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1
APRESENTAÇÃO

Variação e Mudança no Português Falado da Região Sul
é um conjunto de textos que apresentam resultados de várias
equipes de pesquisadores ligados a projetos interinstitucionais,
particularmente, VARSUL (Variação Lingüística Urbana da
Região Sul), ALERS (Atlas Lingüístico e Etnográfico da Região Sul) e BDS-Pampa (Banco de Dados Sociolingüístico da
Fronteira e Campanha Sul-Rio-Grandense).
Um dos principais objetivos deste livro é divulgar
descrições do português falado, com base nos bancos de dados acima mencionados, possibilitando aos leitores uma reflexão sobre as questões lingüísticas discutidas e sua aplicabilidade nas situações de ensino em que se estabeleçam comparações entre os registros oral e escrito.
O português da Região Sul apresenta uma interessante trajetória de contatos lingüísticos com línguas indígenas
(missões) e africanas, com uma diversidade de línguas de imigrantes europeus e asiáticos e com o espanhol de três países
vizinhos, separados do Brasil, em muitos pontos, por linhas
de fronteira sem acidentes geográficos.
As características do português sulista seguramente
refletem estes contatos lingüísticos relacionados à ocupação
deste território por falantes de diferentes dialetos do português e, posteriormente, por falantes de diferentes línguas.
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A ocupação portuguesa começa no século XVII, ao
longo da costa, com a fundação de vilas, depois cidades como
Antonima (PR) (1656), São Francisco do Sul (SC) (1658),
Desterro (1622), Laguna (SC) (1662) e Rio Grande (RS)
(1749), a partir da capitania de São Vicente (1530). No século
XVIII, a coroa portuguesa solidifica esta ocupação com
imigrantes açorianos e madeirenses e com a construção de
fortes em vários pontos do litoral, para onde foram
destacados soldados portugueses e de outras áreas do Brasil.
A fundação da Colônia do Sacramento leva a ocupação
portuguesa mais ao interior, às margens do Uruguai,
estabelecendo um período de conflitos entre espanhóis e
portugueses. A solução do conflito resultou na criação da
República Oriental do Uruguai que manteve em seu território
falantes do Português, cujos falares estão sendo estudados no
projeto DPU (Dialetos Portugueses do Uruguai) da UCPel,
com financiamento da FAPERGS.
Outra frente de ocupação sai de São Paulo, inicialmente num movimento de bandeiras que, entre outras coisas,
vinha prear índios, preferencialmente os índios mansos das
missões na bacia do Rio Paraná e Uruguai. Este movimento
se intensificou com a destruição das missões jesuíticas no noroeste gaúcho, atraindo aventureiros interessados em explorar
a riqueza em gado que se reproduzia nos campos das Missões.
Estabelece-se o “caminho do gado”, como uma importante
rota para a atividade econômica de transporte de gado e charque de Vacaria (RS) a Sorocaba (SP). Além do comércio, há
uma atividade colonizadora, com distribuição de terras e criação de fazendas, vilas e cidades ao longo deste caminho,
como Castro (PR), Lapa (PR), Mafra (SC), Lages (SC), etc.
No século XIX, outra rota de ocupação, mais ao
oeste, ocupa o planalto de Guarapuava (1816), indo em
direção a Palmas (PR) e Passo Fundo (RS), ocupando toda a
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região do planalto e os pampas com fazendas de gado e
charqueadas.
A partir de 1824, inicia-se a colonização estrangeira,
predominando inicialmente os imigrantes de língua alemã, no
período de 1824 a 1870. Seguem-se grandes contingentes de
imigrantes eslavos (poloneses e ucranianos) italianos e, em
menor escala, imigrantes de outros países da Europa.
A imigração japonesa, iniciada em 1918, voltou-se
principalmente para São Paulo, sendo que na região sul há
comunidades representativas desta etnia no norte do Paraná.
