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Sumario 

Esta monografia tern por objetivo registrar e analisar os primeiros sintomas da atris:ao 

lingOistica do portugues como LL As informantes sao brasileiras cultas, habitantes da cidade 

de Estocolmo ha pelo menos oito anos e vivem urn dia~a~dia bilingtie, com a lingua sueca 

como L2. E feita uma analise ligada ao desempenho lingiiistico destas, referentes ao uso dos 

pronomes, dos marcadores conversacionais e uma analise do vocabulario usado pel as 

informantes. 0 corpus analisado consta de tres entrevistas diversas com cada informante. 

Cinco itens sao analisados de formas diferentes: os sujeitos pronominais sao comparados ao 

uso dos mesmos por brasileiros natives em uma analise quantitativa; os marcadores 

conversacionais sao estudados com o intuito de verificar se ha atrivao na fluencia do discur:m 

das informantes; e verificado se ha uma influencia direta de L2 quanta ao uso do verbo no 

subjuntivo; sao analisados os equivocos relacionados ao uso de preposi96es, se estes estao 

ligados a influencia de L2; por fim, uma amilise das diferentes formas de atrito lexica~ que 

""' surgem no material registrado. E rewada atriyaO lingOistica nos itens referentes aos 

marcadores conversacionais, nos erros ligados a preposivao em e nos exemplos de atnto 

lexical. 

Palavras~chave: atris;ao 1ingiiistica, sujeito pronominal, marcadores conversacionais, 
subjuntivo, preposiv5es e atrito lexicaL 
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1. Introdu~ao 

1.1 Objetivo 

A dedicavao de lingiiistas ao estudo da atri9ao linguistica tern aumentado desde seu inicio, na 

decada de 80. Estudiosos passaram entao a analisar nao apenas o aprendizado de uma lingua 

estrangeira, mas tambem o "desaprendizado" de uma lingua dominada por urn individuo 

bilingtie. A lingua "esquecida" nao precisa necessariamente ser uma lingua estrangeira para o 

individuo em questao. 

Qualquer lingua do repert6rio de urn biHngiie, urn individuo que domine dois idiomas 

(ou mais), esta sujeita a atrivao, ate mesmo sua lingua materna. 0 nivel de dominic das 

diferentes linguas conhecidas esta sujeito a mudanva durante o decorrer da vida deste 

individuo (Skaaden, 1998:12). Uma mudanya, urn novo emprego ou urn marido estrangeiro 

interferem em seu dominic lingiiistico. 

Vivona Suecia ha 18 anos. Convivo com muitos brasileiros e estudo portugu@s. Falo 

portugues com meus filhos e mantenho urn contato quase diario com amigos brasileiros. 

Apesar desta manutenvao consciente da minha lingua materna, meu portugues nao foi 

desenvolvido como o de parentes e amigos residentes no Brasil. Nao me refire a girias e 

expressoes da moda, mas a urn desenvolvimento natural, a um vocabulario adulto e a urn 

dominic ample do idioma. Poderia o meu portugues estar sujeito a uma atrivao lingiiistica? 

Nesta monografia analisarei o desenvolvimento do portugues de seis informantes 

brasileiras, que residem em Estocolmo ha pelo menos oito anos. Estas informantes sao culta8 1, 

falam portugues com seus filhos e mantem contato com o idioma em suas profissoes de 

formas variadas: fazendo palestras, escrevendo, traduzindo, lecionando, cantando ou criando 

na lingua materna. 

0 objetivo das minhas informantes e manter o portugues e o Brasil vivos no seu dia-a

dia. Este dia-a-dia e envolvido pela lingua sueca (vide 3.1) e por mais que t.rabalhem. contra a 

influencia da lingua sueca (L2) no seu portugues (Ll), acredito nao ser possivel evita-la. E 

justamente isso que pretendo provar. Procure, com este estudo, registrar quais as areas de L 1 

que sao mais sensiveis a influencia de L21 analisando a fala espontanea das informantes 

( desempenho ). 

1 Signi:fica aqui que tem o segundo grau completo em portugues, no Brasil. Explicar;;ao detalhada dos requisitos 
exigidos para a sele9ao das infonnantes em 3.1. 



• Qual o desempenho das informantes em L 1? 

• Onde encontrarei erros, falhas ou expressoes incorretas? 

• 0 que e mais vulneravel a atriyao: 0 vocabulario ou a sintaxe? 

Acredito que a fala espontanea na lingua materna faz parte do que temos de mais inti mo. 

Foi com ela que aprendemos a falar, a registrar e a expressar nossos pensamentos. A paJavra 

_escrita e formal, foi aprendida como parte de um sistema que, depois de anos de aprendizado, 

passou a fazer parte de n6s, mas diferenciando-se sempre da linguagem falada. A linguagem 

escrita e imposta, tao imposta que podemos ler e escrever uma lingua estrangeira com 

flufincia, sem necessariamente conseguirrnos nos expressar verbalmente na mesma. 

1.2 Cotidiano bilingiie 

Viver em urn pais estrangeiro nem sempre e facil. Para fazermos parte de uma sociedade nova 

temos de aprender uma nova lingua. Esta lingua deixa, aos poucos, de ser uma lingua 

estrangeira e passa a fazer parte do cotidiano do expatriado. Da mesma forma, todo o contexte 

lingiiistico passa a fazer parte da nossa identidade. Percebemos, aos poucos, que a nossa 

lingua materna, sempre considerada parte de n6s, vai deixando espa((o para uma lingua 

estrangeira. 

Quando comeyamos a ter urn cotidiano no pais em que vtvemos, passamos 

automaticamente a vivenciar coisas novas, que nao tern liga((ao como Brasil (neste caso) e as 

vezes, nem mesmo, com experiencias do passado. Como explicar o sistema social sueco sem 

denominar as palavras-chave pelo nome nativo: forsakringskassan, BVC ou vardcentralen? 

Vardcentralen poderia ser o equivalente a urn Posto de Saude, mas sera que e a mesma coisa? 

Urn vocabulario novo faz parte deste cotidiano e temos dificuldade em achar o equivalente em 

portugues. 

Aos poucos comeyamos a fazer pequenas confusoes relativas a palavras foneticamente 

sernelhantes, diz-se: prioritar ou priorizar? Esta duvida e muito comum, pois em sueco o 

terrno e prioritera, gerando assim a confusao. 

Podemos tambem levantar exemplos comicos, como o de urn rapaz que, ao comentar 

uma partida de futebol, elogiou o time sueco: - ... ganhoujogando com um monte de reserva e 

a Dinamarca perdeu com todos os ordinarios no campo. Para os brasileiros que dominam as 
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duas linguas, nao foi dificil entender que ele nao se referia ao carater dos jogadores 

dinamarqueses, mas sim ao posicionamento destes na bierarquia do time. Ordinarie spelare 

significa jogador titular em sueco. Bquivocos semelhantes fazem parte deste cotidia.no 

bilingtie. 

A criatividade lingi.i.istica e produtiva, criando urn jargao funcional para urn dia-a-·dia 

portugues-sueco que, segundo os parentes que vern nos visitar, e urn crioulo. 0 rnais 

interessante deste processo e o fato de ser urn processo inconsciente. Acreditamos manter a 

mesma competencia em portugues dos tempos de escola/faculdade. Percebemos urn ou outro 

tenno novo, as girias mudam e a sociedade se desenvolve no Brasil tambem, mas alem destas 

pequenas palavras incluidas no vocabulario cotidiano, acreditamos manter urn portugues 

perfeito. Sera? 

1.3 Ser bilingiie 

0 problema da atri~ao da lingua materna pe1o individuo bilingU.e e discutido por Seliger e 

Vago. Eles sugerem no artigo The study of .first language attrition: an overview, a existem~ia 

de urn bilingi.i.e equilibrado (balanced bilingual), que seria o . equivalente a urn falante ideal, 

como no termo usado por Chomsky para definir os universais lingU.isticos2
, que domine as 

dais idiomas igualmente. A tendencia de urn bilingtie desenvolver competencia variada 

referente a contextos diferentes nas duas (ou rnais) linguas que domina tambem e discutida 

(Seliger e Vago, 1991:4). 0 dominio deLl e enfraquecido conforme ode L2 toma posse de 

certas funyoes lingi.iisticas, sendo um fator essencial para esta mudan~a o prestigio alcan~ado 

com a competencia desenvolvida da lingua local (Seliger e Vago, 1991 :4). 

Hanne Skaaden tambem levanta o problema de ser bilingile e diz ser este urn problerna 

fundamental estudado pela lingilistica moderna. A competencia de urn bilingiie ideal 

(sugerida acima) e, segundo Skaaden, uma impossibilidade natural do ser humano, pais as 

fun96es das linguas usadas pelos bilingi.ies sao complementares na distribui9ao de suas 

atividades sociais (Skaaden, 1998:9): 

,. 
2 Chomsky "constroi" algumas categorias nas quais considera a possibilidade da ex:i,stencia de um falante/ouvinte 
ideal, que viva em uma comunidade lingilistica homogenea e que conheya sua lingua perfeitamente (Skaaden, 
1998:7) 

3 



... the question is not simply ''to be or not to be" bilingual. 

Bilingualism is always a matter of degree. The degree of 

bilingualism that an individual may reach, is largely dependent 

on the quality and quantity of the speaker's experience with the 

languages in question. Although there are people in the world 

who may reach an amazingly high degree of bilingualism, 

the existence of the "perfect bilingual" is a myth. (Skaaden 1998:11) 

Proper este ideal e injusto quando nos referimos a pessoas que dominam o desempenho 

constante de dois idiomas no seu dia-a-dia. Apesar desta idealizac;ao do bilingiie, Seliger 

garante (em outre artigo) haver atric;ao em todos os cases onde no minimo duas linguas 

estejam envolvidas (Seliger, 1991 :227), sendo o desgaste da lingua materna a "contra 

indicac;ao" do aprendizado de uma lingua estraogeira. 

Como mencionado em 1.1, e este desgaste que procure no desempenho de minhas 

informantes. A falta de uso do portugues num sentido mais ample, em diferentes situac;oes, e 

o dominic cada vez maier do idioma sueco pede ter atrofiado o desenvolvimento da Ll das 

infonnantes. Como efeito desta pratica de L2, L 1 talvez nao tenha alcanc;ado o 

desenvolvimento que, supostamente, deveria. Para conferir esta tendencia sera feita uma 

comparayao do desempenho das informantes com o de brasileiras cultas residentes no Brasil e 

com alguns artigos (apresentados em 3. Metoda). Acredito poder encontrar no desempenho 

das informantes de Estocolmo uma atric;ao de Ll apesar de rnanterem tanto competencia 

como desempenho fluentes3 na linguagem espontanea. 

Quando as informantes vao de ferias ao Brasil, dentro de poucos dias ja percebem que 

estao usaodo formas que nao sao usadas par elas no seu dia-a-dia em Estocolmo. Apesar desta 

"nutric;ao lingiiistica" nas ferias e do exercicio diana que fazem em casa tambem, a pratica de 

Ll ~~ reduzida a urn numero limitado de situac;oes, em conversas com filhos e maridos (que 

nestes cases nao falam urn portugues native) ou com outros brasileiros que se encontram na 

mesma situac;ao; estas conversas dao asas a criatividade lingiiistica deste grupo. Esta 

criatividade e desenvolvida na traduc;ao de termos e expressoes de L2 para Ll (como veremos 

no capitulo 4. Analise) e na inclusao de termos de L2 ao vocabulario de Ll (como ja foi 

ilustrado em 1.2). Esta transferencia e inevitavel, segundo Olshtain e Barzilay, pois o bilingOe 

3 Aqui me refiro a facilidade encontrada pelas infonnantes ao se expressarem em portugues. Expressam-se com 
rapidez e concluem seus pensamentos sem causarem mal-entendidos, apesar (talvez) de encontrarem pequenos 
obstHculos. A primeira impressao que temos ao ouvf-Ias e de que fa1am um portugues perfeito. 
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sempre ativa automaticamente os dais sistemas lingtiisticos par ele dorninados (Olshtain e 

Barzilay, 1991:190). 

1.4 Vulnerabilidade lingiiistica 

0 artigo de Evelyn Altenberg, Assessing first language vulnerability to attrition, (Altenberg, 

1991) e o que reflete mais claramente o que estou procurando registrar com esta monografia. 

Os informantes do artigo de Altenberg se reduzem a urn casal de alemaes, que vivem nos 

Estados Unidos ha 40 anos. 0 objetivo da autora era registrar sea lingua inglesa (L2) havia 

afetado de alguma forma a lingua alema (Ll) do casal. Estes, por sua vez, haviam mantido Ll 

como unico idioma falado entre si. 

Altenberg analisa tanto a sintaxe como o vocabuhirio usado pelos informantes. Sua 

proposta e, em primeiro Iugar, defmir quais as areas da sintaxe deLl que foram influenciadas 

par L2. Os testes (todos escritos) foram formulados de forma a facilitar a observa((ao da 

influencia da colocac;ao das palavras nas orac;oes em L 1, para verificar se houve alguma 

transferencia do ingles para o alemao. Em segundo Iugar foi feita uma analise do vocabulitJrio 

dos informantes. 0 objetivo de Altenberg com estes testes e definir quais as areas que 

parecem mais vulneraveis a uma atric;ao lingtiistica e quais os aspectos da lingua que sao 

transferiveis de L2 para Ll. A autora chega a conclusao que a semelhanc;a fonetica 

proporcwna os erros cometidos tanto a nfvel sintatico como lexical, sobressaindo a 

vuJnerabilidade lexical. 

Os testes feitos por Altenberg sao todos de forma escrita. Os informantes recebem as 

frases ja prontas e avaliam o nivel de aceitac;iio destas, julgando se estao corretas ou 

incorretas. Diferentes tipos de frases em alemao sao incluidas neste formulario: algumas 

corretas, algumas aceitaveis e outras incorretas. Em uma escala marcada de 1 a 5, os 

inforrnantes dao sua opiniao sabre as possibilidades de estas frases estarem corretas ou nao. 

