiro, seis semi-escolari-
zados, alunos do Movimento Brasileiro da Alfabetização (MOBRAL), três
universitários e um com 11 anos de escolarização.

Ponte (1979) estudou dados de 20 falantes semi-analfabetos da Vila
Santa Rosa, de Porto Alegre, de classe baixa. Seu objetivo principal foi
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descrever e analisar as construções nominais quanto ao aspecto de núme-
ro, gênero e pessoa. Além disso, descreveu e analisou a concordância de
número no sintagma nominal sob o enfoque de variáveis lingüísticas e soci-
ais.

Em 1980, Nina desenvolveu uma pesquisa sociolingüística em que fez
a descrição e a análise da variação de concordância nominal, nos aspectos
de gênero e número, e da concordância verbal na fala das pessoas analfa-
betas de uma área rural. Esta pesquisa processou-se com analfabetos da
micro-região Bragantina, Estado do Pará, em 10 (dez) dos 13 (treze) muni-
cípios que compõem a região. A amostragem constitui-se de vinte infor-
mantes analfabetos de ambos os sexos, com idade entre 20 e 65 anos,
naturais da região bragantina ou que vivessem na região desde a infância e
fossem residentes em áreas rurais dos municípios onde se processava a
pesquisa.

Em 1981, com dados da pesquisa Competências Básicas, Guy analisou
a concordância de número entre os elementos do sintagma nominal.

Em 1988, Scherre retoma o tema e desenvolve sua tese de doutorado,
reanalisando a concordância nominal a partir dos dados do Corpus Censo.
A amostra foi constituída de 64 horas de fala gravada de 64 falantes radica-
dos no município do Rio de Janeiro. Sua tese foi desenvolvida à luz da teoria
de Kiparsky, a fim de explicar os fatores que atuam no favorecimento da
marca de plural. Realizou uma análise atomística e não-atomística dos da-
dos. Esta consta da análise do sintagma nominal completo; a outra, da aná-
lise de cada um dos constituintes flexionáveis dos sintagmas nominais plu-
rais.

Em 1993, Dias analisa dados de 20 falantes brasilienses com quatro
anos de escolarização, 10 da área urbana e 10 da área rural.

Ainda em 1993, Campos e Rodrigues pesquisam dados de um corpus
mínimo compartilhado do projeto NURC, um total de 450 minutos de fala
de pessoas universitárias de cinco capitais brasileiras: Rio de Janeiro, São
Paulo, Salvador, Recife e Porto Alegre.

Em 1996, Fernandes realiza, em sua pesquisa, um levantamento da
aplicação ou não da regra de concordância nominal de número plural na
Região Sul do Brasil. Os dados que constituem a situação informal foram
retirados do banco de dados do Projeto VARSUL – Variação Lingüística
Urbana da Região Sul, de 48 informantes de etnia açoriana, italiana, alemã
e eslava; em situação formal: comentários esportivos, entrevistas em tele-
visão, defesas de dissertação de mestrado.
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Por último, em 2003, Koelling analisa a aplicação da regra de concor-
dância numeral no sintagma nominal do português falado em Porto Alegre
(Rio Grande do Sul) com base nos dados do projeto VARSUL.

O CONTEXTO DA AMOSTRA

Os informantes da pesquisa residem no município de Panambi, que
está localizado no Planalto Médio Gaúcho, região Noroeste Colonial do
Estado do Rio Grande do Sul, a 380 km da capital gaúcha, Porto Alegre.
Atualmente, a sua população, de acordo com o censo de 2000, é de 34.300
habitantes e é constituída pelas etnias Alemã, Italiana e Portuguesa, sendo
a alemã a predominante, o que está bem caracterizado em sua arquitetura
e a gastronomia. Hoje, Panambi, que na linguagem tupi-guarani significa
“Borboleta Azul”, tornou-se conhecida em todo o Brasil e no Exterior, devi-
do aos  produtos das suas 500 indústrias. Panambi é conhecida como área
germânica lingüística e culturalmente.

A amostra desta pesquisa consta de seis entrevistas que fazem parte
do banco de dados do Projeto VARSUL. Os informantes são, em geral,
indivíduos, de colonização alemã, atuantes na sociedade. As condições so-
ciais foram controladas, uma vez que entre as seis entrevistas, há infor-
mantes de ambos os sexos, de diferentes faixas etárias e grau de instrução.
Das entrevistas realizadas na casa do informante, afloram falas espontâne-
as sobre histórias familiares, participação na comunidade, lembranças do
passado. Em resumo

Quadro 1 – Amostra  dos informantes de Panambi
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Para a análise dos dados lingüísticos deste estudo, à luz da teoria da
variação lingüística proposta por Labov, utilizamos um programa computa-
cional de análise estatística: o VARBRUL. Seguimos a proposta de análise,
para uso do VARBRUL, criada por Amaral (2003). Criamos um formulário
no Microsoft Access, que permite que os dados sejam introduzidos via
formulário, com verificação instantânea de erros de codificação. A partir
do formulário concluído, criamos o arquivo de condições e rodamos o
make3000 para a criação do arquivo de células.

TRATAMENTO ESTATÍSTICO – RODADAS

Este capítulo caracteriza-se pela apresentação e discussão dos resul-
tados. Para isso, apresentamos, inicialmente, a freqüência global de aplica-
ção da marca de concordância de número para que se tenha uma visibilida-
de geral dos dados. A partir disso, seguem os dados por nós coletados com
a respectiva análise, comparando-os aos dados coletados por Scherre (1998)1

e Koelling (2003), sendo também analisados, em alguns momentos, em re-
lação ao trabalho de Fernandes ( 1996).

A aplicação da marca de plural é predominante, com 78% de itens
marcados pela concordância de número. Dessa forma, dos 16032 dados
coletados, observou-se o morfema /S/ em 1257 dos casos, conforme mos-
tra o Gráfico 1 a seguir.

Gráfico 1 – Freqüência geral de aplicação da regra de concordância nominal de
número em Panambi (RS)

1 A opção por estes trabalhos, entre vários outros de igual importância, se deu pelo fato de que
Scherre (1998) em Reanálise da Concordância Nominal em Português comprova que há
fatores tanto lingüísticos quanto extralingüísticos interferindo nas possibilidades de realizações
desta variável, sendo um referencial que impulsionou outras investigações; Koelling (2003,
por ter estudado esta mesma regra com falantes de Porto Alegre, RS; Fernandes (1996), por ter
analisado em um conjunto de falantes da região sul, falantes de Panambi.
2 O total de SNs plurais considerados é de 825, desdobrados em 1603 itens flexionáveis.
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Segue uma síntese de nossos dados comparados a outros já analisados
como o trabalho de Scherre (1988), Koelling (2003) e Fernandes (1996),
quanto às variáveis lingüísticas.

Tabela 1 - Resultados comparados entre os resultados de Koelling (2003), Scherre
(1988), Fernandes (1996) e nossos dados.

Quanto ao fator que tem maior favorecimento para aplicação da mar-
ca, tanto para nós (0,83) quanto para Koelling (0,77), temos os itens termi-
nados em –L com sílaba tônica. Vale ressaltar que, para Scherre, o peso
relativo é de 0,56, o que também indica o favorecimento da aplicação de
plural.

Ainda na análise de Scherre, o fator que mais favorece a marca é o
plural metafônico (0,86), compatível com os dados de Fernandes (0,81).
Quanto ao fator itens regulares, cujo plural tem o acréscimo do –S,
percebemos uma semelhança de resultados. Entretanto, considerando a
relação dos dados na sua totalidade, percebemos que são menos favorece-
dores da concordância nominal do que os itens com maior distinção fônica
quanto à oposição singular/plural.

Entre os fatores itens terminados em –R e itens terminados em –S, o
favorecimento menor de aplicação da marca é sempre para itens termina-
dos em –S. Segundo Koelling, a hipótese que pode explicar o fato é o da
supergeneralização, pois, no português, várias são as palavras que, por ter-
minarem em –S, não recebem o morfema de número plural. Assim, pode
haver uma supergeneralização em itens como mês, rapaz.
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Quanto aos itens terminados em –ÃO, que sofrem alteração silábica
na formação do plural, há semelhança entre os nossos dados, os de Scherre
e Koelling, o que pode ser interpretado como: a diferença de material fôni-
co nos dados desse fator favorece a aplicação da regra. Portanto, quanto à
variável processos morfofonológicos de formação do plural, fica eviden-
te que  há mais marcas  de concordância nos itens lexicais com maior
diferença de material fônico, quanto às formas singular/plural.

Juntamente com os processos morfofonológicos, a tonicidade dos
itens lexicais tem uma importância significativa no estudo da concordân-
cia de número.

Tabela 2 - Resultados comparados entre os resultados de Koelling (2003), Scherre
(1988), Fernandes (1996) e nossos dados, quanto à variável Tonicidade dos itens

Analisando os dados da Tabela 2, constatamos que tanto Scherre (0,66)
quanto Fernandes (0,58) apresentam peso relativo semelhante: mais alto
para as palavras oxítonas e os monossílabos tônicos como fatores com
maior aplicação da regra. Diferente de nossos dados, em parte, pois a dife-
rença que obtivemos é mínima (0,50) para paroxítona e (0,49) para oxítona
como favorecedores da regra, apesar que, de modo geral, esses resultados
não evidenciam resultados significativos para validar a variável. Koelling,
por sua vez, obteve resultado significativo nas palavras proparoxítonas (0,65).

Tabela 3 - há o resultado da comparação dos dados quanto à variável posição
linear dos elementos no SN:
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Analisando a tabela acima, constatamos semelhança quanto aos resul-
tados dos estudos expostos, evidenciando a importância da primeira posi-
ção (posição zero) como favorecedor de aplicação da regra: Fernandes
(0,77), Koelling (0,77) e nossos dados (0,86), com uma queda considerável
para as demais posições. Scherre (1998), por sua vez, não apresenta dados
específicos, exclusivamente quanto a esta variável, pois afirma que a vari-
ável posição isolada das marcas precedentes e da classe gramatical não dá
conta do fenômeno lingüístico em estudo.

De acordo com Scherre (1998:143), conforme estudos realizados até o
presente momento com relação a esta variável, há uma conclusão unifor-
me: a primeira posição do sintagma nominal é a mais marcada, em um
índice probabilístico nunca inferior a 0,70, e as demais posições evidenciam
um índice baixo de marcas. Inclusive, os pesquisadores envolvidos nos es-
tudos de concordância nominal de número, quanto à esta variável, conclu-
em que ela é a mais importante de todas, no sentido de exercer uma influ-
ência polarizada e uniforme sobre a regra de concordância nominal de nú-
mero entre os elementos do sintagma nominal em português.

Passamos à análise dos dados comparados quanto à variável classe
gramatical.

Tabela 4 - Resultados comparados entre os resultados de Fernandes (1996) e
nossos dados, quanto à variável classe gramatical

Koelling (2003) não analisa a variável classe gramatical. Já Fernandes
(1996), a analisa e explica que os artigos, possessivos e demonstrativos
são os que mais apresentam a marca de plural. Tal resultado é semelhante
ao encontrado por nós, porém, acrescentamos a esses o quantificador. Para
Fernandes (1996), o quantificador encontra-se em um patamar inferior.

É possível, ao analisar a tabela acima, em relação aos dados de Fer-
nandes e os por nós obtidos, encontrar uma semelhança evidente entre a
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classe gramatical que mais retêm a marca formal de plural – artigos e
demonstrativos – e a que menos retêm a marca formal de plural – subs-
tantivo.

Salienta-se que Scherre estudou a classe gramatical relacionada à po-
sição linear, acreditando que a variável classe gramatical, em função da
variável posição tem significativa influência sobre a concordância nominal.

Considerando que vários estudos associam a variável classe gramati-
cal à posição do elemento em relação ao núcleo, os resultados da Tabela 5
corroboram a hipótese de que qualquer classe gramatical anteposta ao ele-
mento central do sintagma nominal apresenta maiores chances de ser mar-
cado que elementos pospostos ao núcleo do sintagma nominal.

Tabela 5 - Resultados comparados entre os resultados de Koelling (2003),  Scher-
re (1998) e nossos dados, quanto à variável Posição do elemento em relação ao

núcleo do sintagma nominal.

Conforme Tabela 6 abaixo, as diferenças entre os itens seguidos de
consoantes e os itens seguidos de vogais não são muito significativas. Os
resultados também são muito semelhantes entre os trabalhos apresentados,
bem como a hierarquia.

Quanto às variáveis sociais, destacamos faixa etária, gênero e escola-
ridade.

Nos estudos sobre a concordância nominal,  a faixa etária mostrou-se
pouco significativa. De modo geral, a manutenção da concordância é mais
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acentuada em informantes de faixa etária intermediária: geralmente de 25
a 49 anos de idade. Na Tabela 7, que segue, constam os dados por nós
obtidos:

Tabela 7 – Faixa etária

Tabela 7 – Faixa etária

Conforme tabela acima,  o que foi inicialmente citado não se confirma,
pois obtivemos maior peso relativo de aplicação da regra por pessoas de
mais idade: 0,73 pessoas com mais de 70 anos e 0,69 por pessoas de 60 a 69
anos. Em terceiro lugar, encontramos as pessoas até 40 anos de idade (0,61).
Vale ressaltar que não podemos verificar a causa dessa diferença de
resultados, uma vez que não houve cruzamento de variáveis, como de
escolaridade e gênero, por exemplo.

O gênero é uma variável muito discutida nos fenômenos de variação
lingüística. De modo geral, a conclusão é a mesma: as mulheres mostram
mais tendência à aplicação da marca de concordância nominal. Segundo
Scherre (1988), isso se dá, porque as mulheres, para garantir status social,
usam mais as formas consideradas de prestígio. Podemos comprovar essa
informação também em nossos dados, conforme Tabela 8:

Tabela 8 –  Gênero
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A tabela acima mostra que há uma diferença significativa entre ho-
mens e mulheres, confirmando que as mulheres (0,69) tendem a reter mais
marcas de concordância que os homens (0,36)

A escolaridade é, provavelmente, a variável social mais significativa na
maioria dos estudos variacionistas. Inclusive, há alguns estudos que estão
correlacionando esta variável a nível socioeconômico. Seguem os dados
dos nossos estudos.

Tabela 9 -  Escolaridade

Na Tabela 9, constatamos que os informantes com ginásio apresentam
maior índice de aplicação da marca de concordância nominal (0,76), en-
quanto que os com segundo grau encontram-se em segundo lugar com
(0,55) de aplicação da regra. Tal resultado diferencia-se do obtido por Ko-
elling (2003) para quem a maior aplicação da regra  (0,74) foi observada
nos informantes com mais anos de escolarização. Scherre (1988), ao ana-
lisar os anos de escolarização, também encontra uma relação direta entre o
aumento dos anos de escolarização e o índice de plural nos elementos do
sintagma nominal. Os estudos comprovam que o fator de menor tendência
à concordância é o de informantes com menos tempo de escolarização, no
caso do nosso estudo, informantes que tenham apenas o primário, com
peso relativo de 0,35 de aplicação da regra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise que realizamos constatou que a concordância nominal de
número no sintagma nominal é uma regra variável em Panambi, Rio Gran-
de do Sul, principalmente nos elementos que sucedem a primeira posição e
pospostos ao núcleo. Isso evidencia que, no português do Brasil, o plural é
expresso na primeira posição do sintagma nominal, como também, nos ele-
mentos antepostos ao núcleo do sintagma nominal.
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No que tange às variáveis lingüísticas deste estudo, podemos concluir
que: em relação a processos morfofonológicos de formação do plural,
a conclusão a que chegamos é a mesma de outros trabalhos realizados:
formas mais salientes são mais perceptíveis e, por esta razão, são mais
marcadas; quanto à variável tonicidade, constatamos que o nosso estudo
diverge dos dados apresentados por Scherre, uma vez que encontramos
como item mais marcado paroxítonas e monossílabos tônicos e Scherre
apresenta como item mais marcado oxítonas e monossílabos tônicos. En-
tretanto, há semelhança com o estudo de Koelling. Vale salientar que a
forma mais coerente de análise desta variável, segundo Scherre, é a que
engloba em um mesmo grupo de fatores, processos morfofonológicos de
formação do plural e tonicidade dos itens; na variável classe gramatical
dos elementos, a aplicação da regra se dá mais nos artigos e demonstrati-
vos  que nos substantivos, inclusive o adjetivo mostrou-se mais marcado
que o próprio substantivo. Esses dados confirmam, pois, a hipótese de que
substantivos e adjetivos retêm menos marcas que os determinantes; a vari-
ável posição dos elementos no sintagma nominal mostra-se  relevante
no que tange à aplicação  ou não da regar de concordância nominal, corro-
borando com os resultados já obtidos: a primeira posição no SN é a que
retêm mais marcas de concordância nominal; ressaltamos que a variável
posição do elemento no SN está associada à variável posição do elemento
em relação ao núcleo do SN, que para nós foi a segunda com dados mais
significativos, o que nos permite concluir que a aplicação ou não de uma
regra de concordância é influenciada pela posição que o elemento ocupa
dentro do SN em relação ao núcleo deste sintagma; quanto à variável con-
texto fonológico seguinte, os nossos resultados são semelhantes a outros
já obtidos: os itens seguidos de consoantes favorecem a aplicação da regra
de concordância.

No que tange às variáveis sociais deste estudo, podemos concluir que:
quanto à variável faixa etária, o que foi inicialmente citado de que as
pessoas com menos de cinqüenta anos tendem a reter mais a marca de
plural no sintagma, não se confirma neste estudo, pois obtivemos mais por-
centagem de aplicação da regra por pessoas de mais idade: pessoas com
mais de 70 anos e  por pessoas de 60 a 69 anos. Em terceiro lugar, encon-
tramos as pessoas até 40 anos de idade; em relação à variável gênero, os
nossos dados confirmam: as mulheres mostram mais tendência à aplicação
da marca de concordância nominal; a variável escolaridade evidenciou
que os falantes com ginásio tendem a reter mais marca de plural. Os resul-
tados foram, portanto, diferentes dos de outros estudos que indicam que
quanto maior a escolarização há aumento da aplicação da regra.
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De um modo geral, essas são as conclusões a que chegamos em nosso
estudo. Gostaríamos de salientar que são apenas indícios, uma vez que a
amostra por nós analisada é bastante pequena. Além disso, realizamos a
primeira rodada do programa de análise estatística, não realizando cruza-
mento de variáveis, o que, segundo estudos realizados, é extremamente
significativo para a melhor validação dos dados.

Cumpre-nos, ainda, retomar os objetivos propostos para este trabalho
e concluir que foram atingidos, pois, em especial, verificamos que, em Pa-
nambi, a variedade falada apresenta características similares a de outras
comunidades estudadas, como no caso deste trabalho, Rio de Janeiro, a
Região Sul e Porto Alegre.
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OBJETO DIRETO ANAFÓRICO
DE 3ª PESSOA: O DESAPARECIMENTO

DO CLÍTICO E A EMERGÊNCIA DA
CATEGORIA VAZIA

Nordélia Costa Neiva
Universidade Federal da Bahia

INTRODUÇÃO

O objeto direto anafórico é, indubitavelmente, uma regra variável no
português brasileiro, oferecendo quatro possibilidades de uso: o clítico
acusativo, os SNs anafórico, o pronome lexical e a categoria vazia. Tendo
em vista que as gramáticas normativas apresentam apenas uma variante (o
clítico acusativo), consideramos pertinente mostrar que esta variável
dependente desponta como quaternária. E acrescentamos que a variante
privilegiada pela prescrição gramatical encontra-se em fase de quase
desaparecimento.

Para realização deste trabalho, selecionamos um corpus constituído
de 24 inquéritos do Projeto da Norma Lingüística Urbana Culta (Projeto
NURC), em Salvador.

Assim, pautados nos pressupostos teóricos da Sociolingüística
Variacionista, cujo iniciador é William Labov, e conforme observação ao
trabalho de Duarte (1989), postulamos que os SNs anafóricos e a categoria
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vazia aparecem como estratégia de ‘esquiva’ para falantes que  se desviam
do uso do pronome lexical pleno (ele e seus alomórfes), especialmente por
conta da formalidade do discurso, e estão perdendo a espontaneidade no
uso do clítico.

No corpus analisado foram depreendidas 487 ocorrências do objeto
direto anafórico de 3ª pessoa, conforme apresntação na Tabela 1.

Tabela 1: Variação na forma do objeto direto anafórico de 3ª pessoa na Norma

Culta de Salvador

Os resultados da análise quantitativa revelam que a variante categoria
vazia é a forma mais freqüente de realização do objeto direto anafórico de
3ª pessoa entre os falantes cultos de Salvador, correspondendo a 59% das
ocorrências da base de dados desta análise. Em segundo lugar, fica a
estratégia de se repetir o SN com valor anafórico. Essa variante corresponde
a 34,4% do total de ocorrências. Já os usos do clítico e do pronome lexical
revelaram-se pouco freqüentes, ambos com menos de 5% do total de
ocorrências.

1. VARIÁVEIS LINGÜÍSTICAS E EXTRALINGÜÍSTICAS

O correlacionamento dos resultados, acima, aos fatores de ordem
estrutural e social nos permitirão opinar com maior exatidão sobre o uso da
categoria vazia, do clítico acusativo, do pronome lexical pleno e dos SNs
anafóricos, uma vez que estamos pautados nos pressupostos da teoria
Sociolingüística e concordamos com as palavras de Mollica (2003, p.11), ao
postular que:
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Cabe à Sociolingüística investigar o grau de estabilidade ou mutabilidade da
variação, diagnosticar as variáveis que têm efeito positivo e negativo sobre a
emergência dos usos lingüísticos alternativos e prever seu comportamento
regular e sistemático. Assim compreende-se que a variação e a mudança são

contextualizadas [...]

1.1 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS EXPLANATÓRIAS
ESTRUTURAIS

Para analisar os eventuais condicionamentos lingüísticos estruturais,
foram propostas as seguintes variáveis explanatórias: a estrutura sintática
da oração, o tempo e o modo verbais, a animacidade do objeto, a forma da
referência anterior e a presença/ausência de termos intervenientes. Os
resultados da análise quantitativa do encaixamento estrutural do objeto direto
anafórico no NURC-SSA serão apresentados em termo de suas freqüências
brutas das variantes.

Entendemos que a variação não ocorre de maneira livre, mas
condicionada por fatores lingüísticos e extralingüísticos. Sendo, assim,
explicitaremos, inicialmente, o encaixamento lingüístico da variável
dependente, apresentando o “conjunto total de possíveis armas usadas pelas
variantes durante a batalha”, no dizer de Tarallo (1985, p. 36).

A variável estrutura sintática da oração não foi considerada porque na
amostra analisada a imensa maioria das ocorrências concentrou-se na
estrutura simples do tipo V + ODSN.

1.1.1 O modo e o tempo do verbo

Para a variável explanatória modo e tempo do verbo, ou como denominou
Duarte (1989), o condicionamento morfológico, o levantamento de dados
nos mostrou ocorrências como as seguintes:

a)  Verbo no indicativo:
(25) ...eu procuro eu mesmo carregar minha bagagem... Normalmente
eu carrego sempre na ida.

b) Verbo no infinitivo:
(187)... para recuperar os saveiros e transformar em embarcações
turísticas.
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c) Locução com infinitivo:
(167)... se o indivíduo  está... eh... não está em condições de fazer
determinados esforços, ele não vai fazer...

d) Subjuntivo:
(69)... fez com que ele apanhasse a carteira do cigarro amassada e
pusesse na caixa coletora de papel.

e) Imperativo:
(438)... Esse é um material rico, um material caro, então não joguem
fora...

f) Gerúndio:
(108)... essa rede seria encarregada de distribuir a eletricidade por
todas as ruas e, naturalmente, levando também às casas residenciais.

g) Locução com gerúndio:
(177)... Ela vai avaliando o trabalho do seu pessoal, ela vai orientando.

h)   Locução com particípio:
(51)... Então, se um artista pusesse num quadro um mar nessas... com
essas nuances de azul e... e a pessoa que nunca tivesse visto ao
natural...