As colônias de imigrantes se expandiram, com a
ocupação de novas áreas, criando freqüentemente comunidades multiétnicas, em que o português passou a funcionar
como língua franca para a comunicação.
É importante salientar que, no século XIX, o governo brasileiro não desenvolveu nenhuma política agressiva
de aculturação lingüística dos imigrantes. Quase todos os grupos desenvolveram sistemas escolares em suas línguas maternas, com apoio de suas lideranças religiosas. Na segunda década do século XX, as escolas passaram a oferecer ensino
obrigatório da língua nacional, e somente a partir de 1937 há
uma “campanha de nacionalização do ensino”, proposta pelo
governo Vargas (1930-1945), e influenciada pelas circunstâncias políticas da Segunda Guerra Mundial. Esta campanha
culminou com a proibição do uso das línguas maternas dos
imigrantes.
A ocupação demográfica da Região Sul teve outro
forte impulso a partir da década de 40, com a ocupação das
terras do norte do Paraná para a expansão do plantio do café.
Há um afluxo de mineiros, paulistas e nordestinos, formando
uma área dialetal característica da Região Sul. O êxodo rural, a
partir da década de 50, trouxe um sotaque rural às periferias
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das grandes cidades, acelerando a variação e mudança lingüística nas áreas urbanas.
Com o intuito de descrever o Português falado na
Região Sul, os lingüistas das principais universidades sulistas
se organizaram em dois grupos: um para compor o Atlas
Lingüístico e Etnográfico da Região Sul (ALERS) e o outro para
organizar um Banco de Dados informatizado para descrever a
“Variação Lingüística Urbana na Região Sul” - VARSUL.
De maneira geral, o ALERS cobre o português falado nas áreas rurais (tem algumas entrevistas com informantes de área urbana), e o Projeto VARSUL cobre o português
falado em áreas urbanas representativas dos três estados.
O Banco de Dados VARSUL e o ALERS foram organizados pelas seguintes instituições: Universidade Federal
do Paraná (UFPR), Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFSC). Em 1994, a Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUC-RS) se associou ao Projeto VARSUL.
O Projeto VARSUL teve como meta armazenar e
colocar, à disposição dos pesquisadores interessados, amostras de realizações da fala de habitantes enraizados em áreas
urbanas sócio-culturalmente representativas de cada um dos
três estados. Contém amostras da fala de habitantes de doze
cidades, quatro em cada estado, perfazendo um total de 288
entrevistas, com uma duração de 45 a 60 minutos. Trata-se de
um trabalho realizado dentro dos postulados da sociolingüística variacionista laboviana, e pretende fornecer subsídios para
a descrição do Português falado na Região Sul.
O Projeto BDS-Pampa está sendo desenvolvido por
pesquisadores da UCPel (Universidade Católica de Pelotas) e
UFPel (Universidade Federal de Pelotas) a partir de 1998.
Tem por objetivo coletar dados de língua falada em 21
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cidades ao longo da fronteira com o Uruguai e Argentina. Já
estão disponíveis (transcritas, revisadas e gravadas em CDRom) cerca de 192 entrevistas relativas às cidades de Pelotas,
Chuí, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande, Tavares,
Encruzilhada do Sul e Bagé. A metodologia seguida é a
preconizada pela sociolingüística laboviana, levando em conta
as variáveis sociais de sexo, faixa etária e escolaridade.
Os trabalhos apresentados neste volume são calcados em dados desses projetos interinstitucionais, que demonstram o alto nível de colaboração entre as instituições de
ensino superior na área da lingüística.
Na seqüência dos onze artigos que apresentamos ao
leitor temos contribuições em várias assuntos de interesse
para sociolingüistas e professores de português.