0 primeiro teste foi elaborado para verificar se a ordem das palavras usada em L2 havia 

influenciado a ordem usada pelo casal em L 1; o segundo para verificar se a semelhan,~a 

fonetica entre verbos em L 1 e L2 poderia influenciar o uso idiomatico das formas ern L 1; por 

fim frases incompletas para verificar se os informantes preenchem as palavras seguindo as 

regras de concordancia de L1 corretamente. E importante o fato de Altenberg ter circundado e 
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lirnitado o alvo de seu estudo variando a forma dos testes. Foi esta variedade que me inspirou 

a estruturar as gravayoes feitas com minhas informantes (vide 3.3). 

As informantes tern o conhecimento da lingua ( competencia) e ao fazerem uso deste 

conhecimento o transformam em fala (desempenho), em expressoes uteis e compreensiveis. 

Acredito que o desempenho, por estar ligado a produs;ao da fala, e por isso mais espontaneo, 

seja mais vulneravel a atriyao e a uma criatividade produtiva; enquanto a competencia e mais 

estilvel, levando em conta o fato das informantes serem cultas e terem tido possibilidade de 

concretizar seus conhecimentos atraves das normas da produs;ao escrita. Isto nao significa que 

a competencia nao esteja sujeita a uma transferencia de L2, significa apenas que a 

competencia esta menos sujeita a ser influenciada por situas;oes extemas. Altenberg registra a 

transferencia de formas verbais do ingles para o alemao, provando assim a vulnerabilidade da 

competencia de seus informantes (Altenberg, 1991:203-204). Nao podemos deixar de 

comentar que os erros cometidos pelos informantes foram ligados apenas a palavras 

fon•~ticamente semelhantes nas duas Iinguas, como, por exemplo, formas incorretas do verbo 

brechen (break em L2) (Altenberg, 1991 :200) e, podemos deduzir que se nao houvesse o 

atJito lexical, neste caso, o casal teria provavelmente conjugado o verbo de forma correta, 

devido ao resultado por eles alcans;ado nos testes restantes. 

2. Atri~ao lingiiistica 

Ap6s esta introdus;ao, a apresentayao das questoes, do bilingiie e da vulnerabilidade da lingua, 

gostaria de apresentar o tema atrifiiO /ingiiistica mais detalhadamente. Iniciarei com a 

definis;ao do termo, depois urn pouco de seu hist6rico, os tipos de pesquisas feitas e, por fim, 

por que grande parte das analises se restringem a cases isolados. 

Language attrition e definido por Emiko Yukawa como uma regressao definitiva ou 

temporaria que pode afetar qualquer parte da competencia e/ou do desempenho lingiiistico 

(Yukawa, 1997:2). 0 termo atrifiio significa Ctesgaste provocado por atrito· (Ferreira, 

197 5:1 59). A palavra atrito, por sua vez, e uma "designayao comum aos fenomenos em que o 

movimento relative entre duas superficies em contato e freado pelas foryas de adesao 

existentes entre as superficies" (Ferreira, 1975:159). Estas duas superficies, nesta analise, sao 

o desempenho lingiiistico das informantes em portugues e em sueco. A atriyao e o ''freio" 

causado em Ll devido ao seu contato proximo (adesao) de L2. 
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Os estudos referentes a regressao lingiiistica foram batizados de Language Attrition em 

meados da decada de 80. Ate entao as pesquisas tinham se restringido a estudar o aprendizado 

de uma nova lingua. 0 ndesaprender" de uma lingua foi estudado, em primeiro Iugar, para 

aperfeiy.oar o ensino de linguas estrangeiras (Yukawa, 1997:4), sendo usado como uma 

ferramenta pedag6gica para entender as duvidas existentes sabre o aprendizado. As linguas 

estudadas nestes casas eram as aprendidas em cursos ou em interdimbios intemacionais, 

sendo estas L2 para todos os informantes. 

As pesquisas feitas em relay.ao a atriy.ao lingi.iistica (AL) da lingua materna sao, em 

grande parte, dedicadas a estudos de casas isolados. Estes estudos sao feitos com poucos 

informantes, como podemos observar em grande parte dos artigos apresentados por Herbert 

W. Seliger e Robert Vago (1991) e tambem nas teses de doutorado de Emiko Yukawa (1997) 

e Hanne Skaaden (1998). Alguns estudos concentram-se apenas em urn caso, outros em 

grupos bomogeneos de seis ou sete informantes ou de informantes que perteny.am a u:ma 

colonia. Acredito que com o desenvolvimento dos estudos relacionados a AL, este acabe 

passando a urn ponto onde o importante seja dar uma noy.ao geral de como acontece a AL de 

Ll, apresentando as areas mais sensiveis (vulnerilVeis) a influencia de L2. 

Os estudos quantitativos estao, por enquanto, ligados a atriy.ao de L2 (como vimos 

acima), por ser mais facil a analise de urn grupo de estudanites que seguem urn curso, par<un 

de estudar e perdem o contato com L2, voltando ao/permanecendo em seu habitat natural. 0 

recolhimento de dados para estas pesquisas e normalmente feito atraves de questionanos 

enviados a estes alunos, nos quais o proprio infonnante preenche as respostas. 0 autor estuda 

as respostas destes informantes, nao podendo ser garantida a legitirnidade do material 

recolhido, segundo Yukawa (1997:39). Mesmo assim estes resultados podem ser urna 

ferramenta para compreender a AL de L 1 em utn estudo comparative dos do is casas, para 

verificar o desenvolvimento destes. 

Como mostram os estudos, cada caso e urn caso. Alguns indivfduos convivem com as 

duas linguas diariamente usando, por exemplo, L2 no trabalho; outros aprendem duas linguas 

simultaneamente desde o nascimento; outros aprendem L2 ja adultos e perdem praticamente 

todo o contato com Ll. Ha tambem a difereny.a marcada pelo nivel de dificuldade encontrado 

ao aprender urn novo idioma: as vezes os idiomas pertencem a mesma familia, outras vezes 

sao totalmente diversos. Podemos ilustrar com alguns dos exemplos encontrados em Seliger e 

Vago, como hebraico-ingles (Seliger, 1991), holandes-frances (De Bot, Gonunans, Rossing, 

1991) ou alemao-ingles (Altenberg, 1991), e no caso deste estudo: portugues-sueco. Estas 

combinay.5es sao infinitas e, acredito, podendo apenas ser generalizadas se ligadas a grupos de 
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imigrantes ou refugiados que deixaram seu pais natal e chegaram a urn Iugar novo na mesma 

epoca, passando por urn processo semelhante no aprendizado de L2. 

0 interessante neste estudo e procurar definir ate que ponto L 1 e influenciada por L2 

JOS cases das informantes que selecionei e em que area a influencia se mostra mais dificil de 

ser evitada no desempenho destas. 

3. Metodo 

Neste capitulo incluo os criterios usados para a seles:ao das informantes; a forma e o objetivo 

das entrevistas; o material usado, tanto o corpus empirico como uma apresentas:ao dos artigos 

usados como material comparative. 

3.1 Requisitos para a sele~ao das informantes 

Os requisites impostos para a seleyao das informantes foram inspirados nas exigencias feitas 

pelo projeto NURC4
, (Preti e Urbano, 1988:3-7) com algumas modifica9()es. Como ja 

mencionei acima, o objetivo desta monografia e analisar se as informantes residentes na 

Suecia encontram alguma dificuldade em falar o portugues e qual o nivel de dificuldade 

encontrado por estas, pois apesar de se dedicarem conscientemente a preservac;ao de L1, 

parecem nao conseguir impedir as influencias de L2. 

Os criterios impostos para esta pesquisa sao os seguintes: 

1. a faixa etaria das informantes esta entre 35 e 45 anos; 

2. o portugues deve ser sua lingua materna; 

3. devem ter estudado em escolas brasileiras, em portugues; 

4. devem ter passado no Vestibular ainda jovens; 

5. devem estar vivendo na Sue cia ha. pelo menos oito anos; 

6. vivem urn dia-a-dia bilingiie. 

4 Pr~jeto iniciado em 1969 com o objetivo de formar wn G.Q!l?.US representativo para a linguagem de falantes 
cultos do Brasil. 0 corpus consta de diferentes tipos de entrevistas transcritas e serve como material para 
pesquisas. Este projeto foi executado em Salvador, S~o Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife. 
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0 primeiro criteria foi escolhido como uma maneira de evitar certas diferenr;as em relar;ao as 

informantes. Estas mulheres se mudaram para Estocolmo em meados da decada de 80 ou 

inicio da decada de 90. Optaram por mudar, nao sofrendo pressoes extemas quanta a esta 

decisao, como, por exemplo, o exilic forr;ado pela ditadura na decada de 70. 0 fato de todas 

as informantes serem do sexo feminine e mera coincidencia. Elas foram as prirneiras que se 

dispuseram a participar das entrevistas e gravar;oes. Os homens nesta faixa etaria, alem de 

serern poucos, nao responderarn ao meu chamado. Os criterios nao foram modificados por 

esta casualidade. 

Os criterios 2, 3 e 4 garantem que o portugues das informantes teve urn 

desenvolvimento considerado normal para a classe media brasileira e que nao sofrem 

influencias de outros idiomas em sua criar;ao, alem dos constantes do cuniculo escolar 

brasileiro. 

0 fato de exigir uma estadia de pelo menos oito anos na Suecia (criteria 5) pode garantir 

uma adaptar;ao das informantes, que tenham aprendido o sueco e estabelecido contatos por 

conta propria, alem da familia e dos amigos do marido. Em outras palavras: tiveram tempo de 

concluir o curso de sueco para estrangeiros, fazer novas arnizades e investir em uma 

profissao. 

0 sexto criterio e para estas informantes o resultado de sua integrar;ao. Vivem este dia

a-dia bilingiie nao apenas em casa, onde todas fazem questao de manter o portugues vivo para 

seus filhos, mas tambem no trabalho. Apenas alguns dos maridos falam portugues, o que nao 

impede que os filhos sejam bilinglies. Visitas ao Brasil tambem fazem parte deste item. 

Para sintetizar diria que procure em cada uma das minhas informantes o orgulho de 8er 

brasileira e a capacidade de enfrentar novos desafios, tanto no cotidiano familiar, como :no 

profissional, trabalhando constantemente tanto para uma integrar;ao na sociedade sueca, como 

para a preservayao das raizes brasileiras. 

3.2 Apresenta~ao das informantes e participantes 

Como ja foi mencionado acima, o foco desta pesquisa esta concentrado no desempenho 

lingU.istico de seis informantes do sexo feminine, entre 35 e 45 anos de idade. Na analise do 

material gravado, me referirei a elas por pseudonimos. Uso tres siglas diferentes para indic.ar 

os grupos representados nesta analise: IE, IB e ISP - com explicac;;5es a seguir. Para facilitar o 
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acompanhamento do desenvolvimento da analise, achei que "dar nomes" as informantes 

facilitaria a leitura. Os nomes escolhidos sao: Bia, Coca, Cris, Isa, Lucia e Vera. Para 

denomina-las como grupo de informantes usarei a sigla IE (Informantes de Estocolmo). 

Apresento aqui o meu papel de documentadora nas primeiras entrevistas com a letra D. 

Cinco informantes participaram das gravavoes feitas em Sao Paulo, estas correspondem 

as exigencias feitas para a selevao das IEs (pontos 1- 4) e viveram sempre no Brasil. Estas 

informantes serao chamadas ISP (Inforrnantes de Sao Paulo) e, caso seja necessaria 

diferencia-las, usarei ISPI, ISP2, e ass.im por diante. 

As duas entrevistadoras recem-chegadas do Brasil, que entrevistam as IEs na terceira 

gravavao, serao chamadas m: Informantes Brasileiras. Para diferencia-las usarei IBl e IB2. 

Foram incluidas fa/antes nativas, as quais consultei para conferir e verificar certos 

aspectos da linguagem falada pelas IEs, procurando a equivalencia das expressoes usadas por 

elas com as formas coloquiais atuais usadas no Brasil. As falantes nativas sao mulheres 

naseidas e criadas no Brasil, onde sempre viveram e ainda vivem, cultas e na mesma faixa 

etaria das IEs. Nenhuma delas e lingiiista, exercendo suas profissoes em diferentes areas: 

adrninistravao, direito, pedagogia, decoravao e arquitetura. 

3.3 Corpus para analise - grava~oes 

De :rucio achei que, para analisar a regressao da lingua materna em falantes Ll de portugues, 

bastaria fazer duas entrevistas: uma de car~iter informal e outra de carater formal. Contudo, 

depois de ter me inteirado dos estudos publicados por Herbert W. Seliger e Robert Vago 

(1991) percebi que o tipo de estudo a que tinha me proposto era muito mais complexo. Foi 

inspirada nestes diferentes estudos e mais especificamente no artigo de Evelyn Altenberg que 

defmi 0 metodo para a minha analise. 

Como ja foi mencionado em 1.4, Altenberg estrutura seus testes escritos de forma 

propicia para o circundamento e limitavao da inforrnavao que quer obter de seus informantes. 

Para obter o material desejado para analisar a fala das minhas inforrnantes terei de circunda

las com diferentes tipos de entrevistas. Duas das formas usadas abaixo (a e c) foram 

inspiradas pelos tipos de entrevista executadas pelo projeto NURC (Castilho, 1990:146) e a 

descri9ao (b) segue a estrutura usada na minha monografia de graduayao (Lund, 200£). 
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Para estudar o dominic lingiiistico das informantes, me aproximei de seu discurso de 

forma que nao influenciasse a produc;;ao espontanea deLl usada por elas. Esta investigac;ao 

foi feita em tres estagios: 

a) gravac;;ao de urn dia.Iogo entre documentadora (D) e 

de uma informante (IE) com a durac;;ao de 10 a 15 minutes; 

b) gravac;;ao da descri9ao de uma foto, com participac;;ao apenas de 

uma informante (IE), por 3 minutes; 

c) gravac;;ao de urn dialogo entre uma brasileira recem-chegada 

(lB) e uma informante (IE), com a durac;;ao de 5 a 10 minutes. 