Tabela 2: O objeto direto anafórico de 3ª pessoa e sua relação com a variável modo
e tempo do verbo
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As locuções com particípio, como se pode constatar na Tabela 2, tiveram
muito poucas ocorrências para serem analisados como um fator.

O clítico ocorreu com os verbos em todos os contextos, exceto com o
subjuntivo simples, podendo constatar-se que a variável tempo e modo do
verbo não se mostrou tão relevante para a distribuição do uso desta variante,
visto que, embora se possa observar um crescimento percentual em alguns
contextos, o número de ocorrências é muito pequeno. Já o pronome lexical
ocorreu com maior freqüência junto às formas do subjuntivo, do imperativo
e do gerúndio, embora com reduzido número de ocorrência. As variantes
categoria vazia e SNs anafórico se distribuíram de forma equilibrada em
todos os contextos, o que demonstra que esta variável não interferiu na
escolha dessas variantes. A categoria vazia manteve-se na liderança em
todos as construções, tendo como “única concorrente”, parafraseando
Duarte, os SNs anafóricos. Neste aspecto temos a confirmação de nossa
hipótese inicial.

 1.1.2 A animacidade do objeto

O traço [± animado] mostrou-se bastante relevante para nossa pesquisa,
e pode ser exemplificado com as ocorrências que se seguem:

a) Traço [-animado]:
(01)... Eu sempre pensei (superp) em comprar a casa pronta, mas

em caso de precisar fazer...
b) Traço [+ animado]:
(73) ... a criança deve ir o mais cedo possível à escola, entendeu?

E,F... uma coisa que eu não me arrependi foi ter botado ela, com um
ano e quatro meses...

Este condicionamento foi escolhido sob hipótese de que,quando o traço
é [- animado], os  usos da categoria vazia e dos SNs anafóricos são
favorecidos, e por outro lado o traço [+ animado] favoreceria a ocorrência
do pronome lexical  do clítico acusativo.

Duarte (1989) obteve os seguintes resultados: do total de ocorrência
de clítico 78,4% foram com o traço [+animado], o pronome lexical apresentou
92,4% de suas ocorrências com este traço; já os SNs anafóricos e a categoria
vazia foram favorecidos pelo traço [-animado], apresentando, do total de
suas ocorrências, respectivamente 76,3% e 70,7%.
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Tabela 3: O objeto direto anafórico de 3ª pessoa e sua relação com o traço

semântico animacidade

Observando a tabela 03, é possível confirmar nossa hipótese quanto a
essa variável. O clítico e o pronome lexical somam uma porcentagem de18%,
com o traço [+ animado], já com o traço [- animado] somam 05%; a categoria
vazia e os SNs anafóricos fazem o caminho contrário: 95% e 82%,
respectivamente.

 1.1.3 Forma da referência anterior

O paralelismo formal foi usado a fim de que pudéssemos observar se a
forma da referência anterior interferiria no uso das variantes, ou seja, se o
falante repetiria a forma inicialmente usada. Vale salientar que quando
adotamos a sentença como antecedente foi no sentido de saber a que variante
ela favoreceria, levando em consideração o número razoável de ocorrências
deste fator. Subdividimos, então, este grupo segundo os fatores identificados
a seguir, verificando-se que o clítico não ocorreu como forma de referência
anterior, por isso, não consta na Tabela 7.

a) SN anafórico:
(55)... Não conhecia o Recreio dos Bandeirantes; vim conhecer em
setenta e dois...

b) Categoria vazia:
(134)... É uma tira plástica, toda pregueada... ... na hora de colocar
na cabeça, nós desfazemos as pregas, pela parte do meio e colocamos
na cabeça...
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c) Pronome lexical:
(68)... Ele foi andando, um guarda chamou...

d) Sentença:
(348)... o governo do estado é do mesmo bloco, né... eu acho um
benefício para a população...

Tabela 4: O objeto direto anafórico de 3ª pessoa de acordo com a forma de
referência anterior

A hipótese de que o falante tende a repetir suas escolhas ao longo do
discurso confirmou-se, como se pode conferir, no caso do pronome lexical
e da categoria vazia, uma vez que se registrou uma tendência à repetição
da forma anteriormente empregada. No caso do pronome lexical, a
freqüência, quando a forma anterior do objeto direto anafórico foi repetida,
aumentou de 2,4% para 9,5%. Em se tratando da categoria vazia, aumentou
de 59% para 86%. No que se refere aos SNs anafóricos, a hipótese  se
confirmou, mais uma vez,  já que esta variante apresentava um total de
34,4% e sobe para 37,4% quando o antecedente é um SN.

A sentença, como forma da referência anterior, conforme mencionamos,
foi analisada com o intuito de saber qual a variante mais favorecida por ela,
e constatamos que os SNs anafóricos aparecem em primeiro lugar com
57% do total de ocorrências, em segundo vem a categoria vazia com 38%,
o clítico apresenta 05% das ocorrências e o pronome lexical não ocorreu.

Como se pode observar na Tabela 4, o clítico não se mostrou relevante
como forma de referência anterior, não ocorrendo, sequer, uma vez. Talvez
esta questão nos remeta a pensar mais uma vez na hipótese do
desaparecimento do clítico na fala dos brasileiros.

Esta questão é referida em Nunes (1996), que salienta que o português
do Brasil está passando por um processo de perda de clíticos acusativos de

temp1.pmd 29/4/2008, 18:20237



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade238

Nordélia Costa Neiva

terceira pessoa e que este fenômeno tem dado lugar ao crescimento do
objeto nulo e ao aparecimento do pronome tônico ele. Ressalta, ainda, que
o clítico na fala dos brasileiros apresenta-se como resultado do papel
normatizador da escola. Mesmo assim, o clítico não está “sobrevivendo”.

 1.1.4 Termo interveniente

Consideramos como termos intervenientes entre o verbo e o objeto
direto anafórico, os advérbios e as orações adverbiais, na hipótese de que a
presença ou ausência desses constituintes pudesse ser relevante na escolha
das variantes.  Selecionamos, então, dois fatores para esta variável:

a) A presença de constituintes intervenientes:
(197)... Vocês estão vendo aqui a glândula mamária, vêem aqui a
glândula...

b) A ausência de constituintes intervenientes:
(200) ... vocês já viram a sua situação. Já viram...

Tabela 5 :O objeto direto de 3ª pessoa de acordo com a presença/ausência de

termos intervenientes

A presença de um termo entre o verbo e o objeto direto anafórico
favorece o pronome lexical e os SNs, pois são as variantes de maior força
de referência do que a categoria vazia e o clítico, por sua dependência
fonológica em relação ao verbo, não permitindo, atualmente, a interpolação
de um constituinte, como ocorria no português antigo.
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1.2 VARIÁVEIS SOCIAIS

O estudo das variáveis sociais aqui se apresenta com o intuito de analisar
o comportamento do falante a depender da situação de fala, da faixa etária
do informante, do gênero do falante e do confronto de cada sincronia a que
pertence o informante, entendendo que os fatores externos podem se referir
a traços próprios ao falante ou a traços circunstanciais que envolvem ora o
falante, ora a situação de fala. Deste modo temos as variáveis propriamente
sociais e as estilísticas.

Vale salientar, com Mollica (2003, p.27), que as variáveis tanto externas
quanto internas à língua não agem separadamente, mas num processo de
correlação. Cumpre, assim, nesse subitem, apresentar as variáveis sociais,
assim selecionadas: o gênero do informante, a faixa etária do falante, o
grau de formalidade do discurso e a localização do fenômeno no tempo.

1.2.1 O gênero do informante

Nossa hipótese sobre esta variável dependente está especialmente
vinculada ao fato de que as mulheres são mais sensíveis a uma norma mais
prestigiada, talvez por uma questão de exigência da sociedade para que a
mulher esteja inserida num contexto que, de modo geral, até pouco tempo,
era dominado pelo homem. Fisher (1958, apud MOLLICA, 2003), analisando
a pronúncia do sufixo –ing, formador de  gerúndio, no inglês, chega à
conclusão de que a forma de prestígio tende a prevalecer na fala das
mulheres.

Acreditamos ainda que as mulheres são mais conservadoras, conforme
Trudgil (1979, apud, Monteiro, 2000), que “admite que a diferenciação
lingüística obedece ao fato de que as formas femininas costumam ser mais
antigas, ou seja as mulheres têm uma linguagem mais conservadora.”.
Observemos o que  nossos resultados podem mostrar, conforme a Tabela 6:

Tabela 6: Relevância do gênero do informante na fala culta de Salvador
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Como se pode conferir na tabela 6, nossa hipótese se confirmou, em
parte. No que diz respeito ao uso dos clíticos os homens o fazem em 06% e
as mulheres em 03%. Atentemos para o fato de que esta é a forma mais
conservadora, porém não, necessariamente, a mais prestigiada. Assim, esta
questão pode ser um indício da sensibilidade das mulheres em relação ao
prestígio social. Por outro lado, a categoria vazia é uma forma inovadora
que não é prescrita nos padrões gramaticais, e os dados revelam 58% de
uso para o sexo masculino e 59% para o sexo feminino. Para o pronome
lexical, o homem usou um pouco menos (02%), enquanto as mulheres usaram
mais (03%). Nesse aspecto nossa hipótese não se confirmou. Quanto ao
uso dos SNs anafóricos obtivemos 35% para as mulheres e 34% para os
homens. É prudente registrar que temos consciência de que a pouca diferença
percentual não mostra com tanta clareza a relevância desta variável, mas o
nosso foco é observar a existência, pelo menos em alguns aspectos, de uma
tendência à confirmação daquilo que vem sendo mostrado por pesquisas
como a de Monteiro (1994, p. 177).

 1.2.2 Faixa etária do informante

Por meio da análise da faixa etária do informante é possível observar,
em tempo aparente, a fala adquirida aos 15 anos de idade, como informa
Naro (2003, p.44-45). Deste modo a fala de uma pessoa de 50 anos refletiria
a língua de 35 anos atrás. Neste sentido, o que esperamos encontrar são
indícios de mudança na fala dos jovens, e aspecto mais conservador na dos
mais idosos, o que nos remete a pensar que os indivíduos de faixa etária
mais avançada usariam mais os clíticos, enquanto os mais jovens usariam,
com freqüência superior as formas mais inovadoras, como a categoria vazia,
o pronome lexical e os SNs anafóricos, para realização do objeto acusativo
de 3ª pessoa.

Tabela 7: O pronome versus a faixa etária do informante
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A tabela 7 nos permite constatar que o uso do clítico ocorre com maior
freqüência na fala dos mais idosos, com 06% do total de dados da presente
pesquisa, apresentando um decréscimo do uso à medida que a faixa etária
vai diminuindo: de 36 a 55 anos (04%), de 25 a 35 anos (03%). O que não
podemos deixar de frisar é que mesmo na faixa etária III (a partir de 56
anos), a freqüência de clítico é baixíssima. O uso do pronome lexical segue
o mesmo percurso, o que, por um lado, não confirma a nossa hipótese, se
apontarmos o pronome lexical como característica inovadora, mas, por outro
lado, sustenta nosso pensamento inicial de que os usos dos SNs anafóricos
e da categoria vazia funcionam como uma tentativa de desvio do uso dos
clíticos e da pronome lexical. Tanto é assim que, fazendo uma comparação
dos extremos, constatamos que, na faixa etária III 56% são de ocorrência
da categoria vazia e na faixa etária I 64%. Quanto aos SNs anafóricos , há
um uso equilibrado entre as faixas etárias, não estando de acordo com a
nossa hipótese apenas no que se trata da ordem de crescimento desta
variável.

1.2.3 O Grau de formalidade do discurso

O estudo desta variável nos permite observar o nível de atuação das
variantes de acordo com a influência do registro, e acreditamos, como já é
clássico, que os registros mais formais tendem a apresentar um maior número
de clíticos e um menor número de uso da categoria vazia.

Tabela 8: Relevância do registro

Consultando a Tabela 8, é possível perceber que tivemos nossa hipótese
confirmada, principalmente no que diz respeito ao uso dos clíticos que
aparecem com 08% nos registros mais formais e 02% nos menos formais.
O uso do pronome lexical pleno também mostra que nas elocuções formais
obtivemos 02% e nos DIDs 03%, um uso mais restrito, que nos induz a
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pensar numa preferência por outra(s) variante(s), confirmando assim, para
essa análise, a relevância da variável dependente grau de formalidade do
discurso. Podemos constatar, ainda, com base na Tabela 11, certa preferência
pelos SNs anafóricos, quando o registro é mais formal, constituindo 42%
das ocorrências, enquanto no registro menos formal temos 28%. E só para
não deixar de comentar, pois os resultados estão ‘convidativos’, a liderança
da categoria vazia, como vem ocorrendo ao longo da análise, mostra-se
com um percentual de elevação para os registros menos formais, 67%.

Nossos resultados assemelham-se aos de Monteiro (1994, p. 175), cuja
apresentação é pertinente fazer. Monteiro obteve, em sua análise, no que
se refere aos clíticos, 29% no registro formal e 08% no informal; para o
objeto nulo, respectivamente, 70% e 89%; e para o pronome ele, 01% e
03%.Ressaltemos que Monteiro trabalhou apenas com os pronomes, por
esta razão, não há registro de SNs anafóricos.

1.2.4 A localização do fenômeno em variação no tempo

Para esta variável dependente, acreditamos encontrar um crescimento
do uso da categoria vazia e dos SNs anafóricos proporcional ao
desaparecimento do clítico, numa comparação entre duas sincronias. O uso
do pronome lexical, embora figure também como uma opção de objeto direto
anafórico, parece também ser evitado num corpus de fala culta, como se
observa na Tabela 9.

Tabela 9: A relevância da localização do fenômeno em variação no tempo
Observando a Tabela 9, uma primeira conclusão que se pode ter é a de

que, realmente, o uso da categoria vazia vem crescendo (54% para 63%)
em detrimento do uso dos clíticos (06% 03%). O pronome lexical apresentou
um aumento de 02% para 03%, embora com um percentual baixo, mas
somado aos outros resultados da Tabela em análise, este aspecto coaduna-
se com a visão de Duarte (1989, p. 19), ao postular que:
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[...] o português falado no Brasil, tende, com freqüência cada vez maior, a
substituir o clítico acusativo de 3ª pessoa por um pronome lexical (forma
nominativa do pronome em função acusativa), por SNs anafóricos (forma
plena do SN conferente com outro SN previamente mencionado) ou por uma

categoria vazia (objeto nulo).

Quanto aos SNs anafóricos, encontramos, para a década de 70, 38% e
para as décadas da segunda sincronia (90 e 2000), 32%. Estes resultados
podem ser interpretados como uma preferência, numa época anterior, pelo
uso dos SNs anafóricos em detrimento da categoria fazia; e o caminho
inverso também se faz numa época mais recente.

Quanto ao uso dos SNs anafóricos, obtivemos usos bastante
significativos, no entanto, para uma síntese da análise de dados, aqui
apresentada, procuramos nos concentrar no processo de queda do clítico e
de ascensão da categoria vazia.

2. EM SÍNTESE

Com a análise dos dados, tivemos uma visão geral do que ocorre com
a variável dependente Objeto direto anafórico de 3ª pessoa na fala
culta de Salvador, sabendo-se, porém que, como todo pesquisador,
padecemos de alguns limites, no nosso caso ressaltamos a escassez do
número de ocorrências. Mas não é um empecilho para observarmos a
variação no uso da categoria vazia, dos SNs anafóricos, do pronome lexical
pleno e do clítico acusativo,e antevermos possíveis indícios de  mudança.
Algumas questões não se podem negar: os clíticos estão cada vez mais em
desuso no português do Brasil; o pronome lexical é pouco utilizado no discurso
formal, sendo assim, os SNs anafóricos e a categoria vazia surgem como
recursos para o objeto direto anafórico. Este procedimento nos permite
inferir que os falantes estão evitando o pronome lexical pleno, monitorados
pela avaliação social negativa, e esquivando-se do uso dos clíticos, por não
ser esta uma variante espontânea, no português brasileiro, para não serem
avaliados como ‘pedantes’.

Desse modo, é possível perceber que a questão que envolve a falta de
espontaneidade no uso dos clíticos, no português do Brasil, parece ser um
consenso entre muitos lingüistas como se pode comprovar a partir da
observação a trabalhos de Duarte (1989), Oliveira (1989), Monteiro (1994),
Nunes (1996), só para citar alguns dos autores que se têm ocupado do
assunto.
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ALTERNÂNCIA ENTRE CONSTRUÇÕES
COM VERBO-SUPORTE DAR E VERBOS

PREDICADORES SIMPLES COM
SENTIDO EQUIVALENTE

Giselle Aparecida Toledo Esteves
Universidade Federal do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO

O presente trabalho enfoca a alternância entre construções com ver-
bo-suporte dar e verbos predicadores cognatos ao elemento não-verbal
dessas estruturas (dar pulo/pular; dar fim/finalizar).

O verbo-suporte, chamado de “operandum auxiliar de verbalização de
elemento não-verbal” (MACHADO VIEIRA, 2001), opera sobre um ele-
mento não-verbal com o papel de lhe conferir função predicante ou, em
certos casos, atualizar sua função predicante. O predicado complexo for-
mado com verbo-suporte configura-se desta maneira:

{ Verbo-suporte DAR [elemento não-verbal] }Predicado Complexo

(Arg1) ... (Argn)    [(Argn) < 0] 1

1 (Arg) é o número de argumentos do predicado complexo que pode ser maior ou igual a zero.
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(Ex.:1) “o proeiro é que vê o peixe que dá ordem pra poder cercar”
(PB oral, APERJ, inq. MAC169A)

Portanto, o verbo-suporte partilha com o elemento não-verbal a função
de atribuir papel temático ao(s) argumento(s) do predicado complexo. A
força léxico-semântica do predicado resultante dessa operação está no
componente não-verbal, o responsável pela definição do estado de coisas
expresso.

Na língua, conta-se, então, com as perífrases com verbo-suporte dar
e os verbos predicadores simples com sentido equivalente como duas alter-
nativas que os falantes possuem para indicar eventos.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 A Teoria da Variação e Mudança

Os estudos desenvolvidos no âmbito da Teoria da Variação e Mudança
(LABOV, 1994) demonstram que a variação inerente ao sistema lingüístico
é passível de ser analisada e sistematizada. De acordo com essa teoria,
duas ou mais formas (variantes) que são usadas com o mesmo valor de
verdade constituem uma variável lingüística (variável dependente). No pre-
sente trabalho, a variável dependente é composta pelas variantes: (i) perí-
frase com verbo DAR + SN e (ii) verbo predicador de sentido equivalente
a essa perífrase.

A aplicação da teoria variacionista na pesquisa de fenômenos morfos-
sintáticos gerou muitas críticas. LAVANDERA (1978, 1974) defendeu que
segmentos morfológicos, sintáticos e léxicos apresentariam um significado
referencial próprio, e, portanto, não seria possível considerá-los sinônimos
perfeitos. Propôs, então, que as formas alternantes dessa natureza tives-
sem compatibilidade funcional (dois significados distintos com a mesma
função). Neste estudo, leva-se em conta justamente esta noção de compa-
tibilidade. As variantes supracitadas (forma complexa e forma simples) têm
a mesma função sintático-semântica, a de estruturar uma predicação. Seu
uso relaciona-se a condicionamentos de ordem lingüística e/ou social.
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1.2 Fatores sócio-históricos considerados para a análise
sociolingüística do fenômeno

A língua portuguesa, desde o descobrimento até a metade do século
XVIII, somente possuía uso oficial, fazendo jus ao termo “Português no
Brasil”. Essa língua em formação resultou no “Português do Brasil” no fim
do século XVIII, a partir da expulsão dos jesuítas, genocídio dos índios e a
conseqüente decadência das línguas gerais, da imposição das Leis Pomba-
linas, que tornaram o português língua oficial e obrigatória, e da caracteri-
zação do português como língua de prestígio. Este último fator aumentou a
busca de uma norma padrão idealizada com base no uso da norma culta
mais próximo ao da européia, o que fez com que, no Brasil, alguns fenôme-
nos lingüísticos se apresentassem diferentemente na língua falada e na lín-
gua escrita devido à influência normativa da escola. Com o intuito de obser-
var se a alternância entre perífrases com dar + SN e verbos plenos corres-
pondentes é um desses fenômenos, esta pesquisa investigou a diferença
entre fala e escrita.

Pelo fato de não ter acompanhado algumas mudanças ou inovações
sofridas pelo português europeu no século XVIII, o português brasileiro é
considerado conservador por muitos. Para saber se o fenômeno lingüístico
em análise sofreu alguma influência dessas transformações sócio-históri-
cas, decidiu-se elaborar um estudo em tempo real, abarcando os séculos
XIX e XX. Além disso, tal estudo contribuirá para definir se a alternância
entre perífrases e verbos plenos correspondentes encontra-se em variação
estável ou em mudança em progresso.

2. METODOLOGIA

Compuseram-se dois tipos de amostras de dados: (i) uma amostra de
escrita que provém de editoriais e notícias dos séculos XIX (3 fases distin-
tas) e XX (4 fases distintas), do site do projeto VARPORT/UFRJ
(www.letras.ufrj/varport/), e que viabilizou um estudo diacrônico do fenô-
meno em questão; e (ii) uma amostra de textos orais e escritos (narrativas
e relatos de opinião), do acervo do projeto Discurso e Gramática/UFRJ,
produzidos por falantes com diferentes níveis de escolaridade.

Realizou-se uma análise qualitativa e quantitativa dos dados, com base
no pacote de programas computacionais GOLDVARB 2001 para Windows
(Lawrence, Robinsosn & Tagliamonte, 1999).
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Essas escolhas metodológicas resultaram destes objetivos de pesquisa:
(i) detectar condicionamentos lingüísticos, tais como extensão silábica, grau
de formalidade e nuances semânticas, que co-atuam na alternância entre
perífrases com verbo-suporte dar e verbo pleno cognato; e (ii) examinar a
relação entre o fenômeno “variável” em foco e tipo de texto (textos de
opinião x textos narrativos), tempo (séc. XIX versus séc. XX), modalidade
(fala x escrita) e variedade (Português Brasileiro x Português Europeu).

3. RESULTADOS DA ANÁLISE DE 275 DADOS (116 PERÍFRA-
SES E 159 PREDICADORES SIMPLES)

Analisaram-se as seguintes variáveis: (i) diacronia, (ii) graus de esco-
laridade, (iii) variedades nacionais, (iv) modalidades expressivas, (v) tipos
de texto, (vi) configuração sintática do SN, (vii) diferença entre a extensão
silábica da perífrase e a do verbo predicador, (viii) natureza do SN, (x)
tempos verbais, (xi) planos do discurso (figura e fundo), (xii) nuances se-
mânticas distintas entre o significado do verbo predicador e o da perífrase e
(xiii) grau de formalidade das variantes. No que tange às variáveis lingüís-
ticas, optou-se por descrever as que mais influência exercem no fenômeno.

3.1 Análise probabilística2 de perífrases com DAR + SN ao lon-
go dos séculos XIX e XX em editoriais (total de 68 ocorrências) e
notícias (total de 45 ocorrências) brasileiros e portugueses.