No artigo Considerações sobre o Discurso Reportado em
Corpus de Língua Oral, Zilles & Faraco chamam a atenção para
o tratamento de dados reportados, demonstrando que não
podem ser tratados como dados homogêneos, uma vez que o
informante pode estar usando explicitamente a variante de
outro falante. Sugerem trabalho analítico dos dados “para
além das metodologias tradicionalmente usadas”. Ao longo
das discussões teóricas, são apresentados e analisados excertos
de discursos reportados do banco de dados VARSUL. O artigo é uma leitura interessante e importante para os que trabalham com dados de entrevistas orais.
Seguindo a mesma preocupação teórica no tratamento de dados da fala, Amaral, em seu artigo A Importância
de Variáveis Estilístico-Discursivas para as Análises de Fenômenos
Lingüísticos Variáveis retoma a discussão do discurso reportado,
analisando narrativas do Banco BDS-Pampa, sob novas perspectivas. Discute também, com muita propriedade, a importância da hierarquização das variáveis no tratamento estatístico dos fatores lingüísticos ou sociais, permitindo dessa
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forma explicar um fenômeno lingüístico “com um mínimo de
regras geradas por um mínimo de fatores”.
Espiga, em Como se Combinam a Mudança e o Contato
Lingüístico: a regra telescópica da lateral pós-vocálica na fronteira dos
Campos Neutrais faz um interessante estudo variacionista do
/l/ nas cidades de Chuí e Santa Vitória do Palmar, com dados
do BDS-Pampa (Banco de Dados Sociolingüístico da
Fronteira e Campanha Sul-Rio-Grandense). A realização
fonética [w] é uma variante inovadora no Português da região
estudada, constituída por falantes bilíngües (espanhol/
português). Além de apresentar resultados estatísticos no uso
das variantes, o autor faz considerações sobre o contato
lingüístico espanhol/português na fronteira dos Campos
Neutrais.
Artigo de Carmen Lúcia Barreto Matzenauer,
Homogeneidade/Heterogeneidade na Aquisição e na Variação
Lingüística, faz um interessante paralelo entre a variação que
ocorre na aquisição e a variação atestada nos corpora de dados
da fala adulta na região sul. Apresenta dados comparativos,
analisando os processos fonológicos de assimilação, epêntese,
metátese e o papel da tonicidade na variação das africadas... À
luz de teorias recentes da fonologia verifica que essa variação
ou “heterogeneidade é de natureza estrutural e que o limite
das diferenças entre aquisição e variação parece ser
determinado pelo próprio sistema da língua”. Salienta,
entretanto, que a variação no processo de aquisição implica
necessariamente mudança em direção ao sistema vigente na
comunidade em que a criança está inserida.
Altenhofen, em seu trabalho Áreas Lingüísticas do
Português Falado no Sul do Brasil: um balanço das fotografias
geolingüísticas do ALERS, apresenta-nos um quadro do
português da área rural, falado pela classe menos escolarizada
dos três estados sulistas, com base nos dados do ALERS
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(Atlas Lingüístico da Região Sul). São apresentados e
comentados vários mapas, mostrando áreas dialetais que
marcam usos lingüísticos como o de tu/você, concordância
do pronome tu, dados sobre vocalismo e consonantismo,
indicação de áreas bilíngües etc. O artigo é de particular
interesse para os estudiosos de línguas em contato, aquisição
de segunda língua e ensino de português.
O artigo de Menon & Loregian/Penkal Variação do
Indivíduo e na Comunidade: tu/você no Sul do Brasil faz uma análise
ampla e detalhada das alternativas de uso dos pronomes de
segunda pessoa na região. As autoras apresentam a origem
diacrônica da forma “você” e a história de sua penetração na
região sul. Fazem uma resenha crítica de trabalhos anteriores
e, finalmente, apresentam um estudo variacionista detalhado
do uso de você/tu e da concordância do pronome “tu”,
utilizando os dados das capitais e das três cidades catarinenses
que fazem parte do banco VARSUL: Blumenau, Chapecó e
Lages. As variantes de “você” (você, ocê, cê) também são
analisadas. Constitui-se em trabalho de grande interesse para
os pesquisadores do sistema pronominal do português
brasileiro e principalmente para os professores de português.