A pnmetra entrevista (a) documentei pessoalmente. Queria obter urn resultado o ma1s 

proximo possivel do portugues fal.ado pelas informantes no seu dia-a-dia em Estocolmo. 

Como conhec;;o todas pessoalmente, sabia que minha presenc;;a e minhas perguntas nao 

modificariam seu discurso. Tenho consciencia que a presenc;;a de urn gravador acanha. a 

muitos, mas o ambiente amigavel e informal gerou, ao cabo de alguns minutes, a atmosfera 

desejada. Procurei conversar sabre assuntos cotidianos. Por conhecer as informantes, sei qual 

o assunto que lhes e mais proximo no momenta: duas delas estao muito engajadas em suas 

profissoes, as outras quatro estao mais ligadas a familia. 

Na segunda parte (b) foi pedido a inform ante que descrevesse a foto sem se prepara.r: 

apenas olhar atentamente e falar por tres minutes. Queria tambem aqui alcanc;;ar urn nivel de 

desempenho verbal o mais proximo do espontaneo possivel. Estas descric;;oes foram 

comparadas com as gravac;;oes feitas no Brasil, com ~ informantes residentes em Sao 

Paulo (Lund, 2002). Selecionei uma descriyao IE e uma ISP como exemplos comparatives e 

ilustrativos (vide apendice 3 para transcric;;5es e apendice 4 para fotografia). 

As gravac;;5es feitas com as brasileiras recem-chegadas (IB), foram feitas para observar 

se ha alguma diferenc;;a no discurso dirigido a m comparado ao discurso dirigido a D na 

primeira entrevista. As ffis nao conheciam nenhuma das informantes, tinham pouco 

conhecimento sabre a Suecia e sua cultura, e nenhum sabre a lingua do pais. Pedi as IBs que 

preparassem perguntas sabre a Suecia ou algum assunto para discussao que estivesse ligado as 

suas primeiras impress5es sabre o pais. 0 objetivo aqui era, mais uma vez, forc;;ar o usa de 

express5es em L2, ligadas ao cotidiano das IEs. No apendice 5 se encontram exemplos curtos, 

considerados representatives, que foram selecionados para ilustrar estas entrevistas. 
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3.4 Fenomenos a serem analisados 

Apresentarei aqui quais os criterios usados para a selevao dos fenomenos a serem analisados. 

Comevarei com urn fenomeno que sempre julguei relacionado a influencia de L2 no 

desempenho dos brasileiros residentes na Suecia: o uso frequente do sujeito pronominal 

(item 1). Em urn artigo escrito por M. E. L. Duarte (1993), Do pronome nulo ao pronome 

pleno: a trajet6ria do su.jeito no portugues do Brasil. foi analisado o desenvolvimento do uso 

de pronomes plenos como sujeito pelos brasileiros. Este artigo e interessante para esta analise, 

poi8 percebo uma tendencia nitida no uso de sujeitos pronominais pelas IEs. 

Acredito ser o uso do pronome pleno urn dos pontes influenciados por L2 no 

desempenho dos brasileiros que estao vivendo na Suecia ha muitos anos. Nao pretendo 

levantar aqui todas as regras sintaticas da lingua sueca, mas neste caso especifico e exigida a 

presen9a de urn sujeito pronominal em L2 pelo fato da conjugavao verbal no sueco nao 

flexionar de acordo com a pessoa. Nao e possivel, por exemplo, uma frase: Ater mat (Como 

comida). Em sueco esta frase seria considerada incorreta, exigindo o uso do pronome pessoal 

Jag (Eu): Jag titer mat5. 

Duarte registra em sua analise uma mudanva no portugues brasileiro, que passa de uma 

tendencia pro-drop (sujeito nulo) para o uso freqi.iente de pronomes lexicais, mesmo pelos 

falautes cultos. Neste artigo a autora analisa separadamente os pronomes das 1 :as, 2:as e 3 :as 

pessoas, chegando tambem a uma conclusao referente aos dados gerais do uso do sujeito 

pronominal. Compararei meus resultados apenas com o resultado geral da pesquisa, pois o 

material que recolhi nao e suficiente para uma analise comparativa do uso dos pronomes 

nominais entre si, mas sao suficientes para sabermos qual o desenvolvimento do discurso das 

IEs, se este acompanha, ou nao, as mudanvas oconidas no Brasil. 

0 artigo Assessing first language vulnerability to attrition de Evelyn Altenberg (1991 : 

189-204, vide 1.4) foi escolhido por tratar da atri9ao lingiifstica relativa a dois informantes 

que procuram manter seu idioma materno apesar de terem vivido grande parte de suas vidas 

em urn ambiente rodeados por L2 (a manutenyao do idioma matemo foi essencial na seleyao 

5 0 pro-drop (sujeito nulo) e possivel no portugues, pois o uso ou nao do pronome lexical no Iugar do 

sujeito e opcional. Podemos, por exemplo, escolher se queremos dizer: Sou brasileira ou Eu sou brasileira. As 

duas formas sao oorretas. 
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das minhas informantes). Segundo a autora, parece ser dificil (se nao impossivel) para o 

bilingtie desligar completamente o registro de uma das linguas enquanto se expressa na outra: 

... while the proficient bilingual can certainly function exclusively in one 

of his/her languages at will, a nwnber of studies have shown that it is difficult, 

if not impossible, for one language to be completely deactivated while the oUter 

is being used. (Altenberg, 1991: 189) 

Com is so o bilingtie desenvolve o que ela denomina "language check mechanism", urn 

mecanisrno com o qual controla o resultado do que diz e a compreensao do que ouve 

(Altenberg, 1991: 190). Os marcadores conversacionais suprassegmentais (principalmente 

as pausas longas) sao considerados sinais de acesso a este "mecanismo" e e este o segundo 

item a ser analisado. Em uma conversa espontanea, o bilingtie parece ter maior controle sobre 

seu desempenho gramatical, que sobre o registro lexical (vide 1.4). Percebe-se m.ais 

facilmente a intera~ao entre L1 e L2 no vocabulario dos bilingties, acreditando-se que as 

pausas usadas por. estes em por exemplo, urn dialogo, possam muitas vezes ser usadas para 

verificar com este "mecanismo" quais as estruturas possiveis, ou nao, no registro da lingua 

ativada no momento (Altenberg, 1991:190). 

Os aspectos transferiveis entre Ll e L2 exigem uma semelhan~a entre as estruturas ou as 

palavras em questao, por haver uroa compara~ao (acredito que inconsciente) entre estas no 

registro do bilingtie. A freqiiencia de uso destas estruturas e palavras e tambem urn fator 

importante para a transferencia entre os dois registros lingtiisticos, segundo Altenberg e outras 

pesquisas por ela citadas (Altenberg, 1991: 191). 0 atrito lexical sera estudado no item 5, 

juntamente como artigo de Olshtain e Barzilay (explicado no final deste capitulo). 

Quanto aos marcadores conversacionais verba is (que tambem estao incluidos no it1::m 

2), serao analisados para verificar a freqiiencia em que aparecem marcando auto

monitoramente, retomos e hesita~5es. Procurarei tambem os MCs verbais caracteristicos de 

L2 (}aha, na, jo) para verificar se sao usados inconscientemente pelas IEs em seu discurso ou 

se os brasileiros (sabe, ne, certo) mantiveram sua funyao. 

Na terceira parte sen1 analisado urn item referente ao uso do verbo no subjuntivo, 

relativo a minha rnonografia de gradua~ao. As grava~oes desta primeira analise foram feitas 

com dez informantes, constituindo estas o material empirico da monografia. 0 objetivo era 
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ana.lisar o uso do plural de brasileiros residentes em Estocolmo comparando estes com o 

resultado de gravac;oes com informantes residentes em Sao Paulo (ISP). Ao analisar este 

material percebi que apenas duas das informantes tentaram usar a fonna subjuntiva dos verbos 

(item que nao estava ligado ao objetivo inicial da analise), resultando nas fonnas incorretas, 

exernplificadas a seguir: 

• num duvido que valem urn pouquinho 

• embora que eu sei 

• pode ser que ela acaba quebrando (Lund, 2002: 16) 

Acredito que o subjuntivo, por ser uma forma verbal que pode ser contomada num dia.Iogo 

cotidiano-informal, possa ser excluido do repert6rio do bilingi.ie, sendo usadas formas menos 

cornplexas/complicadas (Lund, 2002: 17). Aproveitando este resultado observarei se existe 

esta mesma tendencia nas IEs, para entao definir se esta e uma tendencia que poderemos 

chamar de caracteristica para os brasileiros que tern sueco como L2, se e urn fator que 

poderemos considerar como urn sinal de atrif iiO primaria do portugues. 

No decorrer das primeiras gravac;oes surgiu urn quarto item, que me pareceu relevante 

ser .malisado: erros relacionados ao uso de preposi~oes. Algumas das IEs cometeram erros e 

mostraram certa insegurans;a ao usarem algumas preposis;oes em diferentes ocasioes. 

Para estudar mais precisamente a questao do atrito lexical (item 5), adicionei o artigo 

de Elite Olshtain e Margaret Barzilay (1991). As autoras analisam aqui a diferenc;a do uso de 

temtos especfficos na descric;ao das ilustrayees de dois contos infantis. Os dois grupos 

escolhidos constavam de urn total de 21 americanos: 15 que estavam vivendo em Israel ha 

muitos anos,"for an extended period of time" (Olshtain e Barzilay, 1991:141), e seis 

americanos residentes nos Estados Unidos. 

Elas chegaram a seguinte conclusao: 

It is obvious then, that the retrieval process is sometimes short and painless, 

when the attriter manages to come upon the proper word early on, but it can 

also be very long and painful if the speaker insists on continuing the search 

until slhe finds the right word. (Olshtain e Barzilay, 1991: 148) 
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Este artigo serve para completar a analise, mostrando que as pausas usadas para acessar o 

language .check mechanism e tambem a freqi.H~ncia de estruturas e palavras (visto em 

Altenberg acima), possam talvez alcanyar urn resultado aproximado, acessando a "membria 

semantica" (Olshtain e Barzilay, 1991: 144). Vejo esta memoria semtintica como urn banco de 

dados (registro lingiiistico) que proporciona ao falante os termos necessaries. A dificuldade 

encontrada por urn bilingiie para acessa-lo, e considerada um sinal de atris;ao. Verificaremos 

assim se as informantes tern alguma dificuldade em encontrar o termo correto para denominar 

algum objeto por elas encontrado na Valise autobiognifica, ou entao ao procurarem o termo 

especifico para descreve-los acessando sua mem6ria semtintica. 

3.4.1 Sintese 

Os itens a serem analisados nas tres entrevistas em resumo: 

item 1 - em primeiro lugar sera feita uma comparacao do uso frequente do sujeito 

pronominal no discurso das IEs com o resultado do artigo de M. E. L. Duarte (1993, 

apresentado acima); 

item 2 - a seguir os marcadores conversacionais suprassegmentais serao analisaclos 

para verificar seas IEs procuram acessar o language check mechanism (Altenberg, 1991) e os 

MCs verbais, que alem de indicarem auto-monitoramento, retomos e hesitac5es, possam 

talvez ter sofrido uma influencia dos MCs verbais de L2; 

item 3 - o subjuntivo sera estudado com o intuito de definir se a exclusao desta fonna 

pode ser considerada uma influencia direta de L2; 

item 4 - os equivocos relacionados as preposi~oes serao comparados com as formas ~~m 

L2 para verificar se ha urn atrito entre as duas linguas; 

item 5 - para finalizar, urn estudo do atrito lexical, ond.e sera definido para os diferentes 

casos, se podemos consideni-los o resultado de uma atri9ao ling(iistica, ou nao. 

4. Analise 

Como mencionado acima, a analise sera feita a partir de tres grava96es distintas: entrevh;ta 

documentadora (D) e informante (IE); descri9ao feita por IE de uma fotografia, sem a 
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intervenyao de D; e por fim, documentadora recem-chegada (ffi) e informante (IE). Os itens a 

serem analisados nas tres etapas serao os seguintes: 

• substitui9ao do sujeito nulo (pro-drop) pelo sujeito pronominal~ 

• indica9ao de atri9ao lingiiistica ligada ao uso de marcadores coversacionais 

verbais e suprassegrnentais~ 

• uso do verbo no subjuntivo~ 

• erros relacionados ao uso de preposiy<>es; 

• atrito lexical. 

4.1 Entrevista De IE 

Tenho por objetivo registrar com esta entrevista o portugues falado pelas informantes IE no 

seu dia-a-dia sueco da forma mais natural possivel. E essencial para esta pesquisa o registro 

da fala espontanea das informantes, para que o material gravado seja representative e 

relevante ao analisar uma provavel atri9ao Iingiiistica. 

Sabernos que as informantes vivem urn dia-a-dia bilingi.ie, que usam LI e L2 

diariamente em diferentes situay(jes. Quais sao entao as caracteristicas do portugues falado 

pelas informantes? 0 portugues falado por todas elas continua sendo portugues, nenhuma 

dela.s encontra dificuldade ao se expressar. Pode ter havido alguma mudan9a na maneira de se 

expressarem? Como poderemos concluir se o desenvolvimento lingiiistico das informantes 

acompanhou o desenvolvimento lingi.iistico dos brasileiros no Brasil? 