(Ex.:2) “A casa GRANDELA de Lisboa previne o publico das provin-
cias de que já deu expediente a toda a correspondência.” [PE escrito,
VARPORT [ANÚNCIO], E-P-91-Ja-047, 23/09/1917]

2 Esta variável não foi selecionada pelo programa computacional Goldvarb
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(Ex.:3) “(...)Esse episodio (...) deu origem ás varias/ nacionalidades
fundadas nesta/ parte do novo mundo.” [PB escrito, VARPORT, notícia, E-
B-91-JN-004, Jornal do Brasil, 09/07/1920]

Na passagem do século XIX para o século XX, observa-se um aumen-
to em ambas as variedades, que pode sinalizar mudança em progresso. O
aumento da tendência ao uso de perífrases em PB foi maior (de 0.42 a
0.68; 0.26) do que em PE (de 0.44 a 0.52; 0.08). O input geral da variante
“perífrases com DAR + SN” que funcionou como valor de aplicação é de
0.45 tanto na análise que abarca somente dados da variedade brasileira e
diacronia (séculos XIX e XX) quanto na análise que lida apenas com dados
da variedade européia e da diacronia (séculos XIX e XX). Já o input dessa
variante no nível 1 de cada uma dessas rodadas/análise é, respectivamente,
0.29 e 0.25, de qualquer forma muito semelhantes nas duas variedades do
português.

Os resultados percentuais comprovam que há sempre maior produtivi-
dade de verbos predicadores cognatos do que perífrases entre os séculos
XIX (77%) e XX (34%). Logo, cada vez mais, os falantes, mesmo no texto
escrito, optam por essa estrutura como mais um meio de verbalizar nomes.

Os resultados percentuais comprovam que, num total de 113 ocorrên-
cias, há sempre maior produtividade de verbos predicadores cognatos do
que perífrases no século XIX (77%); já no século XX sua produtividade cai
para 34%. Logo, cada vez mais, os falantes optam pela perífrase como
mais um meio de verbalizar nomes no texto escrito.

Para a obtenção dos resultados do comportamento do fenômeno de
alternância ao longo dos séculos XIX e XX, optou-se por amalgamar os
dados dos textos jornalísticos escritos editoriais e notícias. Levando em
conta que, no século XIX, os editoriais possuem uma linguagem mais direta,
assemelhando-se às notícias e afastando-se dos editoriais do século XX,
teve-se o cuidado, no intuito de checar se tal fato poderia interferir na aná-
lise pretendida com o procedimento acima, de separar as notícias dos edito-
riais em uma das análises seguintes. O resultado desta desfez qualquer
preocupação com aquela opção metodológica.

3.2 Relação entre editoriais e notícias (PB e PE) e os séculos
XIX e XX

Os usuários, tanto da variedade brasileira quanto da variedade portu-
guesa da língua, optam, mais freqüentemente, por verbos predicadores sim-
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ples, já que os índices percentuais estão acima de 50% (PB – 69% e PE –
76% em um total de 113 dados) em editoriais e notícias. A maior produtivi-
dade de verbos predicadores também ocorre nos séculos XIX (77%) e XX
(65%) nesses tipos de texto. Os gráficos abaixo demonstram a distribuição
do cruzamento por variedade e século.

Verifica-se, na variedade brasileira, um considerável aumento do uso
de perífrases do século XIX (25%) para o século XX (47%). Na variedade
européia, também há um aumento da opção por este tipo de estrutura, mas
em menor grau (de 15% no século XIX para 27% no século XX). Tais
resultados demonstram que, cada vez mais, os falantes de ambas varieda-
des nacionais optam por perífrases com verbo-suporte DAR mesmo em
textos jornalísticos escritos.

Esses resultados, de certa forma, contrariam a hipótese de que seriam
encontradas freqüências semelhantes entre as diferentes variedades naci-
onais dos séculos XIX e XX. Contudo, deve-se levar em conta que dois
tipos de textos distintos estão sendo incluídos nesta análise, o que pode ter
causado essa diferença. Tal suspeita pode ser confirmada com a observa-
ção dos resultados do item seguinte.

3.3 Relação entre variedades nacionais (brasileira e européia)
e tipos de textos jornalísticos
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Nos gráficos anteriores, pode-se constatar a ocorrência de menor uso
de perífrases nos editoriais, tanto em PB quanto em PE, se comparado às
notícias, confirmando a hipótese de que entre as variedades nacionais ha-
veria comportamento semelhante se os tipos de textos (editoriais e notícias)
fossem analisados separadamente.

Destaca-se, a grande semelhança da produtividade de perífrases em
notícias provenientes do português brasileiro (41%) e do português europeu
(36%), ou seja, uma diferença de apenas 5%. Nos editoriais, o mesmo não
ocorre, pois há 27% de perífrases na variedade brasileira e 12% na varie-
dade européia, ou seja, uma diferença de 15%. Logo, a opção por perífra-
ses em editoriais é maior em português brasileiro do que no europeu. Ainda
com essa diferença, observa-se que, em editoriais de PB e PE, é maior o
uso de verbos predicadores simples (73% em PB e 88% em PE) do que
nas notícias (59% em PB e 64% em PE). Isso confirma a expectativa de
que o grau de elaboração de um editorial seja diferente em relação ao de
uma notícia. No editorial, pela finalidade de persuadir o leitor, já é usada
uma linguagem que dê autoridade ao escritor para isso, que lhe dê credibi-
lidade. Por isso, espera-se que o vocabulário seja mais rico de itens lexi-
cais, verbos predicadores simples. A notícia não tem tanto esse compromis-
so, seu maior objetivo é expor os acontecimentos da forma mais clara pos-
sível, e, para tanto, utiliza itens lexicais e um grande número de perífrases.

3.4 Relação entre os séculos XIX e XX e os tipos de textos
jornalísticos

Os gráficos acima demonstram que os editoriais e as notícias do século
XIX apresentam percentuais muito semelhantes de verbos predicadores
cognatos (Notícias – 80% e Editoriais – 76%) e de perífrases (Notícias –
20% e Editoriais – 24%). Diferentemente, os editoriais e notícias do século
XX apresentam percentuais distintos, já que, nos editoriais, há um índice
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bem menor de perífrases (19%), enquanto ocorre um percentual de 54%
nas notícias.

Destaca-se o aumento significativo de perífrases nas notícias (de 20%
no século XIX para 54% no século XX). Os editoriais, de forma distinta,
apresentam uma redução de 5% no uso das perífrases do século XIX (24%)
para o século XX (19%). Parece que o principal responsável pelo aumento
das perífrases em notícias é o português brasileiro que se apresenta com
maior número de perífrases (47%) do que no português europeu (15%),
como é possível observar nos resultados do item 3.2.

Esses resultados também estão de acordo com a hipótese do estudo
que previa o menor uso de construções com verbo-suporte DAR nos edito-
riais em relação às notícias, em virtude do maior grau de formalidade espe-
rado naquelas em comparação a estas.

3.5 Diferença entre as modalidades expressivas (somente da-
dos do corpus do programa Discurso e Gramática): 54 dados na
modalidade escrita e 108 dados na modalidade oral

(Ex.:4) “(...) eu fui brincar com ela... ela me... me deu uma mordida
[PB oral, D & G, inf. 43]

(Ex.:5) “(...) até que um dia ela se injuou e me mordeu (...)” [PB
escrito, D & G, inf. 43]

De acordo com o gráfico acima, o nível de produtividade de perífrases
com DAR + SN na fala é maior do que na escrita. Provavelmente, o uso de
perífrases com mais intensidade na fala indica que essa estrutura faz parte
da gramática nuclear e que os falantes a usam inconscientemente (cf. KATO,
2002). A diminuição das perífrases na escrita talvez se deva à orientação
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de cunho mais normativo de que sejam usados diversos itens lexicais (am-
pliação de vocabulário) para demonstrar riqueza vocabular, o que faz com
que o número de perífrases diminua, evitando também que o indivíduo não
incorra em repetições.

3.6 Diferença entre faixas etárias (somente dados do corpus do
programa Discurso e Gramática): falantes com menos de 11 anos – 26
dados; de 11-17 anos – 63; de 18-35 anos – 44; de 36-55 anos – 14

O gráfico anterior demonstra que as duas faixas de indivíduos mais
jovens possuem comportamento semelhante, pois apresentam maior produ-
tividade de construções com verbo-suporte DAR (menores de 11 anos:
62% e de 11-17 anos: 59%) em relação aos seus verbos plenos correspon-
dentes (menores de 11 anos: 38% e de 11-17 anos: 41%). Diferentemente,
os indivíduos de maior faixa etária (de 36 a 55 anos) apresentam uso mais
elevado de verbos predicadores (86%). Estes resultados provavelmente
devem-se ao fato de os falantes mais novos possuírem menor conhecimen-
to de itens lexicais que os adultos. Estes, por sua vez, geralmente já têm
contato com uma diversidade maior de tipos de textos, o que proporciona a
ampliação do vocabulário. Esse comportamento é previsto por MARTI-
NOT (1996) apud MACHADO VIEIRA (2001). Segundo o autor, as cri-
anças tendem a iniciar a fala usando perífrases e, com o amadurecimento,
com mais experiência lingüística, passam a usar mais verbos predicadores.
Além disso, são os indivíduos adultos que, em geral, por participarem de
experiências lingüísticas no ambiente profissional, tendem a se preocupar
com o como se expressam, procurando demonstrar riqueza vocabular ao
lançar mão de diversos itens lexicais, o que acaba reduzindo naturalmente a
freqüência de perífrases.

Os indivíduos da faixa intermediária (de 18-35 anos) apresentam pro-
dutividade semelhante de perífrases (47%) e verbos predicadores (53%).
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Este resultado já era esperado, por se tratar de um período de transição em
que o indivíduo começa a ter maior contato com textos orais e escritos, o
que lhe proporciona o conhecimento de mais itens lexicais e, ao mesmo
tempo, utiliza bastante as perífrases.

 3.7 Diferença no número de sílabas entre verbo predicador e
perífrase

Pelo gráfico acima, é possível perceber que, quando não há diferença
entre o número de sílabas da perífrase e dos verbos predicadores (dar tiro/
atirar – 3 sílabas), ocorre maior produtividade de construções com DAR
(56%).

O uso de verbo predicador aumentou quando a diferença de extensão
entre ele e a perífrase é de uma, duas ou três sílabas a mais para a perífrase
(saltar - dar saltos, preferindo - dando preferência, e consentindo - dando
consentimento, respectivamente). Destaca-se este último caso, em que ocor-
re o uso quase categórico de predicadores que possuem três sílabas a me-
nos que as perífrases (97%). Tal resultado inverte-se nas ocorrências em
que a diferença de extensão é de uma sílaba a mais para o verbo predica-
dor (dar valor – valorizar). Neste caso, a freqüência das perífrases é de
79%.

A seleção desta variável como fator condicionante do fenômeno cor-
robora tais resultados, já que os maiores índices probabilísticos relaciona-
dos à tendência de uso das perífrases ocorrem quando estas são menores
em extensão do que o verbo predicador correspondente (1 sílaba a mais
para o verbo predicador – 0.73), quando essa diferença não existe (0.70)
ou é pouca (1 ou 2 sílabas – 0.53 e 0.52, respectivamente). Diferentemen-
te, se a diferença de extensão for mais alta (3 sílabas a mais para a perífra-
se), a tendência ao uso dessas estruturas é bem baixa (0.07) em relação às
demais. O input geral dessa rodada foi de 0.42, enquanto o input dessa
variável foi de 0.45.
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3. 8 Grau de formalidade

O gráfico abaixo corrobora a hipótese de que o grau de formalidade
pode influenciar na opção por perífrases ou verbos predicadores. Quanto
maior o grau de formalidade da situação comunicativa, maior é o número
de ocorrências de verbo predicador (89%). Inversamente, maior será a
produtividade da perífrase (67%), quanto menor o grau de formalidade.
Quando a perífrase e o verbo predicador cognato podem ser usados em
qualquer contexto discursivo, sem diferença de registro, constatou-se que a
produtividade de ambos ocorre de maneira semelhante (57% de predicado-
res e 43% de perífrases), o que já era esperado.

3. 9 Distribuição de perífrases e verbos predicadores corres-
pondentes nos editoriais e notícias do VARPORT e nos textos es-
critos do corpus do programa Discurso e Gramática.

A hipótese inicial da pesquisa previa comportamentos semelhantes entre
os textos que possuíssem modos de organização também semelhantes, ou
seja, entre notícias, narrativas de experiência pessoal e narrativas reconta-
das, por um lado, e entre editoriais e relatos de opinião, por outro. No entan-
to, o fenômeno ocorreu de maneira semelhante entre os relatos de opinião
e as notícias e narrativas recontadas. Além disso, há uma certa diferença
entre a narrativa que trata do próprio autor (50% de perífrases e verbos
predicadores correspondentes) e aquela que não trata (38% de perífrases e
62% de verbos predicadores). Apesar de a produtividade de verbos predi-
cadores ser maior nos relatos de opinião e nos editoriais, estes apresentam
índices ainda mais elevados (78%) do que aqueles (62%).

Esses resultados talvez se devam ao fato de, apesar de apresentarem
modos de organização discursiva diferentes, as notícias e os editoriais se-
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rem escritos com intenções discursivas semelhantes, para serem publica-
dos num jornal. A semelhança de comportamento desses textos com os
relatos de opinião e as narrativas recontadas provavelmente ocorre por
esses textos se referirem a outras pessoas, levando o indivíduo que os pro-
duz a ter certo cuidado com a linguagem, evitando, talvez, muitas expres-
sões com perífrases que sejam de cunho informal, o que faz com que au-
mente naturalmente a produtividade de verbos predicadores. A narrativa de
experiência pessoal demonstrou-se distinta quanto a essa característica,
pois se imagina que, ao tratar de si mesmo, o usuário da língua utilize tanto
perífrases quanto verbos predicadores correspondentes, como o resultado
evidencia.

3. 10 Presença ou não de nuances semânticas pertencentes
aos predicados complexos com verbo-suporte DAR + SN e aos ver-
bos predicadores correspondentes

Os níveis de freqüência da tabela acima demonstram que, para marcar
alguma nuance de sentido, o falante opta, com maior freqüência, pelo uso
de perífrases com o verbo-suporte dar (dar um abraço apertado) em vez
de recorrer aos verbos predicadores de sentido equivalente (abraçar). A
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análise probabilística também corroborou esse resultado, já que o fator “com
alguma diferença de sentido” apresenta maior relevância (0.77) em rela-
ção ao “sem qualquer diferença semântica” (0.46) na análise em função
das ocorrências com perífrases. O input geral apresentado na rodada foi
de 0.42, enquanto o input dessa variável independente foi de 0.45.

3.11 Configuração sintática dos predicados complexos com DAR
+ SN do corpus

Há dados em que, mesmo com a possibilidade de alternância, ocorre
alguma diferença sintática em virtude de elementos intervenientes que pos-
sam acompanhar o elemento nominal das perífrases. Assim, foram investi-
gados dados em que o nome não vem acompanhado por qualquer outro
elemento (“nome isolado”) e dados com os seguintes tipos: (i) artigo indefi-
nido ou definido genérico, (ii) artigo definido, (iii) modificador intensificador
e (iv) modificadores qualificativo ou quantificador (antecedidos ou não de
artigo).

Percebe-se que, quando a configuração sintática das perífrases é mais
restrita, ou seja, não há elementos intervenientes entre os seus componen-
tes ou apenas elementos [-determinantes], geralmente essas construções
não transmitem qualquer nuance de sentido distinta do verbo predicador
correspondente. Diferentemente, se as perífrases apresentam elementos
intervenientes ou adjacentes ao SN que tenham caráter [+determinante],
elas passam alguma nuance de sentido não alcançada pelos verbos plenos
correspondentes.

3.11.1 Sem qualquer nuance semântica

• Nome “isolado” [Oco/Total – Percentagem (50/87 - 58%)]

(Ex.:6) “as ovelhas não dão prejuízo a ninguém (...).” [PE oral, VAR-
PORT, OP-P-90-1M-007, nível 1]

• Artigo indefinido/definido genérico [Oco/Total – Percentagem (33/
87- 37%)]

(Ex.:7) “O presidente da | Argentina Carlos Menem telefonou para
dar os parabéns a FH.” [PB escrito, notícia, E-B-94-Jn-026, O Globo, 29/
01/1987]
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• Artigo definido [Oco/Total – Percentagem (4/87- 5%)]

(Ex.:8) “(...)o telefone tocou e era a minha tia dando a notícia de que
o meu avô tinha morrido. (...)” [PB escrito, D&G, 4° série, Narr. recontada,
inf.  69]

3.11.2 Com alguma nuance semântica

• Artigo indefinido/definido genérico [Oco/Total – Percentagem (3/15-
20%)]

(Ex.:9) “(...) a minha irmã estava sentada lá (...) eu dei um tapa nela...”
[PB oral, D & G, inf. 74] (um pouco diferente de estapear – dar tapas)

• Modificador intensificador [Oco/Total – Percentagem (7/15- 46%)]

(Ex.:10) “Ela dá mais valor a assuntos de pouco interesse (...)”. [PB
escrito, D & G] (um pouco diferente de “valoriza”, pois houve uma intensi-
ficação do SN)

• Modificador qualificativo ou quantificador, antecedido ou não de arti-
go [Oco/Total – Percentagem (5/15- 34%)]

(Ex.:11) “você pode dar uma boa educação  ao seu filho...” [PB oral,
D & G, 3° grau, Relato de opinião]

4. CONCLUSÃO

A presente pesquisa validou a maioria das hipóteses postuladas acerca
dos contextos discursivos em que a opção por verbo-suporte dar + SN era
mais freqüente, em relação à escolha por verbos plenos cognatos de senti-
do equivalente. Observou-se que as perífrases são mais recorrentes na fala
do que na escrita, mais produtivas nos textos escritos do século XX do que
no século XIX e também mais freqüentes no português brasileiro do que no
português europeu.  Os fatores “diferença no número de sílabas entre ver-
bo predicador e perífrase” e “nuances de sentido” foram selecionados como
condicionadores do fenômeno.
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DE/EM: VARIAÇÃO NA FALA CULTA
DO RIO DE JANEIRO

Elaine Marques Thome Viegas
UFRJ/CNPq

INTRODUÇÃO

Este trabalho visa a discutir a alternância das preposições de/em e
estabelecer, à luz da Sociolingüística quantitativa laboviana, os fatores lin-
güísticos e/ou extralingüísticos, na fala culta do Rio de Janeiro, que favore-
cem o emprego de cada uma das preposições, nos casos em que a alter-
nância de uso não implica mudança de sentido.

(01)Ah, é a base de (~em) todo bolo né, é ovo, farinha, leite, chocolate
em pó, em barra ralado, e pronto, o fermento. (Inq. 002R/feminino/
faixa 3/déc. 90)1

(02)Outra coisa, característica de (~em) Botafogo que eu me lembro
que também sei, que era da, os mesmos fornecedores das gerações
anteriores era a Galeria Moderna, que era uma papelaria. (Inq. 133R/
feminino/faixa 2/déc. 90)

1 Nos exemplos desse trabalho, a primeira variante em negrito é a do inquérito. A variante com
qual pode alternar vem em seguida dentro de parênteses. Quanto às referências dos exemplos,
estão na seguinte ordem: número do inquérito, quando há R significa que é da amostra reconta-
to, faixa etária do falante e década do inquérito.
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1.CONHECENDO AS VARIANTES DE E EM

As preposições são definidas pela maioria dos gramáticos como pala-
vras invariáveis que funcionam como um instrumento de ligação das partes
do discurso, estabelecendo relações de subordinação entre os constituintes
de uma oração. De e em são classificadas pelos gramáticos como preposi-
ções essenciais “por só aparecerem na língua como preposições”, em opo-
sição às acidentais, palavras que perderam seus valores e empregos primi-
tivos e passaram a funcionar como preposições (Bechara, 1999, p. 301).Con-
tudo, há casos como No sábado, iremos ao clube em que as preposições
não relacionam termos, porém introduzem noção circunstancial.” após “es-
tabelecendo... constituintes de uma oração.

Semanticamente, o sistema português de preposições funciona em dois
planos de significação gramatical. O primeiro, mais concreto, é o das loca-
lizações no espaço, e por extensão, no tempo. Do primeiro plano deriva um
segundo, de empregos modais, com conceitos metaforicamente deduzidos
de estado, origem, posse, finalidade, meio, causa, objetivo, dentre outros.
No plano locativo, em indica a “situação geral”. A essa localização estática
se acrescenta uma dinâmica, em que entra a noção de “afastamento”, as-
sinalada pela preposição de (Câmara Jr., 1975, p. 179).

Said Ali (1966, p. 204) define de como “a preposição empregada com
mais freqüência e para fins os mais diversos” e em como partícula que
exprime interioridade com referência tanto a lugar quanto a tempo, além de
denotar superposição – pôr pé em terra –, estado de alguma coisa, divisão,
distribuição, dentre outros. Lapa (1973), cujo ponto de vista é mais estilísti-
co, afirma que em seu significado primitivo, a preposição de marca o lugar
donde, a origem. Como a idéia de causa liga-se à de origem, de acaba
exprimindo causalidade, mas também pode ter o sentido de referência, já
vulgar em latim, finalidade, caracterização, modo e até, em um processo
metafórico, comparação como em dentes de neve. Quanto à em, Lapa
(1973) afirma que essa preposição “desempenha papel importante na des-
crição dos ambientes, no cenário que  envolve  os  atos  das  personagens”
e que muitas vezes insinua uma idéia de causalidade, como no exemplo
dado por ele: “O senhor, na excitação nervosa que lhe davam as insônias,
irritava-se com o menor rumor”. Segundo o autor, em também adquiriu um
valor afetivo na literatura moderna.

Rocha Lima (2001) classifica de como uma preposição fraca e chega
a afirmar que ela só adquire significado no contexto em que está inserida,
diferentemente das preposições fortes como contra, entre e sobre. As
preposições fracas, como a, com, de,
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não têm sentido nenhum, expressando tão-somente, em estado potencial e de
forma indeterminada, um sentimento de relação. No contexto é que se concreti-
za o valor significativo das várias relações que elas têm aptidão para exprimir.

(ROCHA LIMA, 2001: 355 e 356)

Quanto a em, o autor não a classifica como preposição forte ou fraca.
Contudo, enumera os valores que ela pode indicar: lugar onde, tempo, esta-
do, mudança de estado, preço, modo.

Para Moura Neves (2000), de funciona tanto no sistema de transitivi-
dade – introduzindo complementos de verbos, adjetivos, substantivos e ad-
vérbios – quanto fora do sistema de transitividade – estabelecendo rela-
ções semânticas em adjuntos adverbiais, em adjuntos adnominais, em pre-
dicativos do sujeito e do objeto, em construções indicativas de circunstânci-
as, em perífrases e até em expressões fixas como dar de cara, cair de
cama, cair de quatro, ter muito de (alguém) etc. Assim como de, em
também funciona no sistema de transitividade introduzindo complementos
de verbos e estabelecendo diversas relações semânticas, além de entrar
em expressões fixas como em dar em nada.

Avelar (2005) defende que, embora de pareça ser semanticamente
mais esvaziada que em, não é claro como capturar formalmente esse esva-
ziamento por meio de uma gradação de funcionalidade. Além disso, em
contextos que não de adjuntos adnominais, a preposição em mostra um
caráter tão semanticamente esvaziado quanto o de de. Da mesma maneira,
de pode, em certos contextos, apresentar um conteúdo semântico bem de-
lineado, veiculando a noção de origem, ponto de partida, ou outro afim.

2.CORPORA E METODOLOGIA

Para a implementação desta pesquisa foram analisados doze inquéri-
tos do projeto NURC-RJ (www.letras.ufrj.br/nurc-rj), seis da década de 70
e seis da década de 90 – recontato – todos eles distribuídos por gênero –
masculino e feminino – e por faixa etária – 25 a 35 anos, 36 a 55 anos e 56
anos em diante, respectivamente faixas 1, 2 e 3. Assim, para o estudo da
variação e mudança lingüísticas são adotadas duas abordagens: a de tempo
aparente e a de tempo real, a última, apenas através do estudo de painel,
isto é, dos mesmos informantes em dois períodos discretos de tempo.