Monguilhot & Coelho apresentam Um Estudo da
Concordância Verbal de Terceira Pessoa em Florianópolis, com dados
do projeto VARSUL. São apresentados como relevantes os
fatores lingüísticos: oposição acentuada ou não, posição do
sujeito em relação ao verbo, paralelismo formal e traço [±
humano] do sujeito dentro de uma perspectiva da
sociolingüística paramétrica.
O artigo Variação nas Categorias Verbais de Tempo e
Modo na Fala de Florianópolis apresenta os resultados de várias
dissertações orientadas pela Dra. Edair Görski. Numa abordagem funcionalista da língua, o artigo trata da variação existente na codificação dos tempos/modos verbais: (i) futuro do
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presente do indicativo; (ii) futuro do pretérito do indicativo;
(iii) pretérito mais-que-perfeito do indicativo; e (iv) presente
do subjuntivo. Verifica-se um movimento de mudança, em diferentes estágios, no sentido de redução do paradigma modotemporal no português falado, com preferência dos falantes
pelo uso das seguintes formas: a) forma perifrástica para
representar o tempo futuro do presente, com pouca freqüência das formas em –rei; b) forma de pretérito imperfeito para
representar o tempo futuro do pretérito, com baixa freqüência
de formas em –ria; c) forma de pretérito perfeito para representar o tempo pretérito mais-que-perfeito; d) forma de presente do modo indicativo em contextos esperados de subjuntivo. Os condicionamentos são sintático-semânticodiscursivos: a) contextos de maior factualidade propiciam a
intensificação do uso da perífrase, tanto no futuro do presente
como no futuro do pretérito, bem como a entrada do presente do indicativo em ambientes típicos de subjuntivo;
b) futuridade condicional, delimitada pelo momento da fala, é
o ambiente propício à forma de pretérito imperfeito, ao passo
que a futuridade temporalmente mais estendida é o contexto
que mais assegura o uso do futuro do pretérito; c) contextos
menos dinâmicos e mais estendidos no tempo motivam o uso
do pretérito perfeito, enquanto o mais-que-perfeito ainda é
retido nos contextos de maior dinamicidade.
No artigo Disputa por um Lugar ao Sol: conectores
seqüenciadores na fala de Florianópolis, Tavares & Görski associam
postulados da teoria variacionista e do funcionalismo lingüístico, tomando como variável a função de seqüenciação de informações, responsável por estabelecer uma relação coesiva
entre enunciados. Na fala de Florianópolis, suas variantes são
os conectores e, aí, daí e então. São apresentados e discutidos
os resultados obtidos para duas variáveis lingüísticas: (1) subfunção seqüenciadora (seqüenciação textual, seqüenciação
temporal, introdução de efeito, retomada e finalização) e (2) o
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nível de articulação discursiva (inter-oracional, intratópico e
intertópico). Os conectores e, aí, daí e então são caracterizados
por diferentes graus de complexidade, manifestando diferenças quanto à marcação lingüística que influi em seu processo
de variação. Contextos definidos como mais marcados atraem
as formas mais marcadas, e os definidos como menos
marcados favoreceram as formas menos marcadas. Portanto,
o princípio da marcação é uma das armas disponíveis aos seqüenciadores na disputa por um lugar ao sol.
Sob uma perspectiva da teoria funcionalista, Dal
Mago & Görski sistematizam Quer Dizer: um elemento lingüístico
com múltiplas funções, com 659 dados do projeto VARSUL. As
autoras identificam quatro macrofunções, recobrindo nove
funções, cuja trajetória se distribui na direção léxico >
gramática > discurso. A primeira macrofunção, de significação,
manifesta-se na forma de locução verbal; a segunda e a
terceira funcionam no nível textual: de ratificação (retomador,
explicativo, esclarecedor e conclusivo) e de retificação (atenuador, retificador de conteúdo e de forma), esta última apresentando traços mais interacionais que a anterior; por fim, a
de planejamento verbal (preenchedor de pausa), que extrapola os
limites do texto, atuando na interação entre falante/discurso e
falante/ouvinte.