0 artigo de Duarte (1993) apresentado em Material (3.4), sera usado nesta analise de 

forma comparativa. Compararei meus resultados com os resultados por ela obtidos em estudos 

feitos no Brasil. Esta comparavao sera feita com o intuito de encontrar tras;os comuns entre o 

desempenho lingiiistico das IEs e os resultados de Duarte e nos ajudara a responder 

parcialmente as perguntas feitas acima. 

0 apendice 2 contem a transcri9ao de uma parte da entrevista feita com Vera e serve 

como ilustrayao para alguns dos exemplos comentados a seguir. 
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4.1.1 Substitui~ao do sujeito nulo (pro-drop) por sujeitos pronominais 

No artigo Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajet6ria do sujeito no Portugues do Brasil, 

Duarte expoe o uso frequente de pronomes lexicais como urn substitute da tendencia pro-drop 

existente ate o inicio do seculo XX no Brasil. Como ja foi esclarecido em 3.4, a lingua sueca 

exige o uso de urn pronome lexical na posivao do sujeito, pois seu sistema flex:ional nao 

apresenta a possibilidade da existencia de urn sujeito nulo (pro-drop). A analise de Duarte e 

diacronica, mostrando o desenvolvimento do uso do pronome pleno como sujeito em pe~aH de 

teatro de carater popular, de 1845 a 1992. Esta analise diacronica e baseada em dados 

quantitativos. Conforme o corpus de Duarte, analisarei os dados referentes ao uso ou nao do 

pronome pleno em rela~ao aos paradigmas 2 e 3, por serem estes considerados representatives 

como defini~ao do uso dos pronomes nas primeiras decadas do seculo XX (paradigma 2) e a 

introduvao sucessiva do paradigma 36 (Duarte, 1993:111-112). 

Pessoa Paradigma 1 Paradigma2 Paradigma3 

1 :a singular cant-o cant-o cant-o 

2.a singular direta canta-s -- ---
2:a singular indireta canta-0 can ta-O canta-0 

3:a singular canta-0 canta-0 canta-0 

l:a plural canta-mos canta-mos canta-0 (a.gente) 

2:a direta plural canta-is -- -----
2:a indireta plural canta-m canta-m canta-m 

3:a plural canta-m canta-m canta-m 

Tabela 1: paradigmas 1, 2 e 3 (baseada em Duarte, 1993:109) 

Como podemos observar na tabela 1, sao usadas apenas tres formas de flexao verbal no 

paradigma 3, havendo uma simplificas;ao significativa do sistema de comparavao inicial, do 

qual constam seis formas (paradigma 1). Segundo Duarte, estas simplificav5es, ou o 

empobrecimento do paradigma flexiona~ causa alterayoes profundas no uso do suje.ito 

pronominal (Duarte, 1993: 11 0), e passa a ser necessaria a especificavao de referidos e 

6 Paradigma este que coexiste com o paradigma 2 dw:ante as Ultimas decadas do seculo XX. 
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referentes. Observem nos exemplos a seguir a freqiiencia com que os sujeitos pronominais sao 

usados: 

artigo: 

Eu ja te contei sobre a foto que eu vi uma vez? (Duarte, 1993: 119) 

Quem sabe se voce tomar umas pilulas de vitamina, Ntlson, 

voce nao consegue o diploma? (Duarte, 1993:120) 

informantes: 

(1) Vera: Ela entrevisto pra ela pode escreve o livro del a. 

(2) Cris: A gente fica la tentando fala portugues com eles e eles 

respondem tudo em sueco. 

0 resultado apresentado por Duarte mostra que, em 1992 7, os sujeitos representados por 

pronomes nulos ocorrem em apenas 25% dos casos, sendo os restantes pronominais (Duarte, 

1993: 112). A freqiiencia do pronome nulo no desempenho das IEs nesta entrevista e 
prafcamente o mesmo, apenas em aproximadamente 25% dos casos e usado o sujeito nulo8 o 

que equivaJe ao resultado alcan<;ado por Duarte. 

Duarte fez uma pequena comparavao do manuscrito da pec;a de Falabella com o texto 

falado pelos atores, em uma apresentac;ao por ela assistida. Concluiu que os atores incluem 

muitos pronomes plenos em espac;os onde o autordeixou o pronome nulo (Duarte, 1993;121). 

Este fato pode ser considerado uma indicac;ao do aumento do uso de pronomes plenos na fala 

do brasileiro, diferenciando-se do roteiro, apesar do escritor ter buscado alcanc;ar 

aute.nticidade nas falas de seus personagens. A autora compara o resultado alcanc;ado neste 

artigo com a produc;ao oral de cariocas cultos no artigo The Loss of the :4 void Pronoun ' 

Principle in Brazilian Portuguese (Duarte, 2000) e podemos concluir que a porcentagem de 

sujeitos pronominais, uma media de 80%, esta proxima do resultado alcanc;ado por ela na 

analise das pe<;as de teatro (Duarte, 2000:21). Este e 0 resultado dos informantes da faixa 

etaria correspondente ao das IEs (neste caso, entre 35 e 46 anos de idade) e mostra que etas 

usa.m urn a porcentagem urn pouco menor de sujeitos pronominais, mas com o material restrito 

7 A p~ analisada por Duarte e No COrGfiiO do Brasil, de :Miguel Falabella 
8 0 resultado varia entre 23% e 30o/o, resnltando em uma media de aproximadamente 25% de sujeitos nulos. 
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recolhido para esta entrevista podemos apenas constatar que as IEs seguem a mesma 

tendencia que os brasileiros cultos no Brasil. 

Duarte prova nestes dois artigos que a tendencia do uso do pronome pleno e 
absolutamente brasileira. Nao registramos aqui atrivao lingiiistica das informantes neste ponto 

especifico, muito pelo contnirio, seguem o curso escolhido pelo brasileiro native e nao como 

eu havia pensado de inicio, que 0 USO do pronome lexical na posiyaO do sujeito poderia ter 

sido influenciado pela sintaxe de L2. ·Esta tendencia ja existia quando as informantes 

deixaram o Brasil e foi por elas preservada. 

4.1.2 Marcadores Cooversaciooais 

No artigo Marcadores Conversacionais, de Hudinilson Urbano, e analisada a "indiscut:vel 

significa~ao e importancia" dos marcadores conversacionais (MC) para a compreensao de 

textos orais (Urbano, 1995:81). 0 autor analisa em uma entrevista, que consta do corpus do 

projeto NURC, os sinais verbais e/ou suprassegmantais usados pelos falantes e a fim~ao 

interacional destes em uma conversa~o. 

A proposta da analise desta primeira entrevista e averiguar o aparecimento dos :tvlCs 

tipicos de L2 no discurso das informantes. Nao e registrado nenhum caso do uso destes nesta 

etapa. Os MCs usados pelas IEs correspondem aos exemplos de elementos verbais 

especificados por Urbano (a::~ ne, certo, sabe), os quais funcionam como sinais de 

colabora~ao e interayao neste dialogo proposto por D. 

(3) Bia: ela acha urn absurdo ele nao fala portugues, ele s6 

ter ido uma vez ne ' ' af de repente ela que ir junto 

(4) Isa: nao sente igual mas sabe entende que tern necessidade e tal 

Percebemos nos exemplos acima que os MCs sao usados como urn pedido de colabora~ao, 

chamando a atenyao de D, como um sinal de interayiio. Nao ha diferenya entre os MCs usados 

pelas informantes e os exemplificados no dialogo analisado por Urbano. 
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4.1.3 Uso do verbo no subjuntivo 

A revisao do uso do subjuntivo foi feita baseada na monografia de gradua9ao Como se jala e 

quem jala como (Lund, 200~, na qual foi identificado o uso incorreto do subjuntivo por 

informantes brasileiras residentes na Suecia ha mais de oito anos. Partindo deste estudo, 

proCiurei identificar se ocorria o mesmo com as IEs. 

Isa, Cris, Bia e Lucia usam esta forma com naturalidade: 

(5) I sa: ... eu acredito que tenha essas coisas assim ainda ... 

(6) Cris: No come~o eu pensei que ele fosse ficar mais diferente ... 

(7) Cris: ... quando eu voltasse (+) depois .. . 

(8) Bia: ... eu quero que oX se sinta bern .. . 

(9) Lucia: ... consegui faze com que ele sentasse ... 

As quatro informantes usam o subjuntivo apenas em ocasi6es semelhantes as exemplificadas 

acima, sendo estas poucas e se tratando de formas comuns, usadas corretamente, ao 

discutirem uma possibilidade: acredito que tenha, pensei que e/e josse, quando eu voltasse, 

quero que se sinta e com que e/e sentasse. Nao identifiquei nenhuma frase onde o uso do 

subjuntivo pudesse ser usado para substituir a forma escolhida pelas informantes. Registramos 

aqui fluencia e seguran9a das informantes ao usarem esta forma, mas nao podemos avaliar se 

esta fluencia corresponde ao modo com que o subjuntivo e usado por falantes brasileiros 

cultos no Brasil (item este a ser analisado em estudos futuros). 

Coca e a grande adepta desta forma, usando-a corretamente, com frequencia e 

variedade: nlio que eles nlio sejam, para que funcione, se nos morassemos, e assim por eli ante. 

Reg1stramos aqui uma diferen~a que pode ter base no fato de Coca ter o portugues como 

profissao (leciooaodo e traduzindo ). Esta diferenva nao significa necessariamente que as 

outns informantes deveriam ter usado o subjuntivo com maier frequencia. 

Vera e a unica que encontra dificuldade com o uso do subjuntivo. 0 discurso flui 

norraalmente, provando que Vera nao tern consciencia da dificuldade por ela encontrada. Nao 

sao registrados retornos corretivos ou pausas de hesitavao diretamente ligados ao uso desta 

fom1a. Os erros cometidos sao os seguintes: 
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(10) Vera: a Ioteria era essa voce ta ali(+) quem sabe" as 

pessoas que estao ali sabem de contatos que podem umas 

ajudarem as outras (+) entendeu " 

(11) Vera: de repente a loja ta precisando de urn produto tal, 

que ta carente, que nao tern nenhuma confecc;:ao que ta fazendo 

(12) Vera: a gente consegue fazer uma unha num salao por 

mais que e uma coisa que costa uma grana 

Observemos estas frases. Os verbos marcados em negrito, nas frases acima, deveriam ter as 

seguintes formas: saibam de contatos, que possam umas ajudarem as outrd, que nfio tem 

nenhuma confecyiio que estejafazendo e por mais que seja uma coisa que custe. Os verbos no 

subjuntivo foram substituidos por verbos no presente do indicativa. Inconscientemente Vera 

criou uma forma de facilitar seu discurso. As .frases acima tratam de situac;oes provaveis, nao 

definitivas, como indicam as formas quem sabe, que e por mais que. Vera discute diferentes 

possibilidades para resolver as situac;oes por ela discutidas. 0 subjuntivo e necessaria para 

fortalecer a intenc;:ao em questao. Deve-se observar que nenhuma forma do subjuntivo e usa.da 

pela informante durante esta grava~o. 

Segundo Yukawa a criac;:ao de urn modele novo no desempenho do bilingiie para 

substituir certa forma incomoda, e o resultado da "forc;:a" de urn atrito intralingiiistico, no qual 

ha a tendencia do falante facilitar o processo lingi.iistico, tentando alcanc;ar regularidade e 

eficiencia em seu desempenho nas duas linguas (Yukaw~ 1991 :42). Eu entendo essa 

observac;ao de Yukawa como uma tentativa do bilingi.ie de encontrar formas comuns entre os 

dois registros lingiiisticos (Ll e L2). 0 uso do presente do indicativo nos exemplos usados por 

Vera, nao e correto, mas compreensivel. 0 subjuntivo, alem de ser uma forma complexa em 

portugues, nao e usado em L2, existindo assim urn motive para uma transformac;:ao desta 

forma no discurso de Vera, pois apenas dificulta seu processo comunicativo. 

9 A forma correta desta frase seria: que possam ajudar umas as outras. Li.mito minha arullise ao uso do 
subjuntivo, mas e importante in.formar o fato de constar tanto a ordem invertida das palavras como o erro de 
conjuga~o verbal. 
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4.1.4 Erros relacionados ao uso de preposi~oes 

Outra caracteristica especifica apresentada nesta entrevista, e um erro cometido por duas das 

informantes, referente ao uso incorreto da preposi~ao em. Tanto Cris como !sa usam vou no 

Brasil ao inves de vou para o Brasil ou ao Brasil. Cris usa esta forma tres vezes sendo que da 

primeira vez se autocorrige, da segunda nao a percebe e da terceira usa a forma corretamente: 

(13) Cris: ir no Br/ pro Brasil. .. 

(14) Cris: a primeira vez que ele foi no Brasil ... assim .. . foi urn cheque 

(15) Cris: fui pro Brasil... 

Podemos concluir que a informante se sente insegura em relavao ao uso desta preposiyao no 

seu desempenho verbal. 

Ja !sa comete este mesmo erro ao mencionar sua ida ao Brasil: 

(16) !sa: ... nao tinha ido no Brasil esse ano. 

0 uso incorreto desta preposivao nao tern nenhuma ligayao direta com o uso diario de L2. Em 

sueco diz-se aka till Brasilien, tendo a preposivao till praticamente o mesmo significado da 

preposiyao para em portugues, nao havendo assim motive para confusao. Conferi estes dados 

com as falantes nativas para verificar minha duvida. No Brasil e muito comum dizer frases 

como vou no medico, no cinema e na cidade, frases semelhantes as de Crise !sa. Por mais que 

a forma coloquial no tenha substituido pro e ao em diversos casos, a frase no Brasil ( ou em 

qualquer outro pais) continua nao sendo aceita como correta pelos falantes cultos natives, pois 

"soa mal". A forma coloquial mencionada acima, a substitui9ao da preposiyao para pela 

preposiyao em, foi generalizada pelas informantes de maneira nao usada e considerada 

incorreta por brasileiros cultos. 