Em cada inquérito foram observadas todas as preposições de que po-
deriam alternar com em e todas as preposições em que poderiam alternar
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com de sem mudança de sentido ou com mudança sutil em um mesmo
contexto.
Os dados foram codificados considerando-se dez grupos de fatores – ex-
tralingüísticos e lingüísticos. As preposições de ou em correspondem à va-
riável dependente, com de como valor de aplicação nas três rodadas, uma
geral, com os dados de 70 e 90, e duas em separado, uma somente com os
dados de 70 e outra somente com os de 90. Os grupos de fatores são: (a)
função sintática do sintagma preposicional (SP), (b) definitude e (c) espe-
cificidade semântica (humano, inanimado, evento, espaço, imaterial/
abstrato) do elemento à esquerda do SP, (d) definitude e (e) especifici-
dade semântica (idem c) do SP, (f) mudança de funcionalidade, (g) faixa
etária, (h) gênero, (i) década do inquérito e (j) inquérito.

A depreensão dos possíveis condicionamentos foi possível com o em-
prego do programa Goldvarb versão 2001. De um total de 414 ocorrências,
238 (57%) são da década de 70 e 176 da década de 90 (42%).

3.RESULTADOS: A VARIAÇÃO DE/EM

Primeiramente, observam-se os resultados das duas amostras em con-
junto – a de 70 e a de 90. As freqüências de de e de em nas duas décadas
não chegam a 10 pontos percentuais de diferença (Cf. Figura 1). Também
entre os inquéritos não são detectadas diferenças significativas de valores.
O percentual de de, que oscila entre 57%, nos inquéritos 071 e 164R, e
78%, no inquérito 233R, mantém-se sempre mais elevado do que o de em,
como se observa na Figura 2. Esses resultados indicam a ampliação no uso
da preposição de em relação a em.

Vale lembrar que Bybee (2003) destaca o papel crucial da repetição na
gramaticização2. Nesse processo, ocorre o aumento da freqüência de con-
textos em que a forma é apropriada. A freqüência não é apenas resultado
da gramaticização, mas também o fator que mais contribui para o processo,
uma força que estimula a mudança, junto à pragmática.

2 Processo freqüentemente descrito como a passagem de elementos lexicais para gramaticais e
de gramaticais para mais gramaticais. É um dos temas mais discutidos dentro da investigação
funcionalista, tanto no Brasil, quanto no exterior. Há diferentes termos para nomear o mesmo
processo. Antoine Meillet foi o primeiro a empregar o termo gramaticalização. Heine (2003)
e Lehmann (1985) usam o mesmo termo. Hopper (1991) e Bybee (2003) usam o termo
gramaticização.
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Figura 1. Freqüências das preposições de e em nas décadas de 70 e 90

Figura 2. Freqüências das preposições de e em em cada inquérito

(03)ninguém quer casa de de (~em) vila... porque casa de (~em) vila
é uma casa que... que não serve pra especulação imobiliária... (Inq.
233/masculino/faixa2/déc. 70)

(04)com toda uma arquitetura engraçada, muito ‘art nouveau’ muito
requintada... até o mau gosto absoluto do (~no) requinte... (Inq. 133/
feminino/faixa 1/déc. 70)

(05)(crediário) é um saque na (~da) bolsa do... do comprador... e em
geral é a classe mais pobre que faz isso... (Inq. 373/feminino/faixa 3/
déc 70)
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(06)... você falou nos... nos (~dos) produtos e na (~da)... qualidade
dos produtos (Inq. 133/feminino/faixa 1/déc. 70)

(07)É. Você falou aí, de (~em) Nova Trento. (Inq. 133R/feminino/
faixa 2/déc. 90)

(08)Um gol de (~em) um lado da rua e o outro do (~no) outro lado da
rua. E a garotada jogava bola ali. (Inq. 233R/masculino/faixa 3/déc.
90)

(09)Compram já (bife) cortadinho. Agora não tem, agora você tem é
que dobrar o dinheiro na (~da) carteira porque, tem muita coisa já que
facilita na cozinha,... (Inq. 002R/feminino/faixa 3/déc. 90)

(10)... a inflação é tanta, os aumentos são tantos, tudo oficial e aquela
repressão violenta, um mascaramento dos (~nos) índices que levou a
dar uma inflação em mil novecentos e setenta e três de vinte e dois por
cento... (Inq. 164R/masculino/faixa 2/déc. 90)

No stepping up, o programa Goldvarb seleciona como grupos relevan-
tes os relativos a definitude, tanto do elemento posicionado à esquerda do
SP, quanto do SP, como se nota na Tabela 1 (input .70 / significance 0,017).
O elemento à esquerda [+ definido] e o SP [- definido] favorecem o uso de
de.

Quanto à definitude, Lambrecht (1994) afirma que essa categoria gra-
matical corresponde a um traço formal associado a expressões nominais
que sinalizam se o referente da sentença é ou não identificável. Porém,
vale ressaltar que as categorias cognitivas de identificabilidade e a grama-
tical de definitude são imprecisas, pois não há uma relação biunívoca entre
identificabilidade e não-identificabilidade de um referente e definitude ou
indefinitude gramatical do sintagma que designa aquele referente. Por exem-
plo, em “Vou comprar um carro” o SN indefinido “um carro” pode ter um
referente específico, ou não, recuperável na anáfora: Vou comprar o Fus-
ca – Vou comprá-lo / Vou comprar qualquer carro (Callou, s/ data).

Tabela 1. Distribuição do uso da preposição de em relação às definitudes
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(11)...o comércio da (~na) cidade é decadente (...) parte da cidade é
uma lástima... não tem nada realmente em termos de comércio pro
consumidor... (Inq. 233/masculino/faixa 2/déc. 70)

(12)...a famosa característica da família ter a conta na (~da) Imperi-
al mandar buscar, ah. (Inq. 133R/feminino/faixa 2/déc. 90)

(13)a cultura dela ainda é de Imperial o que é bom... em frente tem Ø
pão de queijo no (~do) Bragança também é muito suburbano... (Inq
133/feminino/faixa 1/déc. 70)

(14)alguns líderes de sindicatos da (~na) época eram na verdade
muito mais ligados ao governo do que outra coisa. (Inq. 164R/masculi-
no/faixa 2/déc. 90)

Após a análise das duas décadas em conjunto, parte-se para a dos
resultados de 70. Durante o stepping up, o programa seleciona dois gru-
pos, um relativo à função sintática do SP e o outro relativo à definitude do
elemento à esquerda do SP. A função sintática de adjunto adverbial e o
elemento [+ definido] favorecem o uso de de e a função de complemento
verbal e o elemento  [-definido] favorecem o de em (Cf. Tabelas 2 e 3).

Segundo Rocha Lima (2001), o adjunto adverbial, na maioria das ve-
zes, é constituído por expressão adverbial (preposição + substantivo). A
classificação do adjunto é dificultada pela dependência das relações esta-
belecidas pelas preposições introdutórias e algumas delas, como é o caso
de de, podem estabelecer diferentes relações, dificultando a interpretação.
Talvez o maior uso de de em função de adjunto adverbial na década de 70
mostre a ampliação de seus sentidos, indo ao encontro do que afirma Ave-
lar (2004a, b): de funcionaria como um item relacional “curinga”, que não
apresenta em si um conteúdo semântico estabelecido a priori, mas adqui-
rido em um contexto. Apesar disso, o peso relativo de .30 na função sintá-
tica de complemento verbal mostra que em 70 ainda há restrições para o
uso de de, especialmente como introdutora dessa função sintática..

Tabela 2. Distribuição do uso da preposição de
em relação à função sintática do SP
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Tabela 3. Distribuição do uso da preposição de em relação à definitude do elemen-
to posicionado à esquerda do SP

(15)eu não sabia nem que tinha bonde ainda lá senão eu já tinha ido...
atravessa o Aterro inteiro de (~em) bonde... (adjunto adverbial – Inq.
133/feminino/faixa 1/déc. 70)

(16)... a maminha de alcatra que é um pedaço da (~na) alcatra... a
alcatra... chã-de-dentro... patinho e:: carne de segunda (adjunto adno-
minal – Inq. 002/feminino/faixa 2/déc. 70)

(17)... bem era diferente sim (...) eu costumo (...) eh eu costumo não
falar de (~em) namoro (...) isso não aconteceu comigo não... (com-
plemento  verbal – Inq. 071/masculino/faixa 3/déc. 70)

(18)quando você falou em (~de) compras eu pensei de (~em) com-
pras de (roupas)... Mas isso aí eu gosto de comprar comida... (com-
plemento verbal – Inq. 233/masculino/faixa 2/déc. 70)

(19)... a rua Visconde Silva... como todas as ruas da (~na) cidade...
estão invadidas de automóveis ou entulhadas de automóvel... (Inq. 233/
masculino/faixa 2/déc. 70)

(20)... e durante muito tempo a cidade ficou paralisada quase que en-
tre muros... tanto é que as ruas da (~na) antiga periferia de Barcelona
eram chamadas (rondas)... (Inq. 133/feminino/faixa 1/déc. 70)

(21)minha mulher morava numa casa de vila na (~da) rua Uruguai...
lá na Tijuca... (Inq. 071/masculino/faixa 3/déc. 70)
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(22)...vantagens imediatistas... é:: Ø assistência médica ... dentária
...(assistência) em (~de) advogado que ele precise pra uma qualquer
orientação... (Inq. 164/masculino/faixa 1/déc. 70)

Na década de 90, nenhum grupo de fatores é selecionado durante o
stepping up. O não pronunciamento do programa Goldvarb pode ser pelo
fato de haver mais dados da década de 70 (238/414) ou pelo fato de o uso
de de ter se generalizado a ponto de nenhum fator contribuir na escolha de
uma ou outra preposição. Embora o Goldvarb selecione condicionamentos
em 70 e não em 90, o programa não seleciona década como variável extra-
lingüística relevante na análise das duas amostras.

Como foi possível observar, nenhum fator sociolingüístico é seleciona-
do, nem nos dados em conjunto – de 70 e 90 – nem nos de 70 ou 90. Esses
resultados vão ao encontro do que Avelar (2005): na variação de/em, que
não marca prestígio ou estigma, entram em jogo mecanismos exclusivos da
gramática nuclear, “construídos” no processo de aquisição natural da lín-
gua, segundo Kato (2005). Esses mecanismos devem ser os mesmos entre
os indivíduos da comunidade e não estariam sujeitos, assim, a fatores exter-
nos à gramática. Por isso, a distribuição dessas preposições na comunidade
é uniforme, nos dois momentos, assim como na fala e na escrita, a julgar
pelos resultados de Santos et alii (2006). O uso da preposição de ou em
corresponderia a estratégias morfossintáticas distintas de uma mesma gra-
mática, não havendo condicionamento sociolingüístico.

4. CONCLUSÕES

• As freqüências das análises mostram que a preposição de é preferida
pelos falantes;

• os resultados apontam para a importância da definitude do elemento
posicionado à esquerda do SP, pois esse fator é relevante para a variação
tanto nas duas amostras em conjunto, quanto apenas na  da década de 70;

• haveria algum tipo de restrição na utilização de uma preposição em
relação à outra, havendo dois grupos de fatores relevantes para a variação,
em 70, mas não em 90, o que aponta para a generalização do item de de 70
para 90.
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VOGAIS PRETÔNICAS /e/ E /o/ - UM ESTUDO
DE PAINEL E DE TENDÊNCIAS

Dircel Aparecida Kailer
Universidade Estadual Paulista/Araraquara- Bolsista/CNPq

INTRODUÇÃO

Conforme Labov (1966), muitos pesquisadores têm estudado as for-
mas variantes das línguas no intuito de depreender o caráter sistemático da
variação, buscando prever a nova organização do sistema em um processo
evolutivo que vem de muito tempo.

Neste sentido, este estudo tem como objetivo apresentar algumas con-
siderações acerca do uso das vogais médias pretônicas anterior  [e] e pos-
terior [o]  (pequeno ~ piqueno)1,  (conheço ~ cunheço) na fala de dois
informantes de Foz do Iguaçu que foram inquiridos por Aguilera em 1988
para a elaboração do ALPR (AGUILERA, 1994) (dados que denominare-
mos de corpus 1) e por nós em 2006 (dados que nomearemos de corpus
2). Apesar de serem apenas dois informantes, acreditamos que esta amos-
tra pode levantar pontos interessantes a respeito do alçamento das vogais
pretônicas [e] e [o] na referida região. Segundo Labov (1994), este tipo de

1 Não usamos a transcrição fonética neste artigo para evitar problemas de configuração das
fontes. Não apresentamos todos os fatores analisados, apenas aqueles que consideramos mais
significantes dentro dos contextos apontados pelo programa como os mais relevantes.
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estudo é interessante porque  os dados obtidos do recontato de um mesmo
indivíduo depois de um determinado período  fornece-nos dados valiosos
para o estudo  de mudança da comunidade e para o estudo de presença ou
ausência de mudanças no sistema de cada indivíduo. Além disso, essa iden-
tificação do comportamento estável ou instável dos indivíduos possibilita
identificar se há uma mudança geracional ou uma gradação etária. A pri-
meira refere-se à freqüência mantida pelos indivíduos quanto ao uso está-
vel de uma determinada variante. A segunda refere-se ao fato de os indiví-
duos alterarem seus comportamentos lingüísticos conforme vão envelhe-
cendo (LABOV,op.cit).

Tal investigação, em tempo real, possibilita explicar ocorrências lin-
güísticas no presente, a partir de evidências do passado,  verificar se uma
variante está se expandido ou não no uso da comunidade em estudo. De
acordo com Labov, “são as observações em tempo real que definem se
uma mudança está em progresso ou não em uma comunidade” (LABOV,
1994:73).

O referido autor afirma que há duas abordagens básicas na obtenção
de dados em tempo real. Uma é o estudo de tendências, que ele considera
mais simples e mais eficiente. Nesta abordagem o pesquisador investiga
em estudos semelhantes já realizados sobre a comunidade em questão no
intuito de comparar os resultados. Para isso é necessário que se elabore
uma amostra parecida, escolhendo os informantes da mesma maneira,  para
se obter os mesmos dados  e, utilizando os mesmos critérios, realizar as
mesmas análises (LABOV, 1994 -76). Para poder dizer se a regra em
estudo é um caso de mudança ou não. A segunda abordagem é o estudo de
painel que ele considera mais  difícil e elaborado, pois o pesquisador deve
retornar a comunidade, após um certo tempo, e repetir a mesma pesquisa,
com os mesmos informantes,  e monitorar qualquer mudança em seus com-
portamentos,  submetendo-os  ao mesmo questionário, entrevista, ou expe-
rimento (LABOV, 1994 -76).

Labov (op.cit.) enfatiza que é necessário fazer um estudo combinando
os dois tipos – painel e tendências, porque apenas por meio do estudo de
painel não se pode distinguir nem a gradação etária de mudança comunitá-
ria, que ocorre quando todos os membros de uma comunidade podem alte-
rar a freqüência no uso de uma variante, nem a mudança geracional de
estabilidade, na qual comunidade e indivíduo não alteram seus comporta-
mentos lingüísticos, ou seja, não há indícios de uma mudança em curso.

Sendo assim, primeiramente apresentaremos os contextos lingüísticos
adjacentes que apresentaram mais relevância no uso  das pretônicas e pos-
teriormente os resultados gerais no estudo de painel e no estudo de tendên-
cias.
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1. OS CORPORA E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1.1 Os informantes

Como já mencionamos nossos corpora constituem-se de ocorrências
das pretônicas [e] e [o] na fala de dois informantes de Foz do Iguaçu que
foram inquiridos por Aguilera em 1988 para elaboração do ALPR (1994).
Todavia para o estudo de tendências comparamos a fala destes dois infor-
mantes com a fala de outros dois que também entrevistamos em 2006, os
quais possuíam  características semelhantes às dos informantes na década
de 80. Como neste estudo pretendemos verificar o uso das pretônicas na
fala dos informantes recontatados, não serão somadas as ocorrências das
pretônicas da fala dos informantes usados para o estudo de tendências.

1.2 Os corpora e os procedimentos  metodológicos

Nossos corpora são compostos por 475 ocorrências do [o], sendo que
153 do corpus 1 e 322 do corpus 2. Além destas, trabalhamos com  821
ocorrências do [e] pretônico, sendo 355  do corpus 1 e 466 do corpus 2.
Tais  ocorrências realizaram-se em contextos semelhantes aos dos seguin-
tes vocábulos: (#hospital ~ #huspital), (#educação ~ #iducação), (João ~
Juão), (teatro ~ tiatro), (costeleta ~ custeleta), (vestido ~ vistido). Esses
vocábulos que estavam gravados em fita cassete (corpus 1) e em MP4
(corpus 2) foram transferidos para o programa Sound forge no qual fo-
ram recortados e armazenados para futuras audições.

Seguindo os pressupostos teórico metodológicos da Sociolingüística
Variacionista, foram codificados de acordo com os contextos lingüísticos
adjacentes (ponto de articulação, atonicidade, classe morfológica, nasaliza-
ção, trava silábica, vogal da sílaba seguinte e da sílaba tônica e homorgani-
cidade) e contextos extralingüísticos (idade e sexo, não consideramos a
escolarização porque ambos possuem a mesma, antigo primário incomple-
to). Só então esses dados foram submetidos ao programa GOLDVARB
(2001, for windows) que nos forneceu os resultados em percentuais e peso
relativos. Entretanto, neste estudo, apresentaremos apenas os resultados
em percentuais das variáveis sociais e faremos um breve comentário dos
contextos apontados pelo programa GOLDVARB como mais relevantes
para o alçamento das pretônicas. Ponderamos que seria mais prudente usar-
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mos percentuais devido ao reduzido número de ocorrências no corpus 1, o
que poderia fornecer pesos relativos não muito confiáveis.

2. ANÁLISE DOS DADOS

2.1 Estudo de Painel

Os informantes de Foz do Iguaçu foram contatados pela primeira vez
em 1988 por Aguilera e equipe para a elaboração do ALPR (1994). Nessa
época, a mulher estava com 38 anos e o homem com 45. No segundo
contato, em 2006, a senhora estava com 55 anos e o senhor com 62. Ambos
continuavam, após 18 anos, morando na mesma localidade, desenvolvendo
as mesmas atividades, ainda não realizaram viagens, nem mesmo, como
queixou-se a senhora, para conhecer as Cataratas do Iguaçu, que ficam a
alguns minutos de sua casa. A diferença que ocorreu na vida dos dois é que
os filhos casaram e lhes deram netos que estão morando na mesma locali-
dade. Além disso, a mãe da senhora, que morava no Rio Grande do Sul,
agora mora com os dois; a casa de madeira, onde moravam e costumavam
tomar chimarrão na varanda e vivenciar alguns dos causos contados em
nossa entrevista, já muito velha, foi substituída por uma pequena e modesta
casa de alvenaria. Agora, segundo eles, mais idosos, não trabalham tanto e
por isso têm mais tempo para ouvir  rádio e assistir  televisão, principalmen-
te os telejornais, as novelas e  os programas musicais.

Os dois informantes possuem pouca escolarização, ambos não conclu-
íram o ensino fundamental séries iniciais,  mas percebemos que a senhora,
mesmo contando histórias, estava mais atenta a sua própria fala. Quando
elogiamos a presteza do senhor seu marido em dar as informações neces-
sárias e contar “causos”, ela se irritou e iniciou uma discussão alegando
que o marido no dia-a-dia se fazia de doente e esquecido. No momento em
que estava mais preocupada em ganhar a disputa travada com marido,
deixou que alguns alçamentos ocorressem, como  na lexia  que já havia
falado sem alçamento (depois) realizou, no embate, como (dipois), forma
também utilizada por ela em 1988. Além disso, declarou que o marido não
sabia falar a palavra (árvore). Desde que eram jovens, ela sempre o corri-
gia, pois ele falava (auvore). Para desagradá-la, hoje em dia, não fala mais
(auvore) mas sim (arve). De fato, a gravação de 1988 registra várias rea-
lizações da palavra (arvore) como (auvore) na fala do informante masculi-
no.
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Gráfico 1- Estudo de Painel referente à pretônica [o]

Observamos, por meio dos resultados do Gráfico1, referente à pretôni-
ca [o], que o alçamento está mais presente na fala masculina nos dois
momentos e, por conseguinte, na fala do mais velho. Nossos dois informan-
tes, no entanto, ao mudarem de faixa etária não aumentaram o uso da
forma alçada do [o], diferentemente do que  Callou, Moraes e Leite (2002)
observaram no falar carioca, no qual os informantes, ao se tornarem mais
idosos, aplicam mais o alçamento. Isso talvez se deva ao fato de estarem
assistindo mais a telejornais, nos quais geralmente a norma culta se faz
presente e o alçamento da pretônica [o] restringe-se a poucos contextos
nesse meio de comunicação.

Gráfico 2 -Estudo de Painel referente à pretônica [e]

1988

temp1.pmd 29/4/2008, 18:20279



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade280

Dircel Aparecida Kailer

Quanto à pretônica [e], há diferença em relação ao alçamento, pois a
senhora (43%) produzia mais a vogal alta [e] na posição pretônica em 1988
e neste interstício de tempo reduz tal uso (31%). O informante masculino
age de modo diferente. Em 1988 (31%) alçava menos que a informante
feminina e em 2006  passa a alçar mais. A partir disso, é possível verificar-
mos, na fala feminina, que há uma gradação etária na aplicação do alça-
mento das duas vogais pretônicas, porque, conforme avança na  faixa  etá-
ria, diminui o uso do alçamento. Entretanto essa gradação também aconte-
ce na fala masculina, mas, em relação à pretônica  [e], de maneira inversa,
com aumento de 8%  no uso da pretônica alteada [i].

Diante desses resultados podemos tentar levantar algumas hipóteses.
A primeira refere-se ao fato do possível prestígio em relação ao alçamento
do [e] em 1988 e da manutenção do [o] nas duas épocas, visto que tal uso
é feito pela informante feminina e mais jovem que demonstrou, pela discus-
são  que o casal teve, ser mais sensível às variações da fala. Além disso,
verificamos, baseados em Labov, que o uso das pretônicas é característica
de gradação etária e não de mudança geracional. Esta existiria se os infor-
mantes mantivessem o mesmo  comportamento  frente ao alçamento nas
duas épocas.

Para que possamos identificar o curso das pretônicas, como variável
estável ou como uma mudança em regressão, é preciso verificarmos o
comportamento da comunidade, conforme veremos no próximo gráfico.

2.2 Estudo de tendências

No intuito de identificar o comportamento da comunidade (se também
apresenta uma mudança quanto ao uso do alçamento), buscamos comparar
os resultados dos dois informantes contatados em 1988 com os resultados
do uso da pretônica na fala de outros dois informantes com as mesmas
características. Segundo Labov (1994: 76), ao constituirmos uma segunda
amostra parecida com a de um estudo já realizado, num espaço de tempo
significativo, fazendo uso dos mesmos critérios para coleta e análise dos
dados, poderemos depreender se há uma mudança comunitária, na qual os
indivíduos de uma comunidade podem apresentar freqüências diferentes no
uso de uma mesma variante nos dois momentos.
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Gráfico 3-Estudo de tendências – Foz do Iguaçu [o]

Os dados expostos no Gráfico 3 mostram que há um decréscimo na
aplicação da regra de alçamento na comunidade, tanto para o homem quanto
para a mulher, similarmente ao que  apresentaram os resultados do estudo
de painel, no qual averiguamos o uso da  pretônica [o] na fala dos mesmo
informantes.

Gráfico 4- Estudo de tendências – Foz do Iguaçu [e]

Quanto ao [e] pretônico, o Gráfico 4 também apresenta um discreto
aumento no percentual de alçamento e um sensível  recuo na fala feminina,
e confirma o que havíamos percebido no estudo de  painel.
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2.3. Contextos lingüísticos mais relevantes para o alçamento
das pretônicas nos dois corpora

Como nosso objetivo, neste estudo, não é tratar dos contextos lingüísti-
cos especificamente, mas sim da atuação das variáveis  sociais (sexo e
idade), apenas arrolaremos aquelas que se destacaram no favorecimento
ou desfavorecimento da aplicação da regra de alçamento das pretônicas
[e] e [o] na fala dos dois informantes de Foz do Iguaçu.

Os contextos que apresentaram-se como ambientes mais favoráveis
ao alçamento do [e] nos dois corpora foram: a) inicial(#educação  ~ #idu-
cação) (100% das 21 ocorrências nos dados de 1988 e 97% das 76 ocor-
rências nos dados de 2006); b) vogal alta [i] na sílaba seguinte (menino ~
minino)(com 59% das 74 ocorrências nos dados de 1988 e  55% das 95
ocorrências nos dados de 2006); c)  coda preenchida por uma sibilante
(vestido ~ vistido) (com  74%  das 71 ocorrências nos dados do corpus 1 e
76% das 78 ocorrências nos dados do corpus 2); coda silábica preenchida
por nasais (#ensinar ~ #insinar) ( 50% nos dados do corpus 1 e de  47%
nos dados do corpus 2); d) pretônica [e] formando hiato (veado ~ viado)
(53% das 9 ocorrências  no corpus 1, e 78% das 14 ocorrências nos dados
do corpus 2).

O contexto menos favorável para o alçamento do [e] continua sendo o
de sílaba travada por uma retroflexa (serviço ~ sirviço) (das 28 ocorrênci-
as no corpus 1 e das 38 ocorrências no corpus 2, nenhuma apresentou
alçamento).

Quanto à pretônica [o], os contexto mais favoráveis são: a) vogal alta
seguinte [i] (domingo ~ dumingo)(59% de alçamento das 27 ocorrências,
no corpus 1 e 48 % de alçamento das 70 ocorrências do corpus 2). Toda-
via no corpus 2, a vogal alta [u] (coruja ~ curuja) apresentou 54% de
alçamento das 22 ocorrências. Diferentemente da atuação que teve no
corpus 1, onde ocorreu apenas 1 alçamento nas 14 ocorrências do [o]
neste contexto. As sílabas abertas (CV) (cotovelo ~ cutuvelo) foram as
mais favoráveis ao alçamento tanto nos dados de 1988 ( 30% das 91 ocor-
rências ) quanto  nos dados de 2006 (26% das 234 ocorrências).A atonici-
dade permanente também  apresentou-se como contexto favorável ao al-
çamento nos dois corpora (comadre ~ cumadre) (36% das 95 ocorrências
no corpus 1 e  27 % das 261 ocorrências do corpus 2). Por fim, os contex-
to em que a pretônica [o] forma hiato também mostrou-se favorecedor do
alçamento nos dois corpora (joelho ~ juelho)(corpus 1, 88% das 9 ocor-
rências, e no corpus 2, 54% das 22 ocorrências).
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O contexto inicial continua sendo o contexto menos favorável ao alça-
mento da pretônica [o], das 5 ocorrências no corpus 1 e das 15 ocorrências
no corpus 2, não houve nenhum caso de alçamento (#hospital ~ #huspital).
Seguido do contexto de vogal média posterior nasal na sílaba seguinte (co-
lonha, colonho, Rondon) que parece inibir o alçamento da pretônica [o],
pois não houve alçamento nos dois corpora, conforme Kailer (2004) já
constatou em outras regiões paranaenses.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos dizer, em relação às variáveis lingüísticas, de modo geral, que
nos dois corpora não há discrepância quanto aos contextos, pois aqueles
que eram muito favoráveis ou ambientes inibidores do alçamento das vo-
gais [e] e [o] em contexto pretônico continuam sendo os mesmos apesar
dos resultados não serem idênticos2. Já em relação às variáveis sociais,
apesar dos percentuais muito próximos,  podemos cogitar a idéia de que,
em Foz do Iguaçu, está havendo um recuo, apesar de discreto, no uso da
pretônica alçada ([u]) pelos dois informantes do estudo de tendências. Em
relação ao [e] pretônico, verificamos o mesmo recuo apenas na fala femi-
nina. Já na fala masculina, observamos um aumento na aplicação da regra
de alçamento na fala do informante recontatado e variação praticamente
estável na fala do informante do estudo de tendência que apresenta aumen-
to  de  apenas 2%  no uso do alçamento. Como apresentamos somente
dados de dois informantes, qualquer afirmação categórica  poderia ser pre-
matura. Sendo assim, pretendemos, no decorrer de nossa pesquisa em tem-
po aparente, acrescentar os dados dos demais informantes para termos
certeza se o alçamento das vogais pretônicas trata-se de uma mudança em
recuo, como aponta este estudo, ou apenas de uma variação estável na
referida região.

Não apresentamos todos os  fatores analisados, apenas aqueles que consideramos mais signifi-
cantes dentro dos contextos  que o programa apontou como mais relevantes.
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INTRODUÇÃO

Um dos problemas com que se deparam os lingüistas cujo objeto de
estudos são os traços lingüísticos característicos da fala de africanos es-
cravizados levados para o Brasil e seus descendentes é a falta de fontes.
Apesar de quase a metade dos brasileiros serem descendentes de africa-
nos, é praticamente impossível encontrar registros da fala de negros e es-
cravos anteriores ao século XX no Brasil. Dado que as fontes disponíveis
são bastante escassas, torna-se essencial o aproveitamento de todos os
registros existentes, inclusive representações escritas da fala desses gru-
pos – sejam estes exageros, estereótipos ou representações cuidadosas da
oralidade por meio de recursos utilizados por autores que procuram refletir
modalidades de fala divergentes da linguagem considerada normativa. Aze-
vedo (2003), que apresenta uma análise da representação da oralidade em
obras de ficção, reconhece que “nenhuma representação da oralidade conse-
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gue captar integralmente o ato da fala” (2003, p. 136). Nessa perspectiva,
as transcrições de gravações de fala também são representações, na medi-
da em que consistem na interpretação de quem faz a transcrição. A ques-
tão é como analisar os dados de que dispomos e como validá-los.

Discutem-se a seguir o papel dos falantes de línguas africanas e seus
descendentes na formação do português brasileiro, a falta de registros his-
tóricos sobre a fala de negros e escravos, a natureza das fontes escritas
disponíveis e os problemas encontrados na análise e interpretação das re-
presentações de fala encontradas em tais fontes.

O PAPEL DOS AFRICANOS NA CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA
DO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Os conhecimentos sobre a participação de africanos e seus descen-
dentes na constituição histórica do português brasileiro são limitados, já que
a maioria dos dados disponíveis data do século XX. Hoje o Brasil é o país
que tem a maior concentração de afrodesencentes fora da África. Porém,
até o século XX a falta de publicações dedicadas ao negro, às línguas afri-
canas e a variedades lingüísticas afrobrasileiras chama a atenção (Cf.
ÁLVAREZ LÓPEZ, 2004, p. 81-83). Além disso, a falta de informações
sobre as circunstâncias sócio-históricas e demográficas no Brasil colonial
se faz sentir. Por essa razão, vários historiadores vêm buscando alternati-
vas (Cf. SLENES, 1983), já que não há, por exemplo, números exatos e
informações detalhadas sobre as regiões de origem no que concerne os
africanos levados para o Brasil. Da mesma maneira, os lingüistas procuram
fontes alternativas (Cf. ALKMIM, 2001, ALKMIM; ÁLVAREZ LÓPEZ,
2005).

No que diz respeito aos dados demográficos, pode-se contrastar a situ-
ação brasileira com a das colônias britânicas e francesas, que estão relati-
vamente bem documentadas desde cedo, enquanto o primeiro censo brasi-
leiro só foi realizado em 1872 (CONRAD, 1972) e estimativas anteriores a
essa data são raras. Sabe-se ainda que, em 1891, três anos após a Aboli-
ção, o Ministro das Finanças, Rui Barbosa, mandou queimar todos os regis-
tros oficiais do tráfico negreiro. Talvez para defender as finanças do estado
de possíveis ações indenizatórias, uma vez que os proprietários poderiam
exigir remuneração, já que figurava nos registros o número de escravos
que cada um possuía (CASTRO, 1976:7).
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Quanto aos registros históricos sobre as variedades lingüísticas utiliza-
das pela população africana e afrodescendente no Brasil, sua ausência chama
a atenção, pelo menos até o fim do século XIX (ALKMIM, 2001, p. 317;
ÁLVAREZ LÓPEZ, 2004, p. 80-83; QUEIROZ, 1998, p. 18). Existem tex-
tos da autoria de cronistas, viajantes, religiosos e historiadores que forne-
cem detalhes relevantes, mas não se encontram fontes apropriadas em
quantidades suficientes para reconstruir um panorama histórico consistente
da situação lingüística da população afrodescendente naquele período (ALK-
MIM, 2003).

Como os africanos e seus descendentes constituíram a maioria da
população brasileira desde o século XVII até 1890, chegando a dois terços
segundo algumas avaliações (MUSSA, 1991, p. 163), é evidente que a falta
de pesquisas sobre a participação dos falantes de línguas africanas na for-
mação do português brasileiro não se deve à ausência de falantes dessas
línguas em território brasileiro. Embora grande parte da população do Bra-
sil tenha aprendido o português como segunda língua durante vários sécu-
los, as hipóteses sobre as causas da variação e da mudança lingüística no
Brasil parecem variar conforme a época na qual cada estudo foi realizado,
das ideologias com as quais os autores se identificavam e da orientação
lingüística de cada um. Portanto, poucos estudos lingüísticos sobre o portu-
guês brasileiro consideram o fato de ter havido períodos na história do por-
tuguês brasileiro em que “o português falado como L2 foi uma realidade
diária e serviu como modelo para a aquisição de L1 em determinados con-
textos sociais” (BAXTER; LOPES, 2005).

O apagamento da herança lingüística afrobrasileira aparece, sobretu-
do, como um produto das ideologias que marcaram e ainda marcam as
atitudes lingüísticas, contribuindo para a estigmatização de afrodescenden-
tes, das línguas africanas e das variedades lingüísticas afrobrasileiras. Nes-
se sentido, Ilari e Basso (2006: 151) apontam que a suposta uniformidade
do português brasileiro é um mito “para o qual contribuiram 1) uma certa
forma de nacionalismo; 2) uma visão limitada do fenômeno lingüístico, que
só consegue levar em conta a língua culta; e 3) uma certa insensibilidade
para a variação”. Assim, a falta de interesse por parte de muitas institui-
ções acadêmicas revela um posicionamento que consiste em ignorar uma
área de pesquisa que carece de prestígio, por razões ideológicas (Cf. PERL;
SCHWEGLER, 1998, p. 4; CASTRO, 2001, p. 67; ÁLVAREZ LÓPEZ,
2004, p. 81-86).
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A NATUREZA DAS FONTES DISPONÍVEIS

No Brasil do século XVIII teria surgido uma variedade nova que, con-
forme Lipski (1995; 2005, p. 29), dava continuidade à tradição afro-ibérica
e mostrava um desenvolvimento próprio no Brasil ou Brasil-Angola. Não
obstante, as informações sobre o uso de variedades afrobrasileiras, as lín-
guas africanas e as condições de aquisição da língua portuguesa pelos es-
cravos são fragmentárias. Não há praticamente fontes históricas sistemáti-
cas sobre a realidade lingüística de africanos escravizados (ALKMIM, 2003).
Uma exceção está na obra de Antônio da Costa Peixoto que, no século
XVIII, descreveu a variedade lingüística utilizada por escravos de Ouro
Preto. Essa obra de Peixoto é analisada por Castro como “um dos raros
documentos lingüísticos e o mais importante do tempo da escravidão no
Brasil” (2002, p. 25).

Visto que não há registros suficientes, torna-se necessário documentar
a linguagem oral dos negros e escravos através das únicas fontes disponí-
veis. todas fontes indiretas, entre as quais se incluem as representações
escritas da fala de negros Trata-se, na maioria dos casos, de textos produ-
zidos por “brancos” que compartilhavam com seus leitores uma visão da
língua baseada nas concepções dos gramáticos (AZEVEDO, 2003, p. 44)
e publicados entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do
século XX.

QUAIS SÃO AS FONTES ESCRITAS DISPONÍVEIS?

A presença de personagens negros e escravos na literatura brasileira é
praticamente inexistente até meados do século XIX. Existe atualmente um
conjunto bastante limitado de representações da fala de negros e escravos
no Brasil. Inicialmente muito secundários e marginais às tramas, os negros
e escravos só adquiriram uma certa visibilidade na literatura brasileira com
o início da campanha abolicionista, embora estivessem presentes no cotidi-
ano da sociedade brasileira. Com relação à linguagem, não foram muitos os
autores que, em suas obras, procurassem sinalizar especificidades da ma-
neira de falar de africanos e seus descendentes. Os primeiros exemplos de
fala de personagens negros encontram-se no teatro de Martins Pena e
datam da primeira metade do século XIX.

Cronologicamente, as representações da fala de negros e escravos até
hoje estudadas são: um texto publicado por Serafim da Silva Neto (1940, p.
93-96, 1963, p. 35-39; Cf. LIPSKI, 2005, p. 68; LIPSKI sem data: Appen-
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dix #15) que data, provavelmente de 1620; os manuscritos de Antônio da
Costa Peixoto (1731-41) analisados em Castro (2002); um texto brasileiro
que teria sido publicado em 1789 (LIPSKI, 2005, p. 67), apresentado por
Adolpho Coelho (1967, p. 73-74); três folhetos de cordel (anônimos) escri-
tos, provavelmente, na segunda metade do século XIX, e reeditados em
1999 por Diniz e Müller de Oliveira; uma variedade de fontes escritas –
textos literários e charges – analisadas nos trabalhos de Alkmim (1995,
1996, 2001, 2002, 2003, 2004); um conjunto de fontes que contém represen-
tações escritas de tradições orais apresentadas em Alkmim e Álvarez Ló-
pez (2005); e alguns exemplos do século XX fornecidos por Roger Bastide
(1943) e Arthur Ramos (1935). Oliveira (2004), por seu lado, estuda a orto-
grafia em 13 documentos escritos por escravos no século XIX e um docu-
mento de 1770. Tendo em vista a natureza das suas fontes, este último
poderá certamente chegar a resgatar alguns traços da oralidade dos indiví-
duos que escreveram esses documentos.

REPRODUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS
NAS FONTES DISPONÍVEIS

Através da análise de fontes indiretas que fornecem dados sobre lín-
guas crioulas, Baker e Winer (1999, p. 103) constatam, entre outras coisas,
que muitos dados referentes às línguas crioulas estão em publicações de
viajantes que não dominavam essas línguas e que estavam destinadas a um
público europeu ou norte-americano. Porém, os mesmos autores (1999, p.
103-104) afirmam que, quando os livros começam a ser publicados nas
colônias, aparecem textos escritos por pessoas que ali moram, e que se
dirigem principalmente ao público da mesma região. Assim, os trechos de
fala citados tornam-se mais longos e surgem algumas convenções para as
representações das línguas crioulas – muitas vezes inspiradas em repre-
sentações estereotipadas de dialetos e socioletos das metrópoles.

Da mesma maneira, Lipski (sem data) menciona, repetidas vezes, a
problemática derivada do fato de as descrições da linguagem de falantes de
variedades afro-ibéricas encontradas em fontes literárias terem sido influ-
enciadas pelos preconceitos dos autores. Isso leva, segundo o mesmo au-
tor, à exageração e à reprodução de estereótipos que atribui aos persona-
gens negros erros e distorções que nem sempre refletem a maneira como
realmente falavam. A reprodução de estereótipos se explica ora por razões
ideológicas, ora como recurso humorístico. Nesse sentido, as críticas con-
tra a utilização de representações escritas da fala têm a ver sobretudo com
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as representações estereotipadas do nível fonético-fonológico da lingua-
gem (AZEVEDO, 2003, p. 137). E aqui, surge uma outra questão: quais
são os estereótipos no que concerne aos negros, escravos e às variedades
lingüísticas por eles faladas?

Lustosa (2004), discorre sobre “a imagem do negro na tradição cultu-
ral brasileira”, chegando à conclusão de que este é “sinônimo de coisas
negativas”: mentiroso, ladrão, feiticeiro, falso, desclassificado social. Sabe-
se que as primeiras cargas de africanos escravizados provavelmente che-
garam à Bahia na década de 1530. Observa-se ainda que os primeiros
textos escritos sobre o Brasil durante o século XVI, representam os negros
praticamente como animais: comem milho, gostam de banana e têm certo
tipo de piolhos (SAYERS, 1956, p. 17-18, 36). Mais tarde aparecem negros
tratados individualmente e até heróis da guerra contra os holandeses ou do
quilombo de Palmares. No século XVII, o Brasil já estava desenvolvendo
uma literatura de temática brasileira através de autores como Gregório de
Mattos ou Antônio Vieira. Mas esta ainda não era uma literatura indepen-
dente, visto que os escritores tinham estudado na Europa e sido influencia-
dos pela literatura ibérica. Aliás, tanto Mattos como Vieira descreveram
aspectos da vida dos negros no Brasil colonial, demonstrando atitudes am-
bíguas frente ao sistema escravocrata.

Alkmim (2001), que se debruçou sobre as atitudes em relação à fala
dos negros levantada em charges do século XIX, aponta atitudes e/ou jul-
gamentos que afirmavam a ausência de razão em negros, vistos como in-
fantis nos modos, idéias e linguagem. Os estereótipos negativos em relação
ao negro estão igualmente presentes na literatura de cordel (MOURA, 1976):
a mulher sem moral, com permanente apetite sexual, que se entrega facil-
mente aos brancos; o marido traído; o negro que representa o mal e o
demônio; o negro que procura auto-afirmar-se branqueando-se. Enfim, a
imagem do negro ignorante e feiticeiro e da negra como objeto de prazer
têm sido estereótipos recorrentes na literatura brasileira1. Essas represen-
tações ou clichês que tratam o negro com desprezo refletem, segundo vári-
os estudiosos (FRANKLIN, 1970; MOURA, 1976; SANTOS; VIANNA
1989, p. 14), o pensamento global da sociedade dominante em um determi-
nado momento histórico.

1 Ver Moura (1988, p. 80), a respeito dos estereótipos negativos sobre o negro como
imigrante.
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Quanto à chamada “língua de preto” na literatura, Azevedo (2003, p.
65; Cf. TEYSSIER, 1959, p. 230) afirma que houve uma “tradição repre-
sentativa estereotipada” a partir do momento em que houve, em socieda-
des lusófonas, a presença de africanos que aprendiam o português como
segunda língua, isto é, a partir dos séculos XV-XVI. Nessa tradição teria
havido uma certa reprodução de traços estereotipados que “habitua os lei-
tores e cria certas expectativas, que funcionam como um ponto de referên-
cia obrigatório” (AZEVEDO, 2003, p. 137). Assim, muitos procuravam
caracterizar lingüisticamente seus personagens negros e escravos, valen-
do-se de “marcas” que assinalavam o caráter “desviante” na fala de perso-
nagens negros em relação à fala de brancos (SAYERS, 1951).

Alkmim (2001) aponta não só a discriminação das variedades de por-
tuguês marcadas por africanismos e da pronúncia dos negros, (que também
é avaliada negativamente como infantil e estúpida), mas também a repro-
vação das variedades lingüísticas de jovens brancos adquirida pelo contato
com as línguas africanas, que seria, como estas, “viciada” e eivada de “ter-
minologia mais esquisita”. Os traços da linguagem dita “viciada” servem
para contrastar a fala de alguns personagens com a de outros e consistem,
por exemplo, em tendências como: a troca de v por b; a substituição de lh
por i; casos de metátese; reduções de ditongos; ausência de concordância
de número e gênero (Cf. AZEVEDO, 2003, p. 65-67).

Ainda conforme Azevedo (2003, p. 135), a “escolha dos traços e sua
combinação são parciais e seletivas, e dependem, em última análise, de
uma decisão de cada autor sobre o grau de verossimilitude desejado”. Não
obstante, ao comparar estes dados com dados apresentados em estudos
sobre o português brasileiro, verifica-se logo que a maioria dessas caracte-
rísticas “estereotipadas” ocorrem atualmente no português vernáculo bra-
sileiro, sendo que a não concordância de gênero é menos comum, limitan-
do-se sobretudo às representações escritas da linguagem de africanos que
falam português como segunda língua – e têm sido registradas, mais recen-
temente, em gravações realizadas em comunidades negras rurais como
Helvécia (ALKMIM; ÁLVAREZ LÓPEZ, 2005; BAXTER, 1998). Con-
cordo, portanto, com Azevedo (2003, p. 137), que afirma que os autores dos
textos literários escolhem os traços mais “salientes ou representativos” e
omitem outros, que estariam necessariamente presentes em uma descrição
de caráter lingüístico. Dessa perspectiva, as representações da fala refleti-
riam, até certo ponto, a realidade lingüística.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:20293



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade294

Laura Álvarez López

INTERPRETAÇÃO DE DADOS: IDENTIFICAÇÃO
DE AUTORES E PERSONAGENS

A situação acima discutida acarreta um conjunto de problemas para a
interpretação dos dados de que dispomos. Nessa perspectiva, alguns ques-
tionamentos pertinentes foram colocados por Alkmim (1996, p. 63): “Vale o
que está escrito? Apenas em parte? De modo algum? Cada caso é um
caso?”.

Encontram-se, às vezes, além dos dados lingüísticos, comentários a
respeito da linguagem utilizada por negros e escravos, que poderão, em
parte, fornecer respostas. O trecho abaixo aparece em um folheto de cor-
del. Neste caso, sabe-se que se trata de uma peleja entre Inácio da Catin-
gueira, um dos maiores cantadores nordestinos, descrito como negro e es-
cravo (falecido em 1879), e um personagem categorizado como negro que
nasceu livre, José Patrício.

Meu pai foi um homem pobre,
Não podia me educar,
Porém aprendi a ler,
A escrever e a contar,
Não tenho traço de negro:
Se vê logo onde eu falar.”
(citado em Moura 1976: 36)

Tendo nascido livre e aprendido a ler, escrever e contar, José Patrício
afirma, no trecho citado, que sua fala não contém traços característicos da
linguagem utilizada pela população definida como negra. Neste trecho o
cantador dá a entender que, na mesma época, existiam outras pessoas cuja
fala realmente tinha algum tipo de “traço de negro” e que esses traços
eram detectados facilmente ao ouvi-las falar. O exemplo acima é o único
encontrado, dentre um grande número de fontes consultadas, que inclui um
comentário metalingüístico feito por um personagem, que pela sua condi-
ção, provavelmente tinha conhecimento das variedades lingüísticas con-
temporâneas utilizadas por negros e escravos.

Conforme Baker e Winer (1999, p. 104), pode-se classificar as fontes
utilizadas como documentação lingüística em duas categorias: de um lado,
os textos escritos por pessoas que, por ter convivido durante muito tempo
em um certo contexto sociocultural, têm conhecimentos relativamente pro-
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fundos sobre a linguagem utilizada nesse meio. De outro lado, os textos
escritos, por exemplo, por viajantes que têm pouca familiaridade com a
língua portuguesa ou com o contexto sócio-cultural no qual os dados são
coletados. Por isso, é essencial, sobretudo quando os dados são escassos,
investigar quais as experiências, competências, atitudes e motivação do
autor (BAKER; WINER, 1999, p. 105, 107). Esta prática torna-se impossí-
vel no caso de textos cujo autor é anônimo, como é o caso dos folhetos de
cordel acima mencionados, reeditados por Diniz e Müller de Oliveira em
1999.