Outras formas duvidosas no uso das preposivoes sao as seguintes: 

(17) Bia: ele vai falar em portugues comigo 

(18) Vera: ela apaixonou com as pessoas 

(19) Vera: marcar uma hora com urn radgivare da sua questao .. . 
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Estes equivocos, da mesma forma que os mencionados acima, nao tern ligavao com usc de 

preposiv5es em sueco, nao podendo assim ser considerado urn atrito direto com as forma~. de 

L2. A traducao da frase (17) seria: han kommer att prata portugisiska med mig. Esta 

corresponde exatamente a forma correta em portugues, onde a preposivao em e desnecessaria. 

Aqui pode ter havido uma confusao devido a estrutura do portugues em si. Usa-se a 

preposivao em caso seja necessaria indicar especificamente em que lingua a pessoa falou: 

Voce jalou com e/e em sueco ou em portugues? Neste caso a informante se refere ao 

aprendizado de seu filho da lingua portuguesa: ele vai ja/ar portugues comigo. Este mesmo 

equivoco pede ser cometido por brasileiros que falem apenas o portugues. 

Na frase ( 18) encontramos a preposivao com, sen do a traduvao desta para o sueco med. 

Se escrevermos a frase em sueco hon blev kiir med nagra mtinniskor, obteremos urn resultado 

incorreto. A preposivao usada e t, que em portugues seria em. Com o verbo reflexive se 

apaixonar usamos a preposivao por: nos apaixonamos por alguem. A influencia neste case 

pede ter vindo do ingles: in love with someone. Vera viveu urn ano nos Estados Unidos e tern 

muitos amigos com os quais se comunica em ingles. 10 

A frase (19) exige uma pequena explicayao. Nao e encontrado para o termo radgiva.re, 

usado por Vera, urn termo correspondente em portugues. Encontramos na traduvao o termo 

consultor, mas urn consultor nao exerce a mesma funyao que urn radgivare na Suecia. Quanto 

ao uso incorreto da preposi<;ao, o equivoco aqui e semelhante ao da frase (17). Podemos 

conversar com urn consultor tanto sabre uma questiio como da sua questiio. Na prime:ira 

hip6tese sera discutido um assunto relative a, sobre a questiio; na segunda, o consultor e urn 

especialista sobre o assunto referente e/ou pertencente a questao exposta, ou seja, da quest/io. 

Vera optou pela forma incorreta neste caso, o que poderia ter ocorrido a urn brasileiro no 

Brasil tambem. 

Concluimos que nesta parte da ana.Iise os erros cometidos pelas informantes nao estao 

relacionados a uma influencia direta de L2, mas sim a uma provavel falta de atenvao ou 

relaxamento por parte del as. 

10 Duas das falantes nativas trabalham em :fi.rmas americanas e comentaram que a substitui~o da preposi~ao pot 

pela preposi~o com, neste caso especi:fico, e urn erro muito comum oometido pelos americanos com os quais 

trabalham. 
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4.1.5 Atrito lexicaJ 

A forma exclusiva de atrito lexical encontrada nesta entrevista e a substitui9ao de termos em 

portugues diretamente por termos em sueco. Palavras em 12 foram introduzidas pelas IEs no 

decorrer do discurso. Apenas uma das informantes reagiu ao usar uma palavra em L2, 

traduzindo automaticarnente para 11, se autocorrigindo. 

As informantes tern a consciencia que D entende as duas linguas. Este fato propiciaria a 

mistura de Ll e 12 para a comunicayao nesta entrevista. Existe tambem a consciencia de 

estarem participando de uma coleta de dados para uma monografia sobre lingtiistica, o que 

pode limitar a influencia de 12. Procuram, inconscientemente, aprimorar o desempenho de 

seu portugues cotidiano. As palavras usadas pelas IEs nas ocasioes mencionadas sao na 

realidade termos que nao tern uma tradu9ao direta para o portugues, ou que, apesar do termo 

ex.istir em portugues nao tern exatamente o mesmo significado. 

Podemos ilustrar esta questao como termo invandrare. lnvandrare em sueco significa 

imigrante. No termo invandrare, como este e usado em sueco, estao embutidas cargas 

negativas, que transformam o imigrante na "situayao social do estrangeiro", incluindo aqui o 

refugiado de guerra, o estrangeiro do "gueto", os marginalizados. Vejamos na entrevista de 

Vera, no apendice 2, como ela passa de estrangeiro para invandrare ao desenvoJver seu 

raciocinio. Logo de inicio, na linha 3, Vera apresenta o trabalho feito por uma escritora sueca 

"com as estrangeiras", definindo em seguida (linha 4) o "encontro frontal" desta com as 

"invandrares' . Vera passa entao a analisar a situa9ao do estrangeiro (linhas 11 e 12) usando 

apenas o termo em portugues. Ao levantar a questao quanto ao fato da empresaria Antonia 

AxeJsson-Johnsson nao fazer parte do livro das estrangeiras, usa o termo invandrare, para 

evidenciar a diferenya feita pela escritora: esta empresaria e em primeiro Iugar uma grande 

empresa.ria, nao fazendo parte "do bando de invandrare" (linha 56). 

Palavras com o conteudo semantico semelhante sao usadas em urn contexte Ll, pois 

proporcionam ao ouvinte bilingiie todo este repert6rio subentendido da expressao em 12. Esta 

substituiyao e considerada per Seliger e Vago como uma qualidade adicionada as estrategias e 

tecnicas de comunicayao usadas pelos bilingiies, quando acompanhados per outros biJingties 

com urn repert6rio lingiiistico semelhante, podendo esta relayao intralingtiistica ser 

con~iderada urn estagio inicial - urn primeiro sinal de atriyao lingtiistica - quando o falante faz 

esta substituiyao automaticamente (Seliger e Vago, 1991 :6). 
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A autocorreyao Iigada ao usa de palavras em L2 6 feita apenas por Coca, que ao usar urn 

termo em sueco, procura substitui-lo em seguida pela forma semanticamente mais pro:xima 

em portugues: 

(20) Coca: tanto e que foi o sambo dela/ o namorado/ o companheiro dela que 

fez a comida ... 

Como ja vimos acima, o fato de o falante perder o controle sobre a mistura de L2 com L1 e 
considerado urn primeiro sinal de atri((ao lingllistica por Seliger e Vago (1991:6). Percebemos 

mais uma vez que Coca revela urn dominic maior de Ll, que pode estar ligado a sua 

profissao. As outras informantes usam termos como dagi.s, paraplyvagn, BVC11 e outros, sem 

nenhuma menyao de autocorrevao. 

4.2 Descri~ao de uma foto 

Para esta gravayao foi usada uma fotografia da obra de arte de Jeanette Musatti, Valise 

Autobiograjica (vide xerox no apendice 4). Esta era desconhecida para todas as informantes e 

foi mostrada a elas apenas na hora da gravayao. 

0 intuito desta gravavao era, mais uma vez, alcanvar espontaneidade maxima na 

descrivao feita pelas IEs, evitando a possibilidade de prepararem o discurso, para registrar o 

vocabulario ativo das informantes, observando o emprego de termos especificos ao 

descreverem os objetos desta obra. Apos as gravav5es comparei estas descriv5es com as 

descriv5es feitas pelas informantes ISP que participaram da minha pesquisa anterior (Lund, 

2002). 

0 apendice 3 contem a transcrivao de duas descriv5es, wna ISP e uma IE. Estas servem 

como ilustravao para alguns dos exemplos comentados a segurr. 

11 Tradu~o aproximada dos term.os: dagis = jardim de inf'ancia 
paraplyvagn = carrinho de bebe dobravellportatil 
BVC = posto de saude infantil 
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4.2. L Substitui~ao do sujeito nulo (pro-drop) por sujeitos pronominais 

Esta analise foi iniciada com urna revisao dos pronomes. Contei aqui tambem a quantidade 

de sujeitos nulos e plenos, chegando a urn resultado bern diferente do alcan~ado por Duarte. A 

quantidade de sujeitos nulos nesta grava9ao e de aproximadamente 50% para as ISPs e 60% 

para as IEs. Os pronomes sao poucos, sendo a grande maioria na primeira pessoa do singular. 

Exemplos: 

(21) Vera: ... eu vejo muito por ai ... 

(22) Cris: Born ... eu to vendo aqui uma mala ... 

(23) Lucia: 0 que que eu to vendo aqui. .. 

0 sujeito p1eno e usado pela inforrnante ao introduzir urn novo objeto ou pensamento, ou 

enta'J ao mudar de assunto, dando enfase a mudan~ ocorrida. Quando feita a introduvao, o 

pronome lexical passa a ser desnecessario e o verbo deixa de ser precedido por este, 

diminuindo assim o uso dos pronornes lexicais a metade. 0 uso constante do pronome lexical 

resultaria em urn discurso repetitive, o tornando desinteressante. Apesar deste resultado se 

diferenciar visivelmente do resultado de Duarte, a diferen~a entre ISPs e IEs e pouca. 

4.2.2 Marcadores conversacionais 

Os marcadores conversacionais usados pelas informantes nesta descris;ao sao na grande 

maioria MCs suprassegmentais, as pausas de hesitavao. As informantes "pararn para pensar" e 

observar a fotogra.fia, procurando detalhes ou termos adequados para a descrivao. Esta 

tendencia e semelhante nos dois grupos de informantes. 

Encontrei apenas urn pequeno desvio na descrivao de Lucia, que usa urn MC tipico de 

L2 em seu discurso: !ja::l. Esta e uma expressao caracteristica de L2. Classifiquei-a como urn 

marcador de monitoramento, pois na entona~o usada por Lucia, percebemos que a 

informante, por estar "falando sozinha", ajuda a si mesma na elaboras;ao de sua descri~o: 

(24) Lucia: ... fotografia de urn hom em ehn ja:: que mais ... 
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Podemos usar as descric;oes transcritas no apendice 3 como exemplo12
. Verificamos nestas 

uma diferenc;a quantitativa nos MCs das informantes. Lucia faz 23 pausas (MC 

suprassegmental), usa 11 MCs lexicais, da inicio a quatro ( 4) falsas partidas e faz duas (2) 

interrupc;oes abruptas. A informante de Sao Paulo, ISP3, faz 20 pausas, usa dois (2) MCs 

lexicais e uma (1) interrupc;ao abrupta. 0 fato de esta fotografia ser uma novidade para as 

duas informantes mostra que ambas precisaram de tempo para pensar (pausas) enquanto 

desenvolviam sua descric;ao. Percebemos nitidamente que Lucia utilizou automonitoramento e 

hesitac;ao (quantidade de MCs lexicais) para desenvolver esta descric;ao, precisando talvez da 

verbalizayao de seus pensamentos para se autoconduzir. Esta mesma tendencia e registrada 

nas descric;oes das outras IEs. 

ISP3 IE- Lucia 

pausas 20 23 

MCs lexicais 2 11 

falsas partidas - 4 

interrupc;:oes 1 2 

Tabela 2: comparar;ao dos marcadores conversacionais. 

Permito-me a generalizac;ao das observac;oes feitas quanta ao uso dos MCs suprassegmentais 

relativas a quantidade de palavras usadas pelas informantes. Em media foram usadas 376 

palavras por informante ISP e 305 por informante IE nos tres minutes gravados. Registramos 

assim a quantidade de tempo gasto pelas IEs em pausas. Levando em conta o resultado das 

informantes do apendice 3, podemos concluir que as pausas feitas pelas IEs sao mais longas e 

nao em maier quantidade. Segundo Evelyn P. Altenberg as pausas longas correspondem a urn 

sinal de atric;ao, pois sao consideradas pela autora como: "evidence of interaction in lexical 

decision reaction times" (Altenberg, 1991:190). As IEs apresentam urn retardamento ao 

acessarem seu registro lexical e encontram dificuldade em acessar o registro lingtiistico por 

elas requisitado, demorando a expressar o termo adequado, o que resulta em longas pausas. 0 

resultado desta procura e denominado por Altenberg como "language check mechanism", ja 

esclarecido em 3 .4 ( Altenberg, 1991 : 190). 

12 Considero estas transcric;&s representativas para as caracterlsticas encontradas nas descri90es registradas. 
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4.2.3 Uso do verbo no subjuntivo 

Quanto aos verbos no subjuntivo, poucos sao encontrados. Nenhuma das IEs apresenta 

qualquer dificuldade referente ao uso desta forma nesta parte da analise. 0 desempenho das 

IEs equivale ao das ISPs. 

Os exemplos encontrados sao formas comuns, semelhantes as encontradas na entrevista 

anterior. Exemplos: 

(25) ISP3 : ... que eu nao imagino quem seja ... 

(26) Lucia: ... talvez tenha ate mais alguma outra coisa ... 

(27) Coca: ... eu pensei que eu pudesse ter desligado ... 

Vera nao usa o subjuntivo nenhuma vez em sua descri9ao, fato que nao chamou rninha 

aten.yao como urn tra9o incorreto de seu desempenho nesta entrevista, nao apresentando 

nenhuma frase onde o uso desta forma pudesse ser mais adequado que a forma por ela 

escolhida. Na primeira entrevista, certas frases ( exemplificadas em 4.1 .3) exigi am o uso do 

subjuntivo devido a sua estrutura, discutindo uma possibilidade ou intenyao, 0 que nao 

acontece na atual gravac;ao. 

4.2.4 Erros relacionados ao uso de preposi~oes 

Nes1 a descric;ao nao foi encontrado nenhum erro em relac;ao ao uso das preposi96es. Ao 

descreverem a localizac;ao e posivao dos objetos na valise, as preposic;oes sao usadas de forma 

correta, sem menc;:ao de autocorrec;:ao, hesitac;:ao ou retomos. 

4.2.5 Atrito lexical 

0 atrito lexical sera analisado a partir de alguns objetos que se destacam na fotografia 

descrita. 0 objetivo desta grava9ao e registrar o vocabuJario ativo das informantes, para 

observar o emprego de termos especificos ao descreverem os objetos desta obra. Segundo 

Elite Olshtain e Margaret Barzilay e comum que um individuo bilingtie esquec;a termos 
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especificos ao viver rodeado de uma segunda lingua, guardando apenas a memoria semantica 

de algumas palavras (Olshtain e Barzilay, 1991·144). A causa deste "esquecimento lexical" 

ocorre com o aumento sucessivo do uso de palavras em L2 no discurso diario da lingua 

materna, contendo estas urn valor semantico mais definido para certos objetos ou situac;:oes, 

dificultando o acesso natural aos terrnos especificos em Ll, resultando na escolha de ter:mos 

generalizadores (Olshtain e Barzilay, 1991: 144-145). 

De acordo com as gravac;:oes, os objetos que chamaram a atenc;:ao de todas as 

informantes entre as miniaturas descritas foram os seguintes: valise, piano, sofa, cadeiras, 

perfume e porta-retratos (vide apendice 4). 

0 primeiro objeto, a valise, e o que da nome a esta obra, sendo tambem o maior objeto. 

A denorninac;:ao da valise e feita de forma diversificada: mala, mal eta, malinha, jrasqueira, 

caixa, caixinha, maquete, casa, casinha, ambiente, lote, apartamento, bagagem e ate mesmo 

cabefa. Esta diversificac;:ao e resultado das associac;:oes feitas pelas informantes durante a 

descric;:ao e nao podemos por isso considerar nenhum destes terrnos como incorretos. 

0 mesmo tipo de diversificac;:ao surge ao descreverem as cadeiras, utilizando uma 

grande variedade de adjetivos para descreve-las (nao de sinonirnos, como os referentt:s a 
valise). As cadeiras sao claras, escuras, andaluzas, antigas, estojadas, muitas, poucas e 

assim por diante. Surge aqui uma pequena dificuldade por parte de Bia, ao descrever o 

encosto de urna das cadeiras. Procura urn adjetivo, mas e forc;:ada a descrever o encosto, pois 

ap6s uma longa pausa, nao acessa o termo procurado: 

(28) Bia: (+)a ou::tra:: cheia de ondas ... 

Esta definic;:ao deveria ser substituida pelo adjetivo ondulada, pois a informante esta defini:ndo 

a forma do encosto de uma cadeira e nao descrevendo o conteudo de urn quadro. 

0 unico termo que mostra uma diferenc;:a marcante no desempenho dos dois grupos, e 
porta-retrato. Todas as ISPs usam este termo em relac;:ao as descric;:oes das fotos. Eis alguns 

dos exemplos encontrados no apendice 3: 

(29) ISP3: ... um otro porta-retrato com urn senhor de chapeu (+) esse porta

retrato parece que e uma mesa(+) deitadinha (linhas 14 e 15) ; 

(30) ISP3: ... mais urn porta-retrato parece uma senhora sentadinha (linha 19). 
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Este termo e usado por ela com naturalidade. Percebemos no segundo exemplo que ISP3, ao 

se referir ao porta-retrato, passa a descriyao da foto sem precisar menciomi-la, p01s a 

fotografia, o retrato, pertence semanticamente a este objeto: umporta-retrato. 

Nas descric;oes feitas pelas IEs, o termo nao e usado. Observem o exemplo a baixo, que 

se en contra no apendice 3, IE - Lucia, linhas 17 e 18: 

(31) Lucia: ( +) por que a f: :/ a fotogra:fia que ta na mol dura ... 

Percebemos que Lucia quer usar urn outre termo para descrever o que esta vendo, prolonga o 

j, da inicio a uma falsa partida, hesita e acaba por descrever a fotografia que ta na moldura. 

Todas as IEs passam por urn processo semelhante, chamando todos os porta-retratos apenas 

de fotogra.fia ou quadro. Nenhuma menciona o termo correto que e usado pelas ISPs com 

naturalidade. 

(32) Cris: algumas fotografias de homens: :1 ah nao tern uma 

mulher ali tambem 

(33) Bia: uma foto de urn homem com chapeu urn cantor de 

tango sera c , 

Nem mesmo Coca utiJiza o termo correto, se limitando a mencionar: quadro (+) jotografias. 

A palavra retrato e mencionada apenas uma vez, por Cris, ao descrever o espelho 

pintado, onde acredita que a artista esboc;ou seu auto-retrato: 

(34) Cris: urn espelho parece com urn uhn auto(+) uhn 

auto-retrato parece '' 

A traduyao da palavra porta-retrato para o sueco e fotoram. Se fizermos uma traduyao literal 

deste termo obteremos moldura para foto. As informantes usam as palavras em L2 para 

explicar porta-retrato e descrever o conteudo da valise. E relevante neste caso levantar uma 

hip6tese, pois acredito que o fato da traduc;ao da palavra retrato (que em sueco e portratt) 

possa con:fundir as informantes. Nao existe palavra semelhante em portugues, mas a 

fonologia desta palavra e semelhante a do portugues, podendo transformar portratt em 

portrato, misturando as duas linguas. As informantes sabem que a palavra portrato nao existe 
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em Ll, mas acredito que a semelhan<;:a dificulta o acesso ao termo correto, per isso preferem 

evitar o erro e fazem uma descri9ao. Esta tendencia e denominada per Olshtain e Barzilay 

como "circumlocution" ou parl.ifrase, onde o bilingi.ie se mantem fiel ao significado inicial da 

palavra, mas faz uma tradu9ao livre e detalhada deste significado (Olshtain e Barzilay, 

1991:142). Segundo as autoras este e urn sinal primario de atri9ao lingilistica e equivale ao 

que chamamos de dificuldade de acesso a memoria semantica (vide 3.4). 

Outras dificuldades foram encontradas nestas descri9oes alem dos itens aqui discutidos. 

Per exemplo, Bia tern dificuldade em denominar a tesourinha de cortar unhas, fazendo tres 

tentativas antes de chegar a urn resultado considerado correto per ela: 

(35) Bia: ... uma tesourinha de dedo/ nao/ uma tesourinha de(+) 

unha/ de cortar unha ... 

0 mesmo acontece com Isa: 

(36) Isa: fechadura de(+) de mm (+)como e que chama ''(+) cobre •• 

Isa procura o termo correto para descrever o material do qual a fechadura e feita, chega ao 

resultado procurado e correto ap6s algumas tentativas, mas deixa transparecer uma pequena 

duvida na entonayaO dada a palavra cobre. 

As dificuldades encontradas nestes dois cases sao semelhantes. As informantes nao se 

contentam como resultado de seu desempenho enquanto nao encontram o termo desejado. 

Olshtain e Barzilay descrevem esta procura como urn processo consciente e sistematico para 

encontrar uma palavra especifica, considerando-o como urn primeiro sinal de atriyao 

(Olshtain e Barzilay, 1991: 142). 

(37) Isa: ... alguma loja de antiquario/ algum antiquario ne '' 

No exemplo acima a informante esta em duvida quanta ao termo correto em portugues, se o 

termo procurado e urn antiquano ou uma loja de antiguidades. Aqui podemos ligar a 

incerteza de Isa ao termo em L2, onde antikvariat e usado para denominar sebos lJ. 0 tipo de 

loja que Isa procura descrever vende m6veis antigos, sendo assim urn antiquario. Sua escolha 

13 Seho e a palavra brasileira usada para indicar livrarias que vendem livros usados. 
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e correta, mas mais uma vez a duvida fica no ar (percebemos pel a entonac;ao) devido a 
semelhanya fonol6gica e semantica com o termo em L2. Esta duvida e equivalente ao caso do 

tem10 (porta-)retrato, discutido acima. 

4.3 Entrevistas IB e IE 

Para. esta entrevista pedi que as brasileiras recem-chegadas preparassem algumas perguntas 

sabre suas experiencias durante as tres semanas que estavam vivendo na Suecia: quais as 

duvidas, os problemas enfrentados ou alguma curiosidade. 

No apendice 5 foram feitas transcriv5es de alguns exemplos considerados 

caracteristicos para esta entrevista. Alguns dos exemplos comentados a seguir esUio ilustrados 

neste anexo. 

4.3.1. Substitui~ao do sujeito nulo (pro-drop) por sujeitos pronominais 

Como nas entrevistas acima, comeyaremos a analise pelo uso dos pronomes. Os pronomes 

continuam sendo usados da mesma forma que na primeira entrevista, nao havendo diferenc;a 

quantitativa ao compararmos a frequencia com que sao usados pelas IBs e pelas 1Es. Ambos 

os grupos mantem uma media de 25% de sujeitos nulos, usando uma grande maioria de 

pronomes lexicais no Iugar do sujeito. Resultado que equivale ao de Duarte. 

4.3.2 Marcadores conversacionais 

Os marcadores conversacionais mostram uma diferenva marcante, nao nos tipos de MCs 

usados, mas naforma que sao usados no decorrer do discurso. A primeira entrevista (D x IE, 

4.1) tern uma caracteristica "bern comportada", na qual as interlocutoras impuseram uma "boa 

conduta conversacional" (Preti e Urbano, 1990: 113). Ja as IBs usam os MCs durante o 

discurso, sobrepondo seus comentarios ao discurso das IEs (vide apendice 5). 
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A nova caracteristica em rela'(ao a esta entrevista e que as IBs repetem e/ou c:ompletam 

o que estao ouvindo para mostrar seu interesse pela conversa e colaborar com a falante. Os 

MCs e comentlui.os sao colocados no meio das frases, sobrepondo a fala da IE entrevistada: 

(38) Coca: ... nao era uma coisa (+) muito mm muito:: estabilizada 

ne pode se dizer (+)(+)a Suecia e a casa ne (+) e poise ... 

IB2: [ caiu a ficha] 

(39) Lucia: ... dai a gente qua::se (+) conseguiu .. . 

IB2: [conseguiu] 

No exemplo (38) IB2 ajuda Coca a encontrar a forma que esta procurando para se expressar. 

No exemplo (39), IB2 interage da mesma forma com Lucia, pois interpreta o prolongam(;:nto 

da vogal (qua: :se) e a pausa como urn pedido de ajuda. Nas primeiras grava'(oes, D x IE, nao 

ocorre nenhum caso de intera9ao semelhante a este. 

As expressoes repetidas e usadas pelas IBs em seu discurso nao tern a fun'(ao de 

interrup((aO ou tomada de turno. Trata-se de urn modele interacional diferente que e imposto 

pelas IBs, ao qual as IEs se adaptam rapidamente e passam a aceitar o mesmo modelo, 

enfrentando esta readapta9ao interacional sem dificuldades. Preti e Urbano discutem o fato da 

sobreposiyao de vozes em uma conversa cotidiana ter a seguinte razao: 

... quando o ouvinte pode projetar, nao so mente o momento em que um 

enunciado sera completado, mas especificamente como ele seni completado, 

a perda do motivo para ouvir provoca uma razao para come93T a falar 

iroediatamente. (Preti e Urbano, 1990: 102) 

Esta razao resulta em colabora'(ao e intera'(ao, nao sendo considerada uma interrupyao ( ou 

falta de educa'(ao) por urn brasileiro. Este fenomeno e denominado "sintaxe a dois", por Preti 

e Urbano (1990: 102). 

Esta nova caracteristica aqui encontrada nao pode mais ser analisada como parte dos 

MCs. Observamos uma diferen9a que passa a urn plano interacional cultural e nao apenas 
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normative. Presenciamos aqm a capacidade de adaptas;ao do ser humane a situac;:oes 

diferentes. 

Na entrevista D x IE observa-se por parte das informantes uma tolerancia referente a 

longas pausas e silencio entre os tumos, sem que estes fatores provocassem uma 

manisfestac;:ao por parte das IEs, apenas para preencher um espac;o em branco. Este trayo e, 

segundo Lars Fant, caracteristico para a interac;:ao "nordica"14 se diferenciando dos Iatinos em 

sua fonna interacional, sendo estes mais "impacientes", nao tolerando pausas, preferindo 

sobrepor seus comentarios a voz do locutor a permitir que a conversa resulte em silencio 

(Fant, 1995:50). Esta diferenc;a estilistica e considerada por Fant como uma diferenc;:a cultural 

(Fant, 1995:48), se houvesse a mesma quantidade de ocasioes com sobreposic;:oes de vozes em 

uma conversa nordica como ha na entrevista m x IE, estas poderiam ser consideradas pelo 

locutor nordico como interrupc;:oes ou ate mesmo arrogancia. Podemos considerar estas 

sobreposic;:oes de vozes como urn trac;:o Iatino, pois, em outre estudo, sao analisadas por Lars 

Fant as diferenc;:as interacionais entre espanhois e mexicanos, onde conclui que "las 

sobreposiciones sin efecto interruptive ocurren casi con igual frecuencia en ambos grupos 

hispanos" (Fant, 1996:161-162). 

Na primeira entrevista (D X IE) percebemos que as informantes se adaptaram a forma 

nordica de conversac;:ao, falando pausadamente, uma por vez, mas isso nao impediu que se 

reada.ptassem rapidamente a forma imposta pelas ffis na entrevista acima (IB x IE). 

Reconhecem este sistema interativo, com o qual formaram sua propria cultura interacional, 

ante~: do processo de adaptac;:ao ao sistema nordico. 

4.3.3 Uso do verbo no subjuntivo 

Quanta ao subjuntivo, e usado poucas vezes. Surge apenas uma duvida relacionada a esta 

forma, mas que e contornada por Coca durante o discurso, sem tamar :Iolego: 

( 40) Coca: ... dependendo de onde voce more na Suecia por isso 

foi uma das razoes que eu resolvi me mudar para Estocolmo 

dependendo do Iugar onde voce mora as pessoas sao diferentes 

tambem ... 