No que diz respeito a autores que não têm familiaridade com a lingua-
gem utilizada no contexto sociocultural em questão, e que publicam seus
textos fora daquele contexto, os problemas encontrados são vários: inter-
pretações erradas feitas por estrangeiros que não dominam a língua local;
transcrições feitas por pessoas que não tiveram treinamento para fazê-las;
poucos dados coletados com poucas pessoas durante visitas curtas; o risco
de o autor, por falta de convivência, ter misturado variedades regionais que
não são idênticas; e, finalmente, o risco de o autor ter copiado ou inventado
exemplos de fala para tornar o texto mais interessante (BAKER; WINER
1999, p. 104-106).

Voltando ao texto citado por Moura (1976, p. 36), observa-se que as
informações sobre autores/personagens facilitam a interpretação e dão va-
lidade aos comentários metalingüísticos: o autor, pelo que se diz, pertence
ao grupo do qual fala. Acredito que tanto um autor que pertencia ao grupo
cuja fala descreveu como outros autores nativos da região geográfica em
que os dados eram coletados, eram provavelmente capazes de identificar a
presença de traços lingüísticos que diferenciassem uma variedade lingüísti-
ca “marcada” de variedades ditas normativas, utilizadas pelos grupos soci-
ais hegemônicos na região em questão. Por outro lado, resulta difícil verifi-
car se os escritores, ou no caso acima citado os cantadores, eram capazes
de distinguir os traços diferenciadores já incorporados à “norma” padrão na
região geográfica em questão (Cf. LIPSKI, 2001).

No caso de autores que convivem com o grupo cuja fala é representa-
da, eles podem exagerar os traços lingüísticos até certo ponto, mas ao mes-
mo tempo, os leitores desconfiariam caso as representações se afastassem
de maneira marcante da realidade (BAKER; WINER, 1999, p. 104). Nes-
sa perspectiva, Alkmim e Álvarez López (2005), analisam várias fontes em
que os autores, vários deles folcloristas brasileiros, fornecem dados especí-
ficos, como a idade dos informantes ou os métodos de transcrição – afir-
mando, por exemplo, que tentaram reproduzir, nos textos em questão, a
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pronúncia de personagens afrobrasileiros que contam histórias ou cantam
músicas.

Um outro detalhe observado é que, nas representações encontradas
em autores aparentemente mais sensíveis às nuances da língua, a fala de
africanos cuja primeira língua é uma língua africana não será necessaria-
mente idêntica à linguagem utilizada por descendentes de africanos nasci-
dos na Península Ibérica ou nas Américas. De fato, sabe-se que os afro-
descendentes no Brasil podem ter conservado as línguas africanas (talvez
de forma reduzida ou fragmentada) como línguas hereditárias, mas a sua
primeira língua era certamente o português.

Nesse sentido, Alkmim (2004), analisa representações da fala de es-
cravos no Brasil, constatando que a tendência é que só os indivíduos que
são categorizados como africanos “confundem”, por exemplo, o gênero
(sua pai) ou “trocam” o d por r (dizem riabo em vez de diabo). A mesma
autora, analisou textos do século XIX, identificando um conjunto de obras
literárias em que aparecem personagens negros e escravos. Desse modo,
verificou-se que as falas de africanos e de crioulos (estes últimos, nascidos
no Brasil), embora apresentassem semelhanças, diferenciavam-se de modo
muito claro: o africano era deliberadamente representado como um falante
estrangeiro, com domínio insuficiente da língua portuguesa, usuário de uma
variedade lingüística particular.

Conforme o que foi dito, é importante procurar identificar, quando pos-
sível, os autores e personagens das fontes em questão. Porém, o fato de as
fontes serem poucas e os grupos de africanos e afrodescendentes terem
sido altamente heterogêneos e constituídos, até o século XX, de falantes de
uma série de línguas africanas de diferentes famílias, é mais um fator que
dificulta a reconstrução do panorama lingüístico brasileiro.

MÉTODOS PARA VALIDAÇÃO DE DADOS

Assim como no caso dos traços “estereotipados” acima mencionados,
existe a possibilidade de verificar, até certo ponto, a validade de dados pre-
sentes em representações escritas da fala através de métodos comparati-
vos. Se um traço lingüístico atribuído a personagens literários de origem
africana é freqüente, se mostra estável ao longo do tempo e aparece em
diferentes fontes escritas por diferentes autores, em diferentes regiões ge-
ográficas e tempos históricos, é muito provável que, em algum momento,
realmente tenha sido característico da fala de africanos escravizados e
seus descendentes. Por outro lado, devemos procurar saber se esses auto-
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res conheciam as obras uns dos outros para poder excluir a possibilidade de
os textos reproduzirem traços marcados atribuídos à linguagem utilizada
por afrodescendentes.

Uma outra possibilidade é comparar representações de diferentes va-
riedades lingüísticas, neste caso variedades classificadas como afro-ibero-
romances. Pesquisas recentes têm demonstrado que certos fenômenos fo-
nético-fonológicos e morfossintáticos aparecem de maneira relativamente
uniforme em várias áreas da América Latina, do Caribe e da África, onde
a população afrodescendente predomina (Cf. PERL; SCHWEGLER, 1998,
p. 6; LIPSKI, 2005). Um exemplo disso é que muitos dos traços presentes
no português falado atualmente como segunda língua em Luanda também
aparecem em textos afrobrasileiros da época da colônia, o que indicaria
que ambos refletem a aquisição de português como segunda língua por
falantes de línguas da família banto (LIPSKI, 1995).

Como já foi dito, um recurso eficaz na análise dos dados em relação à
fala de africanos e seus descendentes é procurar saber se se trata de per-
sonagens africanos ou crioulos a fim de analisar as representações de sua
fala separadamente. Cabe aqui destacar que a confrontação dos mesmos
dados com as características observadas na linguagem de personagens de
outras origens na mesma fonte, ou pelo menos na mesma época, é igual-
mente frutífera para assegurar os dados.

Finalmente, acredito que a presença de características específicas em
variedades lingüísticas vernáculas em comunidades afrodescendentes con-
temporâneas aumenta a validade das representações escritas. Nessa pers-
pectiva, Alkmim e Álvarez López (2005) comparam dados presentes em
representações tanto orais como escritas de personagens afrobrasileiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das dificuldades encontradas, não me parece impossível estu-
dar a história da língua portuguesa levando em conta as mudanças devidas
aos contatos com línguas africanas no Brasil, a partir das poucas fontes que
existem. Afinal, antigamente, muitos filólogos reconhecidos, cujos trabalhos
ainda servem de base para novas pesquisas, nunca tiveram oportunidade
de fazer trabalho de campo; descreviam línguas a partir de dados que lhes
eram enviados por carta. Sabemos quem coletava esses dados? Qual era o
método utilizado na coleta e validação de dados?

Existem atualmente uma série de textos que contém representações
escritas da linguagem falada historicamente no Brasil por africanos e afro-
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descendentes; esses trabalhos são fontes importantíssimas que devem ser
estudadas minuciosamente. Na verdade, o problema enfrentado nem sem-
pre é o fato de as fontes não serem estudos lingüísticos: alguns folcloristas,
por exemplo, tiveram o cuidado de indicar a idade dos informantes e des-
crevem a metodologia utilizada na coleta de dados (ALKMIM; ÁLVAREZ
LÓPEZ, 2005). Por outro lado, ao analisar estudos lingüísticos deve-se con-
siderar que estes estão necessariamente marcados pelas ideologias e atitu-
des lingüísticas de seus autores.

O que importa, neste tipo de estudos, é que o pesquisador esteja cons-
ciente da complexidade da situação lingüística e das dificuldades de inter-
pretação das fontes, procurando utilizar uma metodologia adequada, que
permita validar os dados disponíveis. Portanto, a análise dos dados, além de
aproveitar métodos comparativos, deve incluir informações sobre as condi-
ções de produção das fontes e sobre os autores e as personagens.

Concordo com Azevedo (2003, p. 20) em que “há razões para crer que
uma representação bem construída da fala pode fornecer dados de interes-
se para o estudo da variação”, embora as representações da fala não sejam
necessáriamente cópias exatas da realidade. Por isso é essencial analisar
cada exemplo de maneira sistemática e cuidadosa, tendo em conta que o
autor pode estar exagerando, reproduzindo estereótipos ou (re)inventando
marcas lingüísticas diversas por razões variadas. Por último, é importante
refletir continuamente sobre a possibilidade de encontrar documentos que
permitam preencher lacunas e atingir os objetivos desejados nesta área de
pesquisa.
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UM BREVE OLHAR SOBRE OS
USOS DOS ARTIGOS DEFINIDOS

E INDEFINIDOS
 EM TEXTO DO SÉCULO XVII

Alex Batista Lins1

Universidade Federal da Bahia – UFBA

INTRODUÇÃO

A gramática tradicional e até mesmo os manuais de estilo e redação
jornalística, embora elenquem uma série de regras de usos, não usos ou de
usos facultativos dos artigos, não atentam para o efeito semântico que eles
geram ou acarretam nos enunciados da língua. A gramática classifica os
artigos em definidos e indefinidos e os aloca, quanto à função sintática, no
grupo dos adjuntos adnominais – termos acessórios da oração.

Isso se deve à noção de identificabilidade, a capacidade do ouvinte de
identificar ou não referentes (LIBERATO, 2001), em que se baseia a aná-
lise tradicional. Basta citar o que dispõem alguns gramáticos:

1 Mestrando do segundo semestre do Curso de Pós-Graduação em Letras e Lingüística, integran-
te do grupo de pesquisas do Programa para História do Português – PROHPOR, que tem como
coordenadora, a professora Dr. Rosa Virgínia Mattos e Silva.
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Do ponto de vista semântico, o artigo é uma palavra que serve para
determinar e indeterminar o substantivo a que se refere; daí a subdivisão
em:

• artigo definido: o, a, os, as. Serve para particularizar (definir)
um elemento entre tantos da mesma espécie. Ex.: O jornal pu-
blicou a notícia.

• artigo indefinido: um, uma, uns, umas. Serve para designar
qualquer elemento de uma espécie. Ex.: Um jornal publicou uma
notícia. (SAVIOLI, 2002, p. 273).

Chamam-se artigo definido ou simplesmente artigo o, a, os, as que se
antepõem a substantivos, com reduzido valor semântico demonstrativo e
com função precípua de adjunto desses substantivos.

A tradição gramatical tem aproximado este artigo de um, uns, uma,
umas, chamados artigos indefinidos, que se assemelham a o, a, os, as pela
mera circunstância de também funcionarem como adjunto de substantivo,
mas que do autêntico artigo diferem pela origem, tonicidade, comportamen-
to no discurso, valor semântico e papéis gramaticais. (BECHARA, 2000,
p.153).

Entretanto, ao se observarem os artigos em contextos de uso, verifica-
se que, ao contrário do que apregoam as gramáticas tradicional e normati-
va, eles possuem valor semântico que transcende a conhecida classifica-
ção em termos definidores e indefinidores de substantivos. É nessa pers-
pectiva que consideramos que, possivelmente, fossem utilizados no século
XVII também como elementos de referenciação textual, portanto, legíti-
mos referenciadores – entenda-se por referenciação, conforme Neves
(2006), as operações que envolvem interação e intenção, e que atuam no
processo de montagem da rede referencial de um texto –; unidades coesi-
vas de relevância para a compreensão mais apurada de enunciados, de
seqüências textuais e discursivas, não se encaixando, dessa forma, por in-
teiro – possivelmente por um processo de gramaticalização, no grupo dos
termos acessórios.

Nosso objetivo é, portanto, analisar os usos dos artigos definidos e in-
definidos no Sermão da Sexagésima, século XVII, sob a perspectiva do
funcionalismo, na linha da gramaticalização, verificando de que maneira
esses estudos favorecem uma discussão sobre a análise dos enunciados
em que os artigos se encontram.

Este texto pauta-se, num estudo preliminar sobre o uso dos artigos no
Sermão da Sexagésima, do padre Antonio Vieira. Esse sermão, de caráter

temp1.pmd 29/4/2008, 18:20304



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 305

UM BREVE OLHAR SOBRE OS USOS DOS ARTIGOS DEFINIDOS E INDEFINIDOS EM TEXTO DO SÉCULO XVII

sacro, foi escrito por Vieira em 1655, para ser proferido, como de fato
ocorreu, por ocasião do domingo da Sexagésima, evento litúrgico, previsto
no ciclo anual da Igreja Católica o qual correspondia ao segundo domingo
antes do primeiro da quaresma, ou seja, 60 dias, aproximadamente, antes
da Páscoa.

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Tomaremos o processo de gramaticalização, segundo o compreendem
Heine et alii (1991), Traugott e Heine (1991) e Hopper e Traugott (1993):
o processo em que itens lexicais e construções sintáticas passam, em de-
terminados contextos, a assumir funções gramaticais e, uma vez gramati-
calizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais. A gramati-
calização é, portanto, um processo em que um item lexical passa a item
gramatical ou um item menos gramatical passa a item mais gramatical.

Partimos do princípio segundo o qual os usos dos artigos são conse-
qüentes de uma trajetória de mudança por gramaticalização: demonstrativo
> identificador > identi-ficador/referenciador.

Mattoso Câmara Jr. (1985, p. 104) afirma que os artigos definidos o, a,
os, as do português, têm sua origem no acusativo do demonstrativo latino
ille – que passou a ser usado diante de um nome substantivo “para opor o
indivíduo definidamente visualizado a qualquer outro da mesma espécie” –
em suas quatro formas: masculino, feminino, singular e plural (illum, illam,
illos, illas). Daí, poder-se-ia apresentar, por exemplo, illos > lo > o.  Se-
gundo Mattos e Silva (1994, p. 23), a forma lo, los; la, las aparece em
documentos galegos e, fortuitamente, no Cancioneiro Medieval.

Ressalte-se o fato de que, para Mattos e Silva (idem), o artigo não
consistia numa forma própria “ao latim clássico”. Na verdade, o ille se
especializou “no latim corrente do Império Romano [...] como o determina-
dor por excelência dos nomes substantivos, além de marcador básico do
gênero”.

Mattoso Câmara Jr. (1985, p. 95-96), no mesmo sentido, afirma ser o
artigo uma “forma pronominal nova” que o latim clássico desconhecia, mas
que, “pouco a pouco se desenvolveu no latim vulgar” por extensão do em-
prego do demonstrativo ille. Esse autor considera, no entanto, que a refe-
rência indefinida já se configurava no latim clássico, enfatizada pela pre-
sença “do numeral unus, una em nova função (una lepida mulier – uma
bonita mulher)”. Algo que já aparece em Plauto (séc. III a.C.), portanto, a
referência indefinida era usual no latim clássico.
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Mattos e Silva (1994, p. 31) afirma que unu, una, numeral cardinal do
latim, continuou no português com esse valor, mas “também se especializou
como artigo indefinido, opositivo ao artigo definido”. Segundo essa autora,
as formas hii, hia (lat. unu, una) e seus compostos ocorrem com freqüên-
cia no período arcaico. Conforme exemplifica a partir dos DSG (1989, p.
196): hiis poucos de miragres; hia pouca d´azeite.

A tradição gramatical tem considerado o estudo dos artigos apenas
nessa perspectiva, como registram as gramáticas e os manuais de redação
e estilo em geral. Quanto ao funcionamento dos artigos como elementos
referenciadores e sua função semântico-discursiva, embora não sejam abor-
dados pela gramática, atualmente há importantes investigações científicas
que contemplam o uso dos artigos e a influência da semântica de sua au-
sência ou presença em textos em Língua Portuguesa moderna. Prova disso
são as pesquisas desenvolvidas por Marcuschi (2003) no âmbito dos fato-
res de coerência e coesão, ao reconhecer os artigos como elementos signi-
ficativos para o estabelecimento de relações referenciais textuais.

Conforme Koch (1989, p. 35-36), os artigos constituem-se como for-
mas remissivas gramaticais presas, relacionando-se a um nome com o qual
concordam em gênero e/ou número. Para essa autora, o artigo indefinido
funciona como catafórico (remete à informação subseqüente) e o definido
como anafórico (faz remissão à informação que o precede no texto).

Em trabalho recente, Neves (2006, p. 130) ressalta que o português é
uma língua que apresenta aspectos bastante característicos e diversos nos
usos dos artigos. Assim como Marcuschi (2003), essa autora reconhece o
valor semântico e referenciativo que esses elementos possuem. Por sua
vez, no entanto, ela assevera que o estudo sobre os artigos ainda é bastante
controverso, sobretudo no que diz respeito aos definidos.

Isso também fica evidenciado em Apothéloz e Chanet (2003, p. 131),
em seu trabalho sobre definido e demonstrativo nas nomeações.  Segundo
eles, existe hoje uma série de estudos sobre o emprego dos determinantes
(DETs), mas muitos autores divergem na análise que traçam quanto à apli-
cação e ao funcionamento sistemático desses DETs.

Somam-se a esses, os trabalhos desenvolvidos por Silva (1998), quanto
à realização do artigo diante de possessivo e de patronímico e por Costa
(2002), no que tange ao uso do artigo definido diante de nome próprio de
pessoa e de possessivo do século XIII ao século XVI.

Essas divergências servem para mostrar que os artigos podem ter so-
frido, ao longo do tempo, desde o seu desenvolvimento no latim tardio, alte-
rações tanto no estatuto gramatical quanto no conteúdo semântico.
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Para recompor o percurso dos artigos, sua extensão de uso e de se-
mântica, um arcabouço teórico que consiga delinear o processo de mudan-
ça (ganho, perda e/ou conservação) de sentido(s) se faz necessário. Sob
esse prisma, a gramaticalização, uma das vertentes de estudo mais privile-
giadas pela abordagem funcionalista atualmente, constitui uma importante
ferramenta, pois, permite, numa perspectiva pancrônica, analisar de que
maneira itens lexicais e construções sintáticas, em certos contextos, pas-
sam a assumir novas funções, quer sejam estas motivadas ou não por ne-
cessidades comunicativas ou pela organização do discurso.

A expressão de referencialidade e de definitude em Givón (1984, p.
398), nesse sentido, vem corroborar ainda mais para uma análise consisten-
te dos usos dos artigos. Para Givón “ser definido” não é o mesmo que “ter
referência”; referencialidade e definitude podem ter um tratamento sem
vínculos, apesar de uma gradação do ponto de vista morfossintático, que
resulta numa escala:  definido > referencial indefinido > não-referencial
indefinido > genérico.

Segundo Neves (2006, p. 123), Givón deixa claro que

o falante codifica um sintagma nominal referencial como definido se supõe
que o ouvinte é capaz de atribuir-lhe referência única, devido à acessibilida-
de dêitica da situação ou à acessibilidade referencial do arquivo permanente,
e codifica um sintagma nominal referencial como indefinido se supõe que o
ouvinte não é capaz de atribuir-lhe referência única, e, nesse caso, referênci-
as subseqüentes podem ser efetuadas, pois tal referente entra para o arquivo

ativo do ouvinte.

Liberato (2001), por sua vez, apresenta um estudo detalhado da estru-
tura interna do sintagma nominal da língua portuguesa, a partir de “meca-
nismos cognitivos envolvidos no seu processamento”. Partindo da hipótese
de que o SN, em sua estrutura, é “parcialmente determinado” pela função
referencial, a autora, tomando os artigos enquanto elementos constituintes
do SN, identifica seis funções para eles: classificador, subclassificador, qua-
lificador, recortador, quantificador e partitivo. Dessa maneira, procura veri-
ficar como a estrutura interna do SN responde à sua própria finalidade.

Sob uma perspectiva cognitivista, Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991)
propõem um processo chamado espaço > discurso, em que, por uma rela-
ção lógica, Objeto passa para Espaço que passa para Tempo, até atingir à
relação textual. Nesse percurso, é possível verificar que os dados espaciais
são mais basilares e concretos que os dados temporais, que também se
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constituem em mais basilares e concretos que as relações textuais, por sua
vez, mais abstratas. Eles asseveram ainda que itens menos gramaticais
podem passar a mais gramaticais, mas nunca o contrário, obedecendo-se,
assim, a um princípio de unidirecionalidade.

Para Castilho (2006, p. 244), esses teóricos retratam o desenvolvimen-
to das definições gramaticais sob a ótica de uma macroestrutura e de uma
microestrutura. A primeira tem a ver com os domínios cognitivos e suas
relações (natureza psicológica); a segunda refere-se ao contexto e às ma-
nipulações possíveis que este estabelece (natureza pragmática).

2. METODOLOGIA

O corpus do presente estudo é composto pelos cinco capítulos iniciais
do Sermão da Sexagésima, sermão sacro de autoria do padre Antonio Viei-
ra, século XVII, editado por Alcir Pécora (2000). Nesse Sermão, pregado
na Capela Real, em Portugal, no ano 1655, Vieira delineia as bases da
construção de uma espécie de sucinto tratado de Retórica, em que, sob o
viés persuasivo, ensina como se deve pregar um sermão capaz de conven-
cer e converter os ouvintes do público com plena eficácia.

Para um exame consistente sobre o aspecto a que se propõe observar:
os usos do artigo, seu reconhecimento enquanto elemento referencial coe-
sivo, foi realizado o levantamento dos índices quantitativo e qualitativo das
ocorrências dos determinantes, nos cinco primeiros capítulos que compõem
o Sermão. Em seguida, procedemos a uma classificação preliminar dos
determinantes, segundo a posição em que se encontram nos enunciados do
texto sob análise, e o papel/função que desempenham, atentando para os
possíveis tipos de coesão referencial que estabelecem. Ressaltamos que
não foram considerados ou analisados os artigos combinados a preposi-
ções. A análise interpretativa dos dados foi realizada com ênfase em Libe-
rato (2001), quanto aos estudos a respeito da estrutura interna do SN em
português, pois a autora considera que a forma do SN é determinada pela
função referencial; e em Givón (1995), pelas disposições acerca da expres-
são da referencialidade e da definitude.

Não se pode esquecer de que Vieira foi um hábil mestre no uso da
retórica. O Sermão da Sexagésima está permeado pelo estilo retoricista
que, atrelado ao caráter político e teológico, configura-se como delineado
instrumento persuasivo. Sob essa ótica, a fim de uma melhor caracteriza-
ção dos dados, tivemos que buscar na Retórica, enquanto arte da persua-
são, o conhecimento necessário para tentarmos analisar o jogo do autor
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com os referenciais conhecidos pelos indivíduos que compunham o público-
ouvinte do sermão, as estratégias das quais teria se utilizado, e se isso per-
passaria – e de que maneira – pelos artigos.

Nesse sentido, as reflexões de Hansen (1994) e de Pécora (2005)
sobre a figura do padre Antonio Vieira e as particularidades dos sermões
sacros foram imprescindíveis. Não é nosso objetivo, no entanto, detalhá-las
aqui.

Para verificar as possíveis tessituras referenciais organizadas por Vi-
eira ao longo dos capítulos selecionados do sermão, foi necessário ainda
considerarmos o Evangelho e as demais leituras bíblicas concernentes ao
dia da pregação; o Ano Litúrgico, em específico o calendário litúrgico de
1655 ao qual o Sermão está diretamente atrelado; e, por fim, às circunstân-
cias da pregação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pode-se postular, conforme o Gráfico 1, a seguir, que o SN singular
consiste no ponto de entrada para um esboço da questão do artigo enquanto
elemento de referenciação. Vieira privilegia o uso, ao longo de seu texto,
dos artigos, sobretudo dos definidos singular, que em maior número figuram
ao longo do Sermão. Essa preferência explica-se por esses artigos permiti-
rem uma relação mais rápida e percebível por parte do interlocutor/ouvinte,
que a partir do determinante singular, relaciona o objeto lingüístico ao objeto
particular em sua memória.