14 Com "n6rdico" se refere aos paises do norte europeu: Noruega, Dinamarca, Finlandia e Suecia. 
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Podemos dizer que C6ca "driblou" a dificuldade por ela encontrada de forma imperceptive!, 

se tivessemos participado desta conversa uma tmica vez. Existe aqui a competencia, que se 

faz presente devido a autocorrec;ao, mas urn desvio praticamente insignificante no 

desempenho. Este equivoco pode ser cometido por qualquer urn. Se fizermos uma 

compara~o do material gravado, perceberemos que aqui ambas as formas sao usadas para 

definir exatamente a mesma coisa. Ha mais uma vez o conflito entre o uso do presente do 

indicativa e do subjuntivo, da mesma forma que o percebemos em Vera na entrevista D x IE. 

Veja o segundo exemplo: 

( 41) Bia: ... qualquer problema que a gente tern a gente vai nela. 

A forma correta aqui seria tenha. Seria esta uma prova da substituic;ao do subjuntivo pelo 

indicativa? 

Consultei mais uma vez as falantes nativas para verificar estas frases. 0 exemplo ( 40) 

foi considerado incorreto por elas. Concordaram que "as vezes a gente fala errado", mas que 

more na primeira frase esta incorreto. Esta reac;ao foi unarume, pais "nao soa bem{!.·~·:i no 

exemplo ( 41 ), elas nao reagiram da mesma forma, entenderam o erro gramatical da frase, pois 

"com certeza" usariam o subjuntivo em uma frase escrita, mas disseram ser esta uma forma 

muito comum no portugues falado no Brasil atualmente. Percebemos com estes exemplos que 

a substituic;ao do subjuntivo pelo indicativa nao precisa necessariamente ser uma influencia 

de L2, mas talvez uma transformayao do portugues no Brasil tambem, ja que esta substitu1c;ao 

facilita a comunicac;ao (como ja mencionado acima: urn item a ser analizado em pesquisas 

futuras). 

4.3.4 Erros relacionados ao uso de preposi~oes 

Nao foi encontrado nesta entrevista nenhum caso semelhante aos encontrados em 4.1.4. 0 

discurso das informantes segue um fluxo normal, sem desvios quanto ao uso das preposic;oes. 

15 E importante comentar que, se :ffissemos nos restringir a uma analise nonnativa, more seria oonsiderada a 
forma correta do verbo para esta situayao, mas no portugues coloquial usado por esta gerayao, esta forma mo e 
usada, sendo ate mesmo considerada incorreta. E interessante marcar que esta troca foi feita por C6ca, que tern o 
portugues como profissao, mantendo ativa uma forma mais normativa do portugues falado. 
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4.3.5 Atrito lexical 

Nesta terceira grava<;ao as IEs mostraram urn desempenho muito born ao solucionar os 

problemas referentes a termos em L2 que surgiram durante este dia.logo. 

Alguns pequenos problemas foram registrados. Poderiamos ilustrar com o seguinte 

exemplo, no qual Bia nao conseguiu achar o termo correspondente em portugues para explicar 

foraldrapenning, o que nao e estranho. No Brasil as maes tern o direito de tirar quatro meses 

de Licenr;a Maternidade, diretamente ligados ao nascimento da crian<;a. Neste periodo 

recebem seu salario normalmente, nao existindo urn fortild.rapenning, ou seja, urn "saltrrio

para-os-pais", como na Suecia. A informante traduziu o termo como "salario familia". Este 

tenn.o, na verdade, e usado para um salario dado pelo governo brasileiro, como uma verba 

caridosa, que e incluida no salario de todos os trabalhadores registrados, e recebida 

mensalmente. lB 1 entendeu a informa<;ao passada per Bia, nao haven do desentendimento, 

apenas dificuldade per parte de Bia para acessar a palavra que lhe parecia ideal para a ocasiao 

( exemplo complete no apendice 5). Depois de algumas tentativas Bia se cansa e diz: 

( 42) Bia: ... aqui eles pagam urn e urn saltrrio familia nao sei 

como e que chama isso e tipo urn salario familia pni voce fica 

com seu filho em casa 

0 exemplo ( 43), a seguir, tambem e uma boa ilustra<;ao para mostrar a rapidez com que Bia 

encoatra o termo correto, ou melhor, uma forma comoda de se comunicar. Bia amea<;a dizer 

ela te passa um remiss - o que teria side o natural para ela numa conversa com uma amiga 

brasileira bilingiie na Suecia - mas interrompe o pass! substituindo-o rapidamente per outra 

ora<;ao: elate manda para um especialista. 

(43) Bia: ... se precisar elate pass/elate manda pr'um 

especialista ... 

0 problema comunicativo foi resolvido, mas qual o termo correto para remiss usado no 

Brasil? 0 sistema medico brasileiro nao e estruturado como o sistema sueco. A classe media 

brasileira costuma ir diretamente a urn especialista, mas se houver motive para consultar outro 

especialista, o medico consultado passa uma indicar;Cio ao paciente. Esta situa<;ao nao e 
comum, o que dificulta a explica<;ao deste termo. 
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Mais dois exemplos de vocabulario: 

( 44) Lucia: foi o primeiro grupo que depois do govemo ( +) 

teve a ditadura:: depois vern ( +) urn periodo sern ser urn govemo 

presidencial que foi urn govern/ ai vern a prirneira eleis:ao e ai no 

governo de Sao Paulo ganhou o Franco Montouro. 

Faltou o tenno correto para Lucia ao tentar explicar a 182 o governo de transifiio: a 

ditadura: = depois vem ( +) um periodo sem ser um governo presidencial que foi um govern/ ai. 

0 governo de tr:ansifiio fugiu do seu dominic, exigindo uma explicayao e por firn urna pausa, 

na qual o tenno fica subentendido, nao sendo expressado; a informante ignora o problema e 

prossegue. em sua explicayao. Esta procura sem resultado e considerada atrivao por Olshtain e 

Barzilay, na qual o tenno e substituido por uma explicas:ao, transmitindo a mensagem apesar 

do espayo deixado em branco pela informante (Olshtain e Barzilay, 1991:142). 

Outre exemplo: 

(45) Lucia: ... tinha urn movimento assim no Brasil/ na Latino America 

que tinha .. . 

Ne·ste case a influencia de L2 e nitida, pois o tenno em sueco e Latinamerika. Lucia continua 

sua hist6ria sem rnaiores preocupayoes. Esta substituivao inconsciente tambem e considerada 

uma atris;ao lingi.iistica, provando a influencia de L2 em Ll (Seliger e Vago, 1991 :6). 

Uma tendencia descoberta no discurso das infonnantes e a tradus;ao de tennos em L2 

para L 1. Exernplos: 

informante tenno em sueco :frase registrada tenno correto 

(46) Lucia pengar 0 municipio e que tern 0 dinheiro verba 

(47) Bia sommarstuga compra uma casa de verao praialcampo 

(48) Isa delar divido esse sentimento compartilho 

(49) Cris for pojkens del na parte de menino com relas;ao ao 

(50) Cris intar ocupando aquele papel mais tradicional assurnindo 

(51) Isa inte likadant nao sente igual do mesmo jeito 

Tabela 3: tradu9ao de termos em L2 para Ll 
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0 exemplo ( 46) pede tanto ser uma traduyao do sueco como a fala incorreta, muito usada por 

brasileiros nao cultos. Substituir verba por dinheiro neste case nao e rare, mas incorreto. 

No exemplo ( 48) surge uma duvida quanto a competencia do sueco. Dizer jag delar 

dina kanslor16 nao e uma forma impossivel, mas e com certeza influenciada pela expressao 

jag delar dina asikter11
, sendo esta uma frase lexicalizada e muito usada. A forma mais 

natural em sueco seria jag ktinner( likadant) som du18
. Isa pede ter emprestado esta forma 

dela dina Clsikter para expressar seus sentimentos, traduzindo esta expressao para Ll. 

Interessante nesta frase e tambem o fate do termo correto em portugues, compartilhar, 

significar o oposto do termo usado por Isa: dividir. Quando algo e dividido, fica uma parte . 
para cada urn, enquanto que ao comparti/har algo estamos participando, "estamos juntos" 

neste sentimento. No sueco a palavra de/a pede ser usada nos dois contextos, sem alterar o 

valor semantico das frases. 

A perspectiva da analise destas expressoes pede ser considerada subjetiva, poise dificil 

de:finir apenas uma forma correta para expressar o conteudo destas. Estas sao, como todas as 

outras, compreensiveis e funcionais, nao resultando em mal-entendidos. 0 problema esta 

relacionado ao fate de existir uma ligayao direta com a expressao em L2, gerando urn 

resultado "menos" brasileiro. 

4.4 Caracteristicas em resumo 

Parece-me necessiuia uma sintese das caracteristicas encontradas ap6s esta longa analise 

constituida de diferentes itens. 

Iniciarei com urn resume da analise da substituiyao do sujeito nulo (pro-drop) pelo 

sujeito pronominal. De acordo com a pesquisa feita por M. E. L. Duarte, o desempenbo das 

IEs mantem a tendencia que predomina nas modificayoes ocorridas no Brasil, onde predomina 

o uso do sujeito pronominal. Nao e registrado nenhum desvio quanto a quantidade de 

pronomes plenos usados pelas IEs ao compararmos com o resultado obtido por Duarte. 

Apenas uma media de 25% dos sujeitos sao nulos, equivalendo ao resultado alcanyado pela 

autora. Quante a segunda gravayaO, descri9fi0 de uma joto (b), OS pronomes Jexicais sao 

16 Tradu9ao literal: "eu divido seus sentimentos". 
17 Tradu9ao literal: "eu divido suas opini5es". 
18 Tradu~o literal: "cu sinto igual a voce". 
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usados no Iugar do sujeito ao introduzirem urn novo objeto ou ao fazerem uma observa·;:ao, 

precedendo apenas 45%18 dos verbos usados durante a descriyao, diferenciando~se assim das 

entrevistas a e c. 

Os marcadores conversacionais suprassegmentais, pausas longas, sao registrados em 

grande quantidade no discurso das IEs. Estas pausas sao usadas para verificar como language 

check machanism a forma propicia para o biHngiie se expressar. Altenberg define estas pausas 

como sinal de atri9ao (Altenberg, 1991:190 - assunto analisado em 4.2.2). Auto-correy5es, 

retornos e falsas partidas tambem sao frequentes e definidos pelo material estudado como 

sinaJ de atriyao (Yukawa, 1991 : 18). 

0 uso do subjuntivo fica por ser estudado mais detalhadamente no futuro. 0 material 

gravado com as IBs e pouco para fazer uma comparayao entre os dois grupos (IB x IE). A 

funvao das IBs era manter sua IE ativ~ fazendo perguntas e participando da conversa de 

forma passiva. Quante as IEs, a {mica na qual podemos registrar uma atri9ao com rela9~io a 

esta forma em seu desempenho, e Vera. Ela usa o presente do indicative em vanas ocasn5es 

onde o subjuntivo teria sido a forma mais adequada (vide 4.1.3). 0 fato do subjuntivo nao 

existir em L2 proporcionou o uso do presente do indicative por lhe parecer mais regular e 

eficiente, pois nao entra em atrito como desempenho de L2 (Yukawa, 1997:42). Contomar o 

subjuntivo nao resulta necessariamente em urn problema semantico no discurso de Vera; nao 

gera mal~entendidos. Como foi observado em 4.3.3, alguns cases desta substituivao ja fazem 

parte do discurso do brasileiro. 

Os erros ligados ao uso das preposi96es aparecem apenas nas primeiras entrevistas (D x 

IE). Poderiamos explicar esta tendencia com o fato de haver uma concentravao maior das lEs 

ao conversarem com IB se compararmos ao seu desempenho na entrevista feita por D. 0 uso 

das preposiyoes existe no conhecimento lingiiistico ( competencia) das informantes, mas no 

cotidiano nao se importam com a perfeis:ao de seu desempenho. Levanto a hip6tese de 

fazerem uma generaliza9ao quanto ao uso coloquial da preposiyao em, que em muitos casos 

substituiu a preposi9ao para no portugues brasileiro (vide 4.1.4). Esta substituis:ao, ou 

economia de distin9oes (Schmidt, 1991: 124), tambem 6 considerada uma atri9ao lingiiistica, 

revelando que as informantes evitam certas diferenvas menos significativas para facilitar seu 

discurso. 

Quante ao atrito lexical, registramos tres tipos diferentes de atris:ao. 0 primeiro tipo 

corresponde a substituivao direta da palavra em Ll por uma palavra em L2, por nao haver 

18 Os resultados se encontram entre 60% (para as IEs) e 50% (para as ISPs) de sujeitos nulos. 
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uma palavra em Ll que corresponda semanticamente ao termo procurado pela informante, 

exemplificado em 4.1.5 com a palavra invandrare. Esta mistura e considerada por Seliger e 

Vago (1991 :6) como urn primeiro sinal de atris;ao no desempenho de um bilingiie. Em seguida 

registramos uma tendencia a traduyao clireta de expressoes e termos em L2 para Ll. As 

informantes alcans;am aqui a memoria semdntica do termo que estao procurando, mas nao o 

registro correto, traduzindo o termo procurado de L2 para Ll (vide tabela em 4.3.5). A 

terceira caracteristica e definida como a dificuldade encontrada pelas informantes ao 

procurarem urn certo termo, fazendo pausas, retornos, interrupy5es e falsas partidas, 

resultando (as vezes) em uma busca sem sucesso. 0 termo procurado nao faz mais parte do 

repert6rio espontaneo da informante, como o exemplo ilustrado em 4.2.5 referente a palavra 

portt.1-retrato. 

5. C~onclusao 

Em :.. .1 foram apresentadas tres questoes as quais gostaria de responder uma a uma. 

Em primeiro Iugar, na questao relacionada ao desempenho das infonnantes, concluimos 

que todas mostram urn desempenhofluente, mas nao intacto. Nao encontram dificuldade ao se 

expressarem e os erros cometidos nao resultam em mal-entendidos. As dificuldades sao 

contomadas ou explicadas sem que as informantes encontrem dificuldade em completar o 

raciocinio iniciado. 