Conforme Givón (1984), os artigos são marcados por uma “disponibili-
dade dêitica imediata”, o que garante a unicidade e a identificabilidade re-
ferencial associada aos interlocutores, ou seja, a referência é bem sucedi-
da, pois o destinatário consegue perceber e identificar, portanto, “o sintag-
ma antecedente e as descrições que ele faz”.

        Quadro 1: Efeito do determinante <número do SN> no uso do artigo
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(1) As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves come-
ram-no, e os homens? (p. 30)

(2) Mas para que possais ir desenganados com o Sermão, tratarei
nele uma matéria de grande peso e importância. Servirá como prólo-
go aos Sermões que vos hei de pregar, e aos mais que ouvides esta
Quaresma. (p. 32)

(3) O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina; Deus con-
corre com a luz, que é a graça; o homem concorre com os olhos, que
é o conhecimento. Ora suposto que a conversão das almas [...]
(p. 33)

Vieira utiliza poucos artigos indefinidos em seus textos. A preferência
é pelo uso dos artigos definidos, como se verifica no Gráfico 2. Isso se
deve, primeiramente, conforme Liberato (2001, p. 91), ao fato dos determi-
nantes definidos serem considerados “recortadores universais”, indicando
a totalidade da qual o referente é constituído, delimitando o elemento quali-
tativamente, servindo melhor inclusive aos interesses retóricos. Ora, isso
facilitava ao público-ouvinte do Sermão sacro, acessar de maneira mais
eficaz as informações que o contexto e o conhecimento partilhado exigem
para que melhor possam entender a mensagem veiculada pelo pregador no
sermão.

Quadro 2: Efeito dos  <usos dos artigos ocorridos no SN>

(4) [...] porque os Pregadores Evangélicos, os homens que profes-
sam pregar a Fé, é bem que saiam, mas não é bem que tornem.
(p. 29)

(5) Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear,
há outros que semeiam sem sair. (p. 29)
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(6) Começou ele a semear (diz Cristo) mas com pouca ventura. Uma
parte do trigo caiu entre espinhos, e afogaram-no os espinhos. (p. 30)

(7) Porque como os Apóstolos iam pregar a todas as nações do mun-
do [...] haviam de achar os homens degenerados em todas as espéci-
es de criaturas. (p. 30)

Quadro 3: Efeito da <função sintática do SN> no uso do artigo como
elemento referenciador

No gráfico 3, observamos que o artigo definido é favorecido na posi-
ção de <sujeito constituído de SN> e de <complemento direto de SV>.
Nessas duas funções, identificamos, não apenas um registro quantitativo
maior de ocorrências de artigos definidos e indefinidos, sobretudo dos pri-
meiros, como também de que o funcionamento do artigo e seus usos se dão
mais acentuadamente nessas duas funções, com destaque para a posição
de <sujeito constituído de SN>, como se vê em:

(8) A vara de Moisés abrandou as pedras, e não pôde abrandar uma
vontade endurecida. (p.35)

(9) A funda de Davi derrubou o Gigante... (p.36)

(10) [...] os Reis renunciando os cetros e as coroas; as mocidades e
as gentilezas metendo-se pelos desertos e palas covas; e hoje?
(p. 33)

(11) [...] não há um velho que se desengane. (p. 33)

(12) Os pregadores deitam a culpa aos ouvintes. (p. 33)
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Em (8), (9), (10), (11) e (12) os artigos que precedem as palavras
“vara”, “funda”, “Reis”, “velho” e “pregadores” estão exercendo a função
de determinantes de <sujeito constituído de SN>. Por sua vez, os artigos
que precedem “pedras”, “vontade”, “Gigante”, “cetros”, “coroas” e “cul-
pa” exercem a função de determinante de <complemento direto de SV>.
Nas funções restantes no Gráfico 3, o artigo definido e indefinido é desfa-
vorecido.

Vejamos no quadro 4, o efeito do SN com a variável animacidade.

Quadro 4: Efeito do <número do SN> com a variável <animacidade do
substantivo>

(13) E quando os Pregadores Evangélicos vão pregar a toda a criatu-
ra, que se arma contra eles todas as criaturas? (p. 30)

(14) Tudo o que descobriu aquela cortina, tinha já dito o Pregador.
(p. 37)

(15) Animais tornavam, à semelhança de um raio ou corisco. (p.31)

(16) [...] as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações.
(p. 35)

(17) Sempre Deus está pronto da sua parte, com o Sol para aquentar,
e com a chuva para regar; com o Sol para alumiar, e com a chuva
para amolecer, se os nossos corações quiserem. (p. 34)

Cruzamos as variáveis <número do SN> com <animacidade do subs-
tantivo> a fim de tentar verificar com qual valor os usos dos artigos mais
vigora nos cinco capítulos iniciais do Sermão da Sexagésima. O cruzamen-
to estabeleceu que o fator mais favorável nesse sentido foi o do uso do
determinante diante de substantivo singular [–humano], com 47% das ocor-

temp1.pmd 29/4/2008, 18:20312



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 313

UM BREVE OLHAR SOBRE OS USOS DOS ARTIGOS DEFINIDOS E INDEFINIDOS EM TEXTO DO SÉCULO XVII

rências. Isso serviu para mostrar a forte relação entre o SN singular e o
artigo definido.

Quadro 5: Efeito do uso do determinante em relação ao <número do SN>

(18) [...] ainda que se perderam os primeiros trabalhos, lograr-se-ão
os últimos. (p. 32)

(19) Dá-me grande exemplo o semeador, porque depois de perder a
primeira, a segunda e a terceira parte do trigo, aproveitou a quarta e
última, e colheu dela muito fruto. (p. 32)

(20) Que coisa é a conversão de uma alma senão entrar um homem
dentro em si, e ver-se a si mesmo? (p. 33)

(21) As flores, umas caem outras secam, outras murcham, outras
leva o vento. (p. 32)

Cruzando-se as variáveis SN singular e plural definido e indefinido,
verificamos que prevalece a de SN singular definido, fator mais favorável
ao artigo definido, com 58,8%, o que supera, em absoluto, a soma dos valo-
res listados pelas demais variáveis. Destaque para o registro insignificante
do SN plural indefinido de 0,9%.

Para Halliday e Hasan (1976), o termo referência significa a relação
de sentido (basicamente de correferência) que se estabelece entre duas
formas na superfície textual. O texto não seria uma seqüência de frases
isoladas, pois mecanismos iriam produzindo o tecido (tessitura) do texto.
Com efeito, à presença destes mecanismos é que se denomina coesão tex-
tual – uma relação semântica entre um elemento do texto e um outro fun-
damental para a sua interpretação.      Esses autores consideram como
elementos de referência, os itens da língua que não podem ser interpreta-
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dos semanticamente por si mesmos, mas que remetem a outros itens do
texto, necessários à sua interpretação, conforme o esquema:

Na referência anafórica, há o estabelecimento de uma relação semân-
tica entre dois elementos textuais: um enunciado e um referente, sendo que
o referente precede o elemento de coesão. Na catafórica, se dá o inverso,
o item coesivo precede o referente. A coesão referencial endofórica, por
sua vez, consiste na referência que o item coesivo faz a informações pre-
sentes no contexto. Já a exofórica refere-se a elementos que não se encon-
tram no texto, mas que fazem parte do conhecimento, do contexto em que
se passa a informação.

Vejam-se as situações (22) e  (23), em que o referente precede o
elemento determinante.

(22) “Para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque tam-
bém das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho,
há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair.” (p.29)

(23) “Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a
passagem e tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que
vêm, outras que atravessam...” (p.32)

Em (22), o artigo uns retoma o sintagma nominal (SN) “os semeadores
do Evangelho” e em (23), umas reporta-se ao referente “as coisas do mun-
do”. Torna-se evidente o fato dos artigos, nesses exemplos, estabelecerem
relação referenciativa anafórica.

(24) “Quando o semeador do Céu deixou o campo, saindo deste mun-
do, as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações e os espi-
nhos se teceram para lhe fazerem coroa”. (p.35)

Em (24), o artigo o no segmento “o semeador” recupera uma informa-
ção presente no contexto, ao decorrer da leitura inicial da primeira parte do
texto do Sermão da Sexagésima, a figura de Jesus Cristo. Ele é o semea-
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dor. Os artigos o, em “o campo” e as, na expressão “as pedras”, também
atuam na retomada de informação a partir do próprio contexto. O primeiro,
corresponde aos corações humanos, terreno em que Jesus trabalha, tenta
lavrar; o segundo, os obstáculos enfrentados pela palavra de Deus na ten-
tativa de penetrar nos corações humanos. O os de “os espinhos” reporta
para a rigidez desse coração humano que ofende a Deus e que, dessa
forma, se configura numa verdadeira coroa de espinhos, com a qual o Cris-
to foi crucificado. Algumas dessas informações podem ser recuperadas no
próprio contexto, como no caso de “o semeador” e “o campo”, numa refe-
rência endofórica; ou buscadas em conhecimentos fora do texto, como no
referente de “as pedras” e de “os espinhos”. Uma referência, portanto,
exofórica.

(25)[...] a relação do pregador entrava pelos ouvidos, a representa-
ção daquela figura entra pelos olhos. Sabem, Padres Pregadores, por
que fazem pouco abalo os nossos sermões? [...] Por que convertia o
Batista tantos pecadores? [...] As palavras do Batista pregavam des-
pegos e retiros do mundo [...] e o exemplo clamava [...]. Jacó punha
as varas manchadas diante das ovelhas e daqui procedia que os cor-
deiros nasciam manchados. (p. 38)

(26)[...] mas tem contra si o exemplo e experiência de Jonas. (p. 38)

Em (25), “os nossos sermões”, o os reporta aos sermões proferidos
nos púlpitos, pelos pregadores da época. Nos enunciados “o Batista”, “as
varas manchadas”, e em (26) “o exemplo de Jonas”, ocorrem referências
a textos, cenas narradas em passagens bíblicas que não pertencem ao qua-
dro de leituras previstas para o dia em que o sermão foi proclamado. Isso
exige dos ouvintes a recorrência, novamente, ao conhecimento bíblico de
que dispunham para acessar essas informações e poderem compreender a
linha de argumentação do pregador. Portanto, o autor também emprega os
artigos nesse excerto numa referenciação exofórica, reportando-se a infor-
mações que estão fora do texto, mas que devem e podem ser tomadas pelo
leitor a fim de compreender a mensagem ou o discurso enunciativo desse
autor, tendo em vista serem de “conhecimento genérico compartilhado”
pela comunidade/o público. (NEVES, 2006, p. 134).
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(27)E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório
saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado como
o Pregador! (p. 29)

(28)Ouçamos o Evangelho, e ouçamo-lo todo, que todo é do caso que
me levou e trouxe de tão longe. (p. 29)

Em (27) e (28), o ouvinte deve ser capaz de identificar o referente
recorrendo a informações exteriores ao texto, partilhadas pelo público. Dessa
forma, “o Pregador”, com o qual o público “vem enganado”, é o próprio
padre Antonio Vieira, que se vale desse artifício retórico com o intuito per-
suasivo, buscando convencer ainda mais os fiéis reunidos na Capela Real
(HANSEN, 1994).

Em (28), o artigo definido tem como referência primeira o evangelho
do dia, previsto no calendário litúrgico, do ano de 1655, Lucas 8, 4-15, em
que se narra a Parábola do Semeador. Vieira complementa esse texto com
a narrativa da mesma parábola pelo evangelista Mateus, em Mt. 13, 4-23,
enriquecendo os comentários no sermão. Ora, o evangelho do dia é discor-
rido por Vieira após o anúncio em (28), portanto, o artigo também remete à
informação subseqüente. Logo, em (28) têm-se duas funções nítidas do
artigo: como elemento exofórico (remissão à informação extra-texto, fora
do texto, mas de conhecimento partilhado pelos interlocutores) e catafórico
(remissão à informação que se segue, nesse caso, imediata).

Koch (1989) atribui ao artigo definido apenas a função anafórica, fi-
cando ao indefinido a função exclusiva da cataforicidade. No entanto, to-
mando-se (27) e (28) na perspectiva de Weinrich (1971, 1973), comprova-
se que o artigo definido pode não somente fazer remissão a informações
anteriormente mencionadas, como àquelas culturalmente partilhadas pelos
interlocutores. No caso em questão, faz-se referência ao conhecimento
religioso, partilhado pela comunidade católica ouvinte do sermão.

Esse tipo de conhecimento, segundo Givón (1984), está registrado na
memória dos membros de uma comunidade, sendo “facilmente reconheci-
do” pelos indivíduos “dessa comunidade” (NEVES, 2006, p.124).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados parciais apontam para o fato de que, no século XVII, no
texto do Sermão da Sexagésima, escrito pelo padre Antonio Vieira, além
das funções conhecidas e apregoadas pela gramática normativa – de defi-
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nidor e indefinidor de substantivos –, os artigos eram utilizados enquanto
elementos referenciadores, sobretudo anafórica e cataforicamente. Essas
considerações, embora preliminares, podem permitir uma melhor compre-
ensão do possível percurso gramaticalizador desses elementos e do papel
que desempenham junto ao processo de Constituição Histórica do Portugu-
ês. Para a comprovação dessa hipótese, prevê-se a ampliação dos estudos
com a análise detalhada dos dados e ampliação do corpus, tarefa com a
qual nos comprometemos e já começamos a empreender.
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CONSTRUÇÕES COM VERBOS
DE ALÇAMENTO EM CARTAS

DE FINS DO SÉCULO XIX

Fernando Pimentel Henriques
Mestrando UFRJ – Bolsa FAPERJ

1. PONTO DE PARTIDA:
A MUDANÇA PARAMÉTRICA EM PB

Nos últimos anos, pesquisas lingüísticas acerca do português falado
indicam processos de mudança em progresso no Português Brasileiro (PB).
O trabalho diacrônico de Duarte (1993) e os estudos sincrônicos referentes
à fala culta e popular (1995 e 2003, respectivamente) mostram que a repre-
sentação do sujeito pronominal de PB, tanto o de referência definida quanto
o de referência indeterminada, está se caracterizando pelo sujeito pleno, ao
contrário do que vem ocorrendo com o Português Europeu (PE), com o
espanhol e com o italiano. O crescente preenchimento do sujeito pronomi-
nal indica que o Português Brasileiro está deixando de ser uma língua de
sujeito nulo para se tornar uma língua de sujeito preenchido, ou seja, que
está se tornando uma língua negativamente marcada em relação ao Parâ-
metro do Sujeito Nulo (Chomsky 1981).

Segundo Duarte (1993), a preferência pelo sujeito pleno estaria associ-
ada à simplificação dos paradigmas flexionais verbais em PB. Observe a
tabela 1:
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Tabela 1 – Evolução nos paradigmas flexionais de PB (Duarte 1993)

Até o início do século XX predominava em PB o paradigma com seis
ou cinco formas verbais distintas (paradigma 1). Hoje, predomina o para-
digma 3 na fala de grupos mais jovens, que já não usam o pronome ‘nós’
para referência à primeira pessoa do plural.

A constatação de que o Português Brasileiro está se tornando uma
língua [- prodrop] leva a um importante questionamento: alterações tão
profundas no sistema causariam algum “efeito colateral”? Se levarmos em
conta o feixe de propriedades que caracterizam o Parâmetro do Sujeito
Nulo (Chomsky 1981) e a proposta de “encaixamento” da mudança, expli-
citado em Weinreich, Labov e Herzog (1968), veremos que a resposta é
sim. A partir disso, surgem outros questionamentos: (a) como esses “efeitos
colaterais” se encaixariam no sistema?; (b) os sujeitos não argumentais
também seriam afetados pela mudança na marcação do parâmetro?

Os estudos de Duarte (2004), Duarte (no prelo), Henriques (2005) e
Henriques & Duarte (2006) mostram que o sujeito não argumental dos
verbos de alçamento vem sendo preenchido na fala e escrita contemporâ-
neas de PB, o que evidencia que tal contexto sofre alterações em conseqü-
ência da mudança paramétrica. Diferentemente do que ocorre no inglês e
no francês, este preenchimento não se dá por pronomes expletivos lexicais,
mas por elementos com conteúdo semântico. Em outras palavras, devido à
ausência de um expletivo no Português Brasileiro, o falante faz usos de
diferentes estratégias para preencher a posição vazia à esquerda dos ver-
bos de alçamento.
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Este trabalho está dividido em cinco partes: (a) primeiramente, apre-
sentam-se as diversas construções de alçamento; (b) em seguida, os obje-
tivos e hipóteses do estudo são explicitados; (c) na terceira parte, fala-se
brevemente sobre os pressupostos teórico-metodológicos que norteiam a
análise; (d) na seção 4, faz-se uma análise qualitativa dos dados encontra-
dos nas amostras; (e) finalmente, na última parte, faz-se um resumo das
conclusões da análise.

1. AS CONSTRUÇÕES DE ALÇAMENTO

Os verbos de alçamento, segundo Cyrino, Nunes & Pagotto (no prelo),
nada mais são do que uma expansão dos tradicionais verbos de ligação ou
cópula. Observe a sentença em (1):

(1) a. Os brasileiros parecem desestimulados.

b. As organizadoras do evento acabaram chateadas.

Os verbos parecer e acabar, nos exemplos acima, atuam como ver-
bos de ligação e tomam como argumento interno uma estrutura que contém
uma predicação, não selecionando um argumento externo. Na verdade, os
termos “desestimulados” e “chateadas”, que exercem a função de predica-
tivo de sujeito, são os responsáveis pela projeção argumental da oração.

Isso ocorre porque em construções com verbos de ligação, a relação
temática se manifesta dentro de seus complementos, como se houvesse
uma mini-oração (MO / Small Clause). Dessa forma, obtemos a seguinte
análise:

(2) a. [ __ Parece [
MO 

os brasileiros estão desestimulados]].

b. [ __ Acabou [
MO 

as organizadoras do evento estão chatea-
    das]].

Note-se que a posição à esquerda de parecer e de acabar se encon-
tra vazia, o que permite que o sujeito dos predicadores - “desestimulados” e
“chateadas” - seja alçado, formando as sentenças em (1). Embora os SNs
“os brasileiros” e “as organizadoras do evento” não tenham recebido papel
temático de parecer e de acabar, a flexão destes no plural é um claro
indício de que os elementos alçados atuam como seu sujeito.
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 Em (3), encontram-se verbos que atuam como predicadores, ou seja,
que são os responsáveis pela distribuição dos papéis temáticos na senten-
ça.

(3) a. [øexpl] Parece [que os brasileiros estão desestimulados].

b. [øexpl] Acabou [ que as organizadoras do evento estão cha-
    teadas].

Observa-se que parecer e acabar projetam apenas um argumento
interno sob a forma de sintagma oracional (SO). Note-se que ambos os
verbos constituem a oração principal, enquanto o seu argumento é uma
oração encaixada / subordinada. Como em (2), encontramos, à esquerda
de parecer e acabar, uma posição argumental disponível, caracterizando
um sujeito não argumental. Essa posição disponível pode ser preenchida
através da implementação de um movimento sintático: o alçamento. Em
(4), vemos que o sujeito do verbo das orações encaixadas é alçado / deslo-
cado da sua posição original e “pousa” na posição de sujeito sintático dos
verbos da oração principal.

(4) a. Os brasileiros
i
 parecem [ __

t
 estar desestimulados].

b. As organizadoras do evento
i
 acabaram [ __

t
 ficando chate-

   adas].

Analisam-se, neste trabalho, as estruturas com os verbos parecer, aca-
bar, custar, demorar, levar, bastar e faltar. Todos esses verbos, quando
possuem estrutura argumental semelhante à estrutura em (3), são referidos
na literatura gerativista como verbos de alçamento e permitem a implemen-
tação das construções em (5) e (6):

(5) a. Em 1879 [øexpl] pareceu a todos os profissionais [que as
aguas dos rios do Ouro, Santo Antonio e São Pedro: as d’aquelles dous
rios, calculadas em 30.000.000 de litros e as deste em 45.000.000, saptisfa-
siam as exigencias da occasião e as de um futuro afastado, por ventura de
50 annos]. (Carta a Rui Barbosa) 

b. Não me esqueci do Lucas
i
, não me tem sido possivel en-

contralo, na prisão não está, me [øexpl] parece [que [__]i foi para algum
Batalhão], (Carta a Rui Barbosa)
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c. Antes de responder ao que nella nos cõmunicaste, observa-
rei que talvez por [(tu)]i escreveres pouco, a tua calligraphia ainda naõ me
satisfaz: para melhorar, [øexpl] basta [que [__]i escrevas de vagar e capri-
chando em formar as letras bem distinctas]. (Carta da família Ottoni) 

(6) a. A novidade que aqui ha é triste: Zulmira
i
 parece [[__]i

estar a expirar]: para la parto. (Carta da família Ottoni)

b. Sancho, este me afirma ser uma causa irrisoria e sem peri-
go; que tal era só o que me faltava, estou bem afflicto com o meu futuro
desconfio que [ø]i acabarei  [[__]i sendo ainda um heroe, não como Dom
Quixote, mais semelhantes a muitos e parecidos com aquelles inventados
por ti]. (Carta a Rui Barbosa)  

Em (5), encontra-se a estrutura de alçamento mais prototípica. Nos
exemplos, verificamos a presença de um sujeito expletivo nulo à esquerda
dos verbos de alçamento. Em línguas de sujeito pleno, como já foi dito
antes, tal posição é preenchida por um pronome expletivo lexical - o inglês
desenvolveu o pronome it e o francês o il. Note-se que o sujeito da encai-
xada pode aparecer nulo ou expresso. Vale ressaltar que a construção sem
alçamento é prevista pelas gramáticas tradicionais.

Por outro lado, nos dados em (6), encontra-se uma estrutura conhecida
como alçamento clássico, também prevista pelas gramáticas. Esta constru-
ção caracteriza-se pelo alçamento do sujeito da oração encaixada para a
esquerda do verbo de alçamento, onde ele recebe caso nominativo, en-
quanto o verbo da subordinada apresenta a forma infinitiva ou, no caso de
acabar, o gerúndio.

Diversos estudos acerca do sujeito não argumental dos verbos de alça-
mento, inseridos dentro da perspectiva da mudança paramétrica em curso
no Português Brasileiro, indicam que o verbo parecer permite mais duas
possibilidades estruturais não previstas pelas gramáticas (cf. Duarte 2004,
no prelo; Henriques 2005 e Henriques & Duarte 2006). Ou seja, devido à
diversidade estrutural, parecer é o verbo de alçamento mais prototípico.
Abaixo, apresentam-se as construções exclusivas ao verbo parecer.

(7) [Eu]i [øexpl] parece [que [ø]i vou explodir de raiva]
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(8) a. Com os anos [as idéias]i parecem [que  [ø]i vão ficando
cada vez mais longe], enquanto o seu poder de convocá-las diminui. (Escri-
ta padrão 2003)

b. [Eu]i pareço [que [(eu)]i sou maluca]. (Fala popular)1

Em (7), encontra-se uma estrutura que exibe o alçamento do sujeito da
oração encaixada para uma posição externa à sentença. Dessa forma, o
verbo de alçamento não apresenta as marcas de concordância e o verbo da
subordinada é que continua atribuindo caso ao seu sujeito deslocado.

Finalmente, em (8), verificam-se, ao mesmo tempo, o alçamento do
sujeito da encaixada para a posição à esquerda de parecer e a flexão dos
dois verbos, o verbo da oração principal e o verbo da oração subordinada.
Esta construção é referida na literatura como hiperalçamento. (cf. Ferreira
2000) e não é prevista pelas gramáticas. Segundo Ferreira (2000) e Mar-
tins & Nunes (2005), devido ao enfraquecimento da morfologia verbal em
PB, uma sentença finita pode atribuir caso “opcionalmente”. Dessa forma,
o sujeito da oração encaixada só é alçado quando T (tempo) não é um
atribuidor de Caso. Se o T da oração subordinada é defectivo, o sujeito é
alçado para a posição à esquerda de parecer e recebe caso nominativo do
T da oração matriz.

2. O QUE ESPERAR DA ANÁLISE?

Este trabalho tem dois objetivos primordiais: (a) verificar as constru-
ções com  verbos de alçamento mais implementadas em cartas pessoais
escritas em fins do século XIX; (b) a partir da análise dos dados de escrita,
traçar um paralelo com os resultados encontrados por Duarte (1993) para a
fala no mesmo período de tempo analisado (entre 1845 e 1899).

Parte-se da hipótese de que as construções sem o alçamento do sujeito
da oração encaixada e o alçamento clássico devem ser as mais implemen-
tadas nas cartas. Essa preferência é justificável se levarmos em conta que
ambas as estruturas são previstas pelas gramáticas. Além disso, defende-
se neste trabalho que o hiperalçamento era, em fins do século XIX, uma
estrutura agramatical (aqui, este conceito não recobre as noções de certo e
errado, tão difundidas pelas gramáticas). A não implementação do hiperal-
çamento na época é previsível se levados em conta os resultados encontra-
dos em Henriques & Duarte (2006) para a escrita padrão de PB no início

1 Ambos os dados retirados de Henriques (2005) e Henriques & Duarte (2006)
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do século XX e o ainda robusto quadro de paradigmas flexionais verbais
vigente no final do século XIX (cf. Duarte 1993). Em relação àquele, ob-
serve a tabela 1 abaixo:

Tabela 1: Estruturas de alçamento com parecer (Henriques & Duarte 2006)

Os resultados indicam uma tímida implementação do hiperalçamento
na escrita padrão de PB (cerca de 8%). Se só agora esta construção co-
meça a mostrar alguma força na escrita e se o Português Brasileiro no
século XIX ainda não apresentava indícios de uma mudança em direção ao
preenchimento do sujeito pronominal, como poderíamos esperar que o hipe-
ralçamento fosse implementado em cartas pessoais escritas entre 1866 e
1889?

3. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Para a investigação proposta neste trabalho, utilizam-se cartas familia-
res e cartas mais formais escritas em fins de século XIX no período entre
1866 e 1889. Para isso, trabalha-se com duas amostras constituídas pelo
Projeto PHPB-Rio (Para uma História do Português Brasileiro). Abai-
xo, descrevem-se as amostras:

(a) a primeira amostra é composta por cartas enviadas por diversos
remetentes a Rui Barbosa, no período de 1866 a 1899, que constam do
Arquivo de Rui Barbosa - Inventário Analítico da Série Correspon-
dência Geral Vol. 1 – Correspondentes usuais: pessoas físicas (Funda-
ção Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro). A identificação dos remetentes,
pessoas de renome na época, foi fornecida pela própria Casa de Rui Bar-
bosa, entretanto, essa informação não foi levada em consideração durante
a análise dos dados.
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(b) a segunda amostra é constituída por 41 cartas particulares escritas
entre 1879 e 1889, pelo casal Christiano Benedicto Ottoni e Bárbara Balbi-
na de Araújo Maia Ottoni , referidos aqui como vovô e vovó, respectiva-
mente. Os informantes, portanto, pertencem ao mesmo grupo etário, mas a
vovó apresentava um grau de escolaridade menor, o que era comum na
época. Todas as cartas eram endereçadas a seus netos Mizael e Christia-
no. O avô escreveu 27 cartas e a avó 14 (cf. Lopes 2005).

Como veremos mais adiante, a análise efetuada será qualitativa devido
ao pequeno número de dados encontrados.

Defende-se, neste trabalho, a associação dos pressupostos da Teoria
da Variação e Mudança Lingüística (Labov 1994) e da Teoria de Princípios
e Parâmetros (Chomsky 1981), à luz da noção de “encaixamento” da mu-
dança, dentro da linha da Sociolingüística Variacionista, proposta por Wein-
rich, Labov & Herzog (1968). Em suma, nesta investigação, a análise privi-
legia uma “perspectiva paramétrica”, expressão utilizada em Duarte (no
prelo). Esta perspectiva parece dar conta do problema do “encaixamento”
da mudança, ou melhor, dos efeitos colaterais que o sistema assimila com a
mudança paramétrica em curso no Português Brasileiro.

4. FINALMENTE OS DADOS...

Foram encontrados, ao todo, 14 dados, o que inviabiliza uma profun-
da análise quantitativa. No entanto, para efeitos didáticos, através do gráfi-
co 1 abaixo, mostram-se quantos dados foram encontrados por amostra.
Percebe-se que há um equilíbrio no número de exemplos encontrados nas
cartas formais e nas cartas pessoais.

Gráfico 1: Distribuição dos dados por amostra
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O reduzido número de dados tem duas possíveis causas: (a) trabalha-
se com um pequeno grupo de verbos – neste trabalho, apenas 7; (b) não se
pode aceitar qualquer estrutura com esses verbos – eles devem ser predi-
cadores de apenas um argumento sob a forma de SO.  Na tabela (2) abai-
xo, verificam-se quantos dados foram encontrados para cada verbo de al-
çamento.

Tabela 2: Dados por verbo de alçamento

Não foram encontradas estruturas com dois verbos de alçamento,
custar e demorar. Diante desse quadro, este estudo privilegia a análise
qualitativa dos dados. Entretanto, na tabela 3, encontra-se uma análise quan-
titativa das construções de alçamento encontradas nas amostras.

Tabela 3: Estrutura de alçamento com todos os verbos

Como era esperado, houve uma preferência pelas estruturas sem o
alçamento do sujeito da encaixada (57%) e pelo alçamento clássico (36%)
– construções recomendadas pelas gramáticas. Os índices apresentados
na tabela 3, aliados aos resultados encontrados por Duarte em seu estudo
diacrônico (1993), permitem uma análise enriquecedora de como se com-
portava a posição do sujeito pronominal de PB em fins do século XIX.

Constatar que a construção (1), que mantém o sujeito expletivo nulo à
esquerda dos verbos de alçamento, e que o alçamento clássico eram, de
fato, implementados no século XIX não é o suficiente. Na verdade, inde-
pendente de haver ou não o alçamento, é importante verificar se o sujeito
(da oração matriz ou da encaixada) está expresso. Observe a tabela 4
abaixo:
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Tabela 4: Índice de sujeitos nulos nas construções de alçamento

Independente da construção de alçamento, nota-se que há uma pre-
ferência pela manutenção do sujeito nulo, o que vai ao encontro das expec-
tativas iniciais e dos resultados encontrados por Duarte (1993) em peças
teatrais. Vale enfatizar que a autora, em seu estudo diacrônico, focalizou o
sujeito argumental de referência definida. Embora os dados aqui trabalha-
dos e os encontrados por Duarte pertençam a diferentes modalidades e
focalizem diferentes tipos de sujeito (trabalhamos aqui com o sujeito não
argumental), a comparação é viável, visto que as amostras utilizadas em
ambos os trabalhos pertencem ao mesmo período de tempo. Além disso,
neste trabalho tenciona-se verificar se o sujeito, esteja ele alçado ou não,
era preenchido ou não em fins do século XIX.

É importante salientar que nos casos em que encontramos sujeito ple-
no nas construções de alçamento a referência do elemento não é clara, o
que favorece o preenchimento da posição do sujeito pronominal, como po-
demos observar em (9):

(9) a. Recebi tua carta de 26 de janeiro; não posso comprehen-
der-te, que necessidade tens de viver tão (?) triste e preocupado com os
negocios desta terra, causa-me a [inint.] impressão, dizes-me que estaes
doente e muito anemico, procure curar-se empregue meios para destrahir-
se, não creio e não vejo dificuldade em voltares p’aqui já, ao contrario,
[øexpl] parece-me tenho mesmo certeza [que muita gente deseja vel-o
aqui]. (Carta a Rui Barbosa)

Abaixo, encontram-se alguns exemplos da amostra, numerados de
acordo com o tipo de estrutura (cf. seção 1). Vale lembrar que não foram
encontradas construções com hiperalçamento.

(5) a. Li no jornal o telegramma que te remetto, fiquei em duvida
se realmente vocêi se pronunciou como diz o telegramma, porque o Rodri-
gues Alves, aleem de ter servido o Floriano, foi muito fraco e retirou-se pela
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questão da encampação(?) do Banco da Republica, me [øexpl] parece [que
[__]i deve sustentar sua opinião], (…). (Carta a Rui Barbosa)

b. Como está, [øexpl] parece [que o zinco é de agoa]. (Carta da famí-
lia Ottoni) 

(6) O que me dises das pescariasi parece [[__]i mostrar que
achas divertimento muito agradavel: eu acho insipido estar de caniço na
mao a espera que o peixe pegue na isca. (Carta da família Ottoni)

(8) Como consequencia das noticias a tal respeito já as candidatu-
ras presidenciais se esboçam e surgem os dois candidatos

i
, [quei [øexpl]

me parece [[ø]
i 
não bater-se]: o Prudente pelos governistas altaaes e o

Quintino pelos que aspiram a um governo estavel e serio. (Carta a Rui
Barbosa) 

Durante a coleta dos dados, foi encontrada uma construção produzida
pela vovó Ottoni que parecia ambígua. Analise a estrutura em (9):

(9) Aqui a novidade que houve é que cahio o ministerio do Joaõ
Alfredo e levaraõ 15 dias [para organizarem outro] depois de muitas his-
torias subiraõ os liberaes. (Carta da família Ottoni)  

Observa-se que ambos os verbos, o verbo de alçamento e o verbo da
oração encaixada, estão flexionados. A princípio, havia duas possibilidades
de leitura da estrutura acima: (a) poder-se-ia dizer que se trata de um exemplo
de hipercorreção, ou seja, a avó, na tentativa de não cometer “erro” na
concordância, considerou o complemento circunstancial  “15 dias” como o
sujeito de levar; (b) ou teríamos um sujeito indeterminado nulo, à esquerda
de “levar”, correferencial com o sujeito de “organizarem” – neste caso,
teríamos um claro exemplo de hiperalçamento. Contudo, como PB ainda se
apresenta como uma língua de sujeito nulo no final do século XIX (cf. Du-
arte 1993), a primeira alternativa parece a mais adequada. Temos, portan-
to, a análise estrutural em (9’):

(9’) Aqui a novidade que houve é que cahio o ministerio do Joaõ
Alfredo e levaraõ [15 dias]suj [para [__]i organizarem outro] depois de
muitas historias subiraõ os liberaes. (Carta da família Ottoni)

6. Conclusão: ainda há muito o que investigar
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A investigação acerca das construções de alçamento implementadas
em cartas pessoais em fins do século XIX fez suscitar um questionamento.
Primeiramente, vamos às conclusões. Os resultados confirmaram as ex-
pectativas iniciais. De fato, verificou-se uma preferência pela construção
sem alçamento e pelo alçamento clássico e a não implementação do hipe-
ralçamento. Como vimos, o surgimento desta estrutura é conseqüência di-
reta da mudança em curso na marcação do Parâmetro do Sujeito Nulo em
PB (Chomsky 1981), ou seja, trata-se de um dos “efeitos” colaterais nos
moldes propostos por Weinreich, Labov & Herzog (1968). Aliada à investi-
gação do sujeito não argumental dos verbos de alçamento, verificou-se se o
sujeito (alçado ou não) aparecia nulo ou expresso. Encontramos nas cartas
a preferência pelo sujeito nulo, independente da construção de alçamento.
Por fim, os dados permitiram, ainda, verificar que quando havia a presença
de clíticos junto ao verbo parecer, a preferência era pela construção sem
alçamento, ou seja, pela manutenção do sujeito não argumental. Quantitati-
vamente, isso ocorreu em 4 dos 9 dados. Surge, diante disso, um novo
questionamento: a presença de clíticos junto a parecer seria mais um obs-
táculo ao alçamento do sujeito da encaixada em fins do século XIX? Pare-
ce-me que alguém precisa responder a esta pergunta.
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ORDENAÇÕES VS E OV: TENDÊNCIAS E
RELAÇÕES ASSOCIADAS À PROPRIEDADE

FUNCIONALISTA DA TRANSITIVIDADE

Jussara Abraçado (UFF)
Tainá Soares Teixeira (UFF)

Branca Albuquerque de Barros (UFF)
João Maurício Marques da Silva (UFF)

1. A PESQUISA

Neste trabalho apresentamos resultados parciais de pesquisa em de-
senvolvimento sobre o fenômeno da ordenação vocabular no português
coloquial brasileiro na qual atenção especial é dedicada às ordenações ob-
jeto-verbo (OV) e verbo-sujeito (VS), por constituírem as variações mais
freqüentes em relação à ordem básica do português:  sujeito-verbo-objeto
(SVO).

Os dados aqui analisados foram extraídos da fala de 08 informantes
selecionados de acordo com o gênero (quatro do gênero feminino e quatro
do gênero masculino) e grau de escolaridade (todos com ensino fundamen-
tal incompleto)  cujas entrevistas integram a Amostra Censo (Projeto Cen-
so da Variação Lingüística no Rio de Janeiro, PEUL/UFRJ, disponível em:
http://www.letras.ufrj.br/~peul/amostras.htm).

Tendo como suporte teórico o Funcionalismo Lingüístico norte ameri-
cano, tomamos como base  os seguintes pressupostos:
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I. A  estrutura lingüística espelha, de algum modo, a estrutura da
experiência humana.

II. A Transitividade é uma propriedade crucial da linguagem hu-
mana, um universal lingüístico que se refere à transferência de uma
ação de um agente para um paciente (Hooper & Thompsom, 1980).

III. A transitividade está associada a traços da situação percebida
como evento causal prototípico e, sob tal perspectiva, assume uma
função cognitiva relacionada à percepção de um evento, vendo-se
refletida, em segundo plano,  na organização do discurso através de
traços sintático-semânticos que se manifestam na codificação do
evento percebido (McCleary 1982).

Com base nos pressupostos arrolados, postulamos que as variações na
ordem básica do português coloquial (VS e OV) se dariam sob a influência
da propriedade funcionalista da Transitividade, estando relacionadas, por-
tanto, à realidade perceptual e à codificação lingüística de eventos percebi-
dos.

Entendemos que, a exemplo do que ocorre em outras línguas, o portu-
guês brasileiro possa estar sinalizando para a codificação de uma distinção
entre o O definido/referencial e aquele indefinido/não-referencial. Enten-
demos, ainda,   que tal tendência possa sugerir, a exemplo do que também
ocorre em línguas diversas, que o verbo com O indefinido estaria propenso
a se comportar como intransitivo (cf. Abraçado 2003). Respaldados por
estudos anteriores sobre a posposição do sujeito no português coloquial,
acreditamos haver semelhança entre o O indefinido/não referencial e o S
das construções VS, uma vez que as ocorrências desta estão geralmente
associadas  a verbos como cair, acabar etc. (tradicionalmente intransiti-
vos), a SNs não-humanos e inanimados, à  introdução de informações no-
vas (o que teoricamente propicia alta freqüência de SNs pospostos indefini-
dos/não-referenciais), e a uma  estratégia discursiva que consistiria em
apresentar, em discursos narrativos, eventos e situações sem tópico, em
plano de fundo, com baixa transitividade, que normalmente não são reto-
madas na progressão discursiva (cf. Braga, 1984,  Pontes, 1986 , Naro e
Votre 1991, entre outros).

Assim sendo, buscamos averiguar se o português brasileiro estaria su-
jeito a uma tendência que, refletindo a propriedade da transitividade, levaria
os SNs indefinidos /não-referenciais a ocuparem a posição após o verbo
(VS e VO)  e os SNs definidos/referenciais a se posicionarem pré - ver-
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balmente (SV e OV). Para tanto, começamos analisando os SNs topicaliza-
dos (OV) e pospostos (VS), considerando o seu caráter +/- referencial e +/
- definido. Apoiamo-nos em Givón (1984), para quem a referencialidade e a
definitude podem ser tratadas separadamente.

Argumentando que “ser definido” não é o mesmo que “´ter referência
exata”, Givón postula a existência de uma gradação de referencialidade,
ilustrada na escala que se segue:

+Ref/+Def> +Ref/-Def> -Ref/-Def > Genérico

2. REFERENCIALIDADE, DEFINITUDE E AS ORDENAÇÕES
OV E VS

Entendemos por referência a relação estabelecida em um enunciado
entre uma expressão lingüística e algo selecionado no mundo real ou con-
ceitual. Assim sendo, a expressão lingüística utilizada para ‘se referir a’ ou
‘apontar para’  é uma  expressão referencial .

De acordo com Trask (2204),

Um simples substantivo como cão, por si só, não faz referência a nada: apenas
denota a classe dos cães como um todo.  Mas quando está inserido num sintag-
ma nominal apropriado, o sintagma como um todo pode ter sucesso em fazer
referência a alguma coisa específica no mundo: este cão, o cãozinho de orelhas

bambas, o cão que era da tia Sofia e assim por diante (TRASK, 2004, p. 251).

No que diz respeito à definitude, seguimos os passos de Nogueira &
Leitão (2004). As autoras, citando trabalho de Cavalcante (2001), apontam
dois tipos de definitude, optando por adotar o segundo tipo:

Um tipo de definitude associa-se à noção de identificabilidade (CHAFE, 1994;
dentre outros), de natureza cognitiva, definida por um parâmetro pragmático-
discursivo; ou seja, um referente será considerado definido (identificável) sem-
pre que o falante supuser que o destinatário é capaz de reconhecê-lo no univer-
so do discurso criado durante a interação. Outro tipo de definitude é de nature-
za formal e se descreve por critérios gramaticais, quando em SNs estão presen-
tes artigos definidos, demonstrativos, possessivos ou quantificadores (PRIN-
CE, 1992). Foi essa última concepção que orientou a análise das ocorrências
nesta pesquisa, salientando, todavia, que tal natureza formal é vista, numa
investigação de orientação funcionalista, como codificação lingüística das pres-
suposições dos falantes. (NOGUEIRA;LEITÃO 2004, 140)
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Na análise dos dados, de acordo com as considerações feitas, classifi-
camos os SNs em quatro diferentes categorias derivadas da escala apre-
sentada anteriormente:

A: [+Ref/+Def]
B: [+Ref/-Def]
C: [-Ref/-Def ]
D: [GEN]

Apresentamos a seguir exemplos de cada uma dessas categorias:

A. [+Ref/+Def]

1) VS:
(...) eu fiquei mais pensativo. Foi até num dia de chuva. Aí[depois

disso]- depois disso [surgiu]- surgiu nosso primeiro beijo, e daquele dia
em diante a gente começamos a namorar escondido da mãe dela. (Fal. 01)

2) OV:
E- [(inint.)] E se eu ganhasse uma bolada, assim? Que que ia fazer

com esse dinheirão todo da corrida de cavalo?
F- Que que eu ia fazer? Não, esse dinheiro não dá para ganhar

muito não. Graças à Deus, por isso (“é”) que eu gosto dele.(riso e) (“a”)
Gente só ganha pouco. (Fal.09)

B. [+Ref/-Def]

3) VS:
Você sabe, o trabalhador tem seus problemas em casa e, geralmente,

(“ele”) leva para o serviço. (est) Muito problema que ele tem em (ruído)
casa, ele leva [para o]- para o trabalho. Às vezes chegava um vigia, de-
sesperado: “(inint) seu Carlos, (ruído) estou com um problema “eu digo:
“que que foi rapaz?” (Fal. 30)

4) OV
E- Você prefere samba, samba canção ou o quê, seu (“Luís”)?
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F- Eu prefiro samba, samba-canção também eu gosto muito, bole-
ro... (est) (Fal. 8)

C. [-Ref/-Def]

5) VS:
 (...) Então o homem tem que estar sempre na rua- é procurando, fa-

zendo um biscate, isso, aquilo outro, porque, às vezes, o camarada à toa às
vezes aí bebendo uma cerveja, aparece um negócinho para ele fazer ex-
tra. (Fal. 9)

6) OV:
E- Que mais? vocês faziam muito barulho, como é que era?
F- É, fazia muito barulho.
E- Só isso? (est) e festinha por aqui, aniversário, você vai? [seus amigos-]
F- Aniversário eu vou. (Fal.49)

D: Genérico

7) VS:
a minha rua está feita a de vocês é que ficou esperando, (est) enten-

deu? Por  isso é que a pessoa não deve nunca, é... Acho que é a pessoa na
rua, coisa e tal. Vamos então nos unir e começar aqui, assim, agora come-
çar aqui, se fizer na sua, acaba tudo, heim. Então, a gente não tem nem na
tua nem na de ninguém. Não, mas ninguém quer assim, entendeu? (Fal.9)

8) OV:
F- (“Pois é. Agora”), quem fez isso no meu cabelo é o Paulo.
I- Paulo.
F- Um meio escurinho. (est) Você vai lá, você fala que você viu (“o”)

meu cabelo, que você quer (“assim”), diz a ele que você é minha amiga,
que você foi muito recomendada- é, porque, aí, ele faz um negócio [certo].
[Se]- se der, se não der, tudo ele te diz, está? (Fal. 34)

A Tabela e o gráfico que se seguem exibem os resultados obtidos em
relação à VS:
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Tabela 1:  VS: Referencialidade/Definitude

Gráfico 1: VS: Referencialidade/Definitude

Como podemos observar, embora se verifique um alto percentual de
SNs sujeitos referenciais definidos em posição pós-verbal (categoria A),
não podemos desconsiderar que os SNs assim caracterizados constituem
minoria, em relação às demais categorias. As categorias C [-Ref/-Def] e D
[genérico] juntas obtiveram um percentual de 51%.

Na tabela e gráfico seguintes, encontram-se os resultados referentes à
OV:
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Tabela 2: OV: Referencialidade/Definitude

Gráfico 2: OV: Referencialidade/Definitude

Diferentemente dos resultados obtidos para a VS, em relação ao obje-
to topicalizado (OV), o que se observa é um expressivo percentual de SNs
referenciais definidos. As demais categorias juntas correspondem a 33%
do total de ocorrências.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados constituem evidências favoráveis à hipóte-
se de que haveria no  português brasileiro uma tendência a posicionar SNs
indefinidos /não-referenciais após o verbo (VS e VO)  e SNs definidos/
referenciais antes do verbo (SV e OV). Entretanto, como já destacamos,
são resultados parciais de uma pesquisa de escopo muito maior, que prevê,
além de um número maior de informantes e de dados, a investigação e o
cruzamento de outros grupos de fatores, tais como: peso e dominância,
continuidade tópica, estatuto informacional do SN etc.
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1. PONTOS DE PARTIDA:
a mudança paramétrica em PB (cf. Duarte 1995, 2003)

O presente trabalho tem como ponto de partida a pesquisa de Duarte
(1995, 2003), em que se verificou que o português brasileiro (PB) está
passando por um processo de mudança quanto ao valor na marcação do
Parâmetro do Sujeito Nulo: de língua [+pro-drop] (sujeito nulo) para [-pro-
drop] (sujeito preenchido). Em trabalhos anteriores sobre o PB, já se pôde
observar que a posição do sujeito pronominal vem se caracterizando pela
forma plena, tanto para sujeitos de referência definida, quanto para os de
referência indeterminada. Uma das estruturas sujeitas a tais alterações se-
riam as construções com verbos inacusativos. Esses verbos, assim como
os intransitivos, são verbos monoargumentais, isto é, projetam apenas um
argumento. A diferença é que o argumento projetado pelos inacusativos
possui o traço semântico [-agentivo / +tema] e é gerado à direita do verbo:
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