Onde foram encontrados erros, falhas ou expressoes incorretas? Equivocos de formas 

variadas foram registrados nas entrevistas. Estes sao relatives ao uso incorreto de preposiyoes, 

a substituiyao do subjuntivo pelo presente do indicative e a termos usados incorretamente. 

Todos estes casos sao considerados atris:ao lingi.iistica, como podemos verificar nas 

conclusoes do capitulo da Analise. 0 uso do sujeito pronominal se mostrou equivalente ao dos 

brasileiros natives. 

Por tim, o que e mais vulneravel: o vocabulftrio ou a sintaxe? Erros relacionados ao uso 

de preposis:oes foram encontrados, em pouca quantidade e expressados por Isa e Cris. Os 

erros relacionados ao subjuntivo foram registrados principalmente no discurso de Vera. Nao 

foram registrados erros de concordancia basicos no desempenho das informantes. Ja o atrito 

lexical transparece em todas as informantes, de formas e em quantidade variadas em cada uma 
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delas. 0 atrito lexical e sem duvida mais vulneravel a atri9a0 lingiiistica, segundo 0 corpus 
~ 

usado para esta analise. 

A questao cultural, de inicio ignorada, transpareceu na entrevista IB x IE. 0 cotidiano 

em L2 nao afeta apenas o desempenho ou a competencia do expatriado. Este cotidiano em L2 

vai mais alem, afetando o comportamento das informantes. Assumimos padr5es culturais 

impostos pelo ambiente em que vivemos, como visto nas grava9oes IE x D, onde a 

sistematizavao n6rdica influenciou a maneira da IEs dialogarem, mesmo em urn dialogo 

informal. A atri9ao lingiiistica nao transforma apenas o que produzimos, nos transforma em 

brasileiros-suecos. Assunto interessante a ser estudado em pesquisas futuras. 
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Apt~ndice 1 

Sist,ema usado nas transcri~oes 

-sistema propostos por Marcuschi (1999:9-13) 

A fala foi transcrita usando a ortografia que segue a escrita-padrao e considerando a maneira 

das informantes se expressarem. Consensos (pni, num, ne) e eliminav5es de morfemas finais 

(que, so, vO) :sao transcritos como sao expressados. 

Lista dos simbolos usados 

[[ falas simultaneas 

[ sobreposiyao de vozes 

[ ] sobreposiy5es localizadas 

(+) pausas 

I truncamentos bruscos 

MAIUSCULA enfase ou acento forte 

transcrivao parcial 

/ .. ./ eliminayao 
() duvida, interrogayao 
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Apendice 2 
{ 

As palavras em negrito marcam o raciocinio discutido ern 4.1.7 Atrito lexical. 

(1) 1 D: ai entao me conta {+) entao ai chego conto (+) livro 1 livro 2 

(2) 2 Vera: nao/ a mulher foi e conto do livro 1 do livro 2 e do livro 3 no livro 3 ela tinha feito wn 

(3) trabalho com as estrangeiras e que foi uma experiencia fanTAStica pra ela ela teve urn 

(4) urn{+) urn encontro assim frontal com as:: invandrares 

(5) 3D: [uhnun] 

(6) 4 Vera: essas pessoas que vern assim de classes sociais bern baixas assim e de diversas 

(7) partes de partes d.iferentes do mundo 

(8) 5 D: [mm, mm] 

(9) 6 Vera: entao o que aconteceu ela conviveu com essas pessoas assim na pele delas ela teve um 

(10) contato super direto ela apaiXONO com as pessoas isso abriu o mundo dela a cabe~ dela assim 

(11) eh (+) e urna coisa que ela nao tinha acesso que ela comes:ou a contar da posiyao sueca em relayao 

(12) ao ao estrangeiro como que e como e que eles sao fechados como que isso ai ass.i.m num num num 

(13) vai num nurn deixa entra muito no que que e na verdade por que de repente o estrangeiro tern 

(14) MUito pni contribuir MUito pra troca 

(15) 7 D: [ehJ 

(16) 8 Vera: e mais essa portae dificil de abri 

(17) 9 D : ebn 

(18) 10 Vera: por quenemo sueco CHEga no estrangeiro nem o estrangeiro CHEga no sueco todos 

(19) os dois !ados tern medo de cbega ai teve urna outra la que citou urn otru exemplo no restaurante 

(20) da universidade que de repente tern urn grupinho ali que sao os estrangeiros que nao entrosam 

(21) que nao trocam ideias e que como isso e diFicil e 

(22) 11 D: ebn 

(23) 12 Vera: e como que tern uma vontade de de quebra isso e como que esse ato nao e feito 

(24) 13 D: ehn eh 

(25) 14 Vera: foi SUper legal o neg6cio da 

(26) 15 D: [elm] 

(27) 16 Vera: [da mulher ai conto de dess/ e (+) ela fez uma lista de pessoas que que 

(28) ela entrevisto pra ela pode escrever o livro deJa que chama ''Med andra ogon " 

(29) 17 D: ahan 

(30) 18 Vera: ehm 

(31) 19 D: que legal o::: 

(32) 20 Vera: e legal o neg6cio e que tern esse neg6cio e eb ehm (+) ela contando de(+) ela conta 

(33) dessa experiencia tinha a lista la das pessoas que vern do Ira do chi uma mulher do Chile e de 

43 



(34) outros paises ai 

(35) 21 D: tudo em Estocolmo 

(36) 22 Vera: tudo em Estocoirno 

(37) 23 D: [ahn] 

(38) 24 Vera: que ela teve uhm pessoas assirn que sao faxineiras assim niveis diferentes sabe mas o 

(39) que fico essa rebaba do estrangeiro fic6 nesse livro ai a X vai e levanta essa questao dada:: aa das 

(40) ernpresa.rias bern sucedidas dentre elas estava aquela tal de Antonia A:xs/ Axon/ 

(41) Z5 D: ab a Axelsson-Johnsson 

(42) Z6 Vera: e 
(43) Z7 D: abn 

(44) 28 Vera: ai a X vira e fala assim rna pera ai essa ai que e tao bern sucedida nao e invandrare 

(45) tambem 

( 46) 29 D: ahn 

(47) 30 Vera: a X levanto essa questao e rnexeu com a mulher entendeu 

(48) 31 D: [ahan] 

(49) 32 Vera: por que ela apresento a o 

(50) 33 D: que ela e rneio brasileira ne 

/ .. ./ 

(51) 34 Vera: que nem a a a:: rainba Silvia fulo ai numa entrevista que(+) que(+) que ela sabe o que 

(52) que e se invandrare ela sabe o que que e ganha a vida ela ela vern de urn outro Iugar 

/ .. ./ 
(53) 35 Vera: entao te/ ai a X vai e coloca essa questao ai dessa tal de Antonia que e:: rna perai essa 

(54) rnulher ai num tern urn bakgrund assim de urn outro Iugar num vern de de urn outro Iugar tern 

(55) uma outra hist6ria por que a mulher mm a Berit coloco a Antonia como uma das empresarias 

(56) mais bern sucedidas eo bando de invandrare foi num outre li::vro nwn terceiro li::vro e s6 de 

(57) gente fudida 

(58) 36 D: abn 

(59) 37 Vera: que dize ela teve uma ex.periencia fantastica com corn as invandrares que sao declasse 

(60) mais baixa e tale tanto que ela fez urn livro assi/ ela tern uma sensibilidade fora de serie 

(61) :;s D: [eh] 

(62) 39 Vera: ela quebrou aquilo dentro dela aquele neg6cio assim a questao de do encontro corn o 

(63) invandrare 

(64) 40 D: [eh 

(65) 41 Vera: e eo que abriu mil portas na vida dela / .. .I 
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Apendice 3 

Urn exernplo ISP e urn exemplo IE, Lucia, que representam as descri96es feitas sabre a foto 

Valise autobiogni.fica. 

ISP3 

(1) isso e urn: a uma maleta dentro tern muitas coisas muito diferentes muito estranbas 

(2) tern perfume coco chanel ( +) que eu ad oro que e rnaravilhoso sempre tern: urn retra1:0 

(3) de urn senhor que eu nao imagino quem seja e depois do lado direito tem uma mm 

( 4) parece urn a maquetizinha de alguma coisa que eu nao consigo enxergar por que o 

(5) desenho e muito pequeno (+) ainda na tampa tern urn espelho que a pessoa desenh6 

(6) provavelmente desenho ela rnesma se olhando (+) num sei see urn homem ou see 

(7) uma mulher embaixo urn radio ( +) uma juke box super legal que nem a gente ve nas 

(8) Ian chonetes americanas do ladinho tern ( +) parece urn saleiro pimenteira muito bacana 

(9) muito pequenininho (+) e depois urn crista!(+) pra atrai bans fluidos urna: : urn vasa 

(10) com umas flares cum umas plantas num sei pra que uma mini maquina 

(11) fotografica qui essa sim eu tinha urna dessa muit/ muito legalzinha a minha funcionava 

(12) essa nurn sei se funciona uma cadeirinha qui parece urna cadeirioha andaluza ( +) que e 

(13) igual a que a gente usa no no flamenco muito bacana tambem urn pianinho que devt~ se 

(14) uma caixinha de rnusica e urn otro porta retrato com urn senhor de chapeu ( +) esse 

(15) porta retrato parece que e uma mesa(+) deitadinha caida muitos m6veis bonitinhos 

(16) antigos alguns antigos alguns mais novas(+) urn::(+) urn potinho de vidro que parece 

(17) urn baleiro eu adoro essas coisinhas ( +) que mais urn sofazinho cadeiras mmm violino 

(18) super bonitinbo tambem (+) uma (+)urn monte de cadeiras cadeira cJara cadeira 

(19) escura (+) vasinhos de vidro mais urn porta retrato parece urna senhora sentadinha (+) 

(20) a maleta parece urna maleta de::(+) de madeira muito bern feita muito bern(+) 

(21) acabada rnais tern urn nome escrito nela qui eu nao vou conseguir le:: tern urn segredo 

(22) ( +) nus ahh que mais deu e agora 
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Lucia 

(1) e dentro dessa caixa tern(+) urn espelho no espelho tern o desenho de urn(+) rosto talvez 

(2) tenha ate mais uma outra coisa aqui que eu nao to compreendendo eh:: tern uma 

(3) fotografia ( +) anh colada no espelho e em baixo tern umas cadS/ uma pequena cader/ ta 

( 4) parecendo urn a caixa de que eles us am pra teatro/ eu tenho a impressao que e uma caixa 

(5) que eles usam pra teatro tern urn:: cade/ tern uma cadeiral sao tudo em miniatura m6veis 

(6) em miniaturas urn piano(+) eh (+)urn sofa eh tern duas cadeiras (+)tern: : 0 que mais 

(7) aqui uma maquina fotognifica ta parecendo urn vaso de flares:: eh e uma caixa que da a 

(8) impressao que ( +) e uma sala de estar montada dentro dessa caixa ( +) e:: que rna is que 

(9) vamo ve o que tern aqui tern uma bone::ca tern::(+) urn:: ah urn tipo como se fosse urn 

(10) rel6gio (+) ehh que mais:: (+) sao tantas coisas amontoadas uma na outra (+) e urn 

(11) estimulo visual isso eh eh/ olha cada vez que eu vejo eu descubro mais coisas sao uma 

(12) duas tres cadeiras eh urn:: uma e como uma escrivania um sofa o piano uma mesa de:: de 

(13) centro pequena com urn fotografia de urn homem (+) eh (+) ja: : que mais (+) isso e 0 

(14} que ta dentro da caixa ai o que ta em frente o espelho tern urn papel colada tern uma 

(15} fotografia tern uma escultura dentro de urn vidro alguma coisa aqui dentro de urn vidro 

(16) aquele rel6gio que eu falei uma parece uma pedra e duas esculturas pequenas que 

(17) parecem de urn ( +) gato nao sei e e interessante esse espelho ( +) porque a f: :/ a 

(18) fotografia que ta na moldura da a impressao de perspectiva entao eu vejo o fundo (+) 

(19) olha que interessante e ai (+) ao rnesmo tempo da a impressao que tern urn livro dentro 

(20) do do do do espelho mas e s6 o reflexo dele(+) eo que eu to conseguindo ve (+)mas 

(21) sao tantas coisas que depois com certeza (+) se descobre mais coisas tern uma 

(22) bonequinha aqui (+) mais a minha impressao dessa foto:: e isso que representa uma 

(23) caixa de teatro em:: miniatura 
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Apendice 4 
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Foto Valise autobiogriifica 
obra de Jeanete Musatti, 1990 



Apendice 5 

Exemplos representatives das caracteristicas registradas na terceira entrevista. Pecebemos 

claramente a sobreposi~tao de vozes durante o dialogo das informantes. 

1 Bia: / .. ./com a cabe~ta no mundo da lua mas meio assim e (+) cada um na sua 

2 IB1: [ah ta] [eles sao mais] [cada um 

3 Bia: se voce fala ai tudo bern na hora que voce falou tudo bern masse voce nao fala 

4 ffi1: na sua] [eles 

5 ffil: nao fazem / .. ./ 

1 Bia: /. . ./ aqui eles pagam urn e urn salario familia nao sei como e que chama isso e tipo urn 

2 ffil: [ah tern uma ajuda ne] 

3 Bia: salario familia pra voce fica com seu filho em casa 

1 Coca: / .. ./ tomam urn pouquinho demais de cafe estendeu o que e uma 

caracteristica (+) exatamente / ... I 

2 ffi2: [sem ayucar que e pior] 

1 Lucia:/ .. ./ eu nao sei qual que e a sua area de de trabalho no Brasil I. . ./ 

2 ffi2: [sou professora] [voce e psiquiatra? 

3 Lucia: sou assistente social 

4 IB2: [a::ssistente social/ .. ./ 
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