No artigo Ali Encostava o Navio Hoepcke e o Navio
Hoepcke Encostava Ali: sobre os preenchedores locativo/temporais em
construções inacusativas, Coelho & Vandresen analisam as construções verbo-sujeito com base em 2033 ocorrências de
construções declarativas monoargumentais do banco
VARSUL, focalizando o papel do locativo/temporal à luz da
sociolingüística paramétrica. A hipótese examinada é que a
ordem VS vá permitir o alçamento de um locativo/temporal
imediatamente à esquerda de verbos inacusativos no
português do Brasil, enquanto intransitivos vão ser ambientes
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inibidores desse movimento. Os resultados estatísticos
permitem propor que o locativo/temporal de uma construção
inacusativa não deveria ser tratado simplesmente como um
adjunto, mas como parte da estrutura argumental do
predicado.
Esperamos que a leitura desses trabalhos desperte o
interesse dos pesquisadores, incentivando-os a ampliar a
descrição do português tão necessária para seu ensino.
Pelotas, junho de 2002.
Prof. Paulino Vandresen
Organizador

2
CONSIDERAÇÕES
SOBRE O DISCURSO REPORTADO
EM CORPUS DE LÍNGUA ORAL
Ana Maria Stahl ZILLES(a)
Carlos Alberto FARACO(b)

2.1 Apresentação

Dois são os objetivos deste texto. Primeiro, chamar a atenção dos pesquisadores de corpora lingüísticos orais (em particular, aqui, dos pesquisadores dos corpora
do projeto VARSUL – Variação Lingüística Urbana na Região
Sul – do Brasil e do projeto BDS-Pampa – Banco de Dados
Sociolingüísticos da Fronteira e da Campanha Sul-RioGrandense) para o fato de que não se pode tomar os enunciados dos informantes simplesmente como dados homogêneos,
isto é, não se pode desconsiderar que, na composição do dizer
dos informantes, pode estar explicitamente presente a voz de
(a)
(b)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.
Universidade Federal do Paraná – UFPR.
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outros (o chamado discurso reportado ou citado) e que isso
pode motivar o uso diferenciado de variantes. Em outras palavras, pretendemos destacar a importância de pensar o discurso reportado como um espaço enunciativo diferenciado
que, por isso mesmo, exige um tratamento analítico específico: ele introduz heterogeneidade no dizer do informante, o
que pode redundar em ocorrências de fenômenos não propriamente correntes na sua fala, fato que pode interferir nas
análises quantitativas.
Segundo, pretendemos mostrar que as ocorrências
de discurso reportado nos dados de um corpus como o levantado pelo VARSUL ou pelo BDS-Pampa são, por si só, elementos interessantes para análise. Em outros termos, as ocorrências de discurso reportado podem motivar um trabalho
analítico dos dados daqueles corpora para além dos métodos
quantitativos tradicionalmente usados.
O primeiro objetivo tem uma clara inspiração teórica. Ele decorre de aceitarmos com Volochinov (1997) –
conforme comentaremos em mais detalhes adiante – que o
discurso reportado é tanto uma enunciação na enunciação,
quanto uma enunciação sobre a enunciação. Quer dizer: o
discurso reportado inclui, além de um redizer do dizer de outrem, uma atitude avaliativa, em geral expressa, segundo
aquele autor, pela entoação (ou, dizendo talvez de forma mais
abrangente, por jogos entoacionais) ou ainda, para ser mais
genérico, por jogos com recursos prosódicos (como, por
exemplo, a combinação da entoação e da qualidade da voz).
Essa atitude avaliativa pode recobrir o dizer reportado em uma ou várias de suas diferentes dimensões. Nesse
sentido, o foco da enunciação sobre a enunciação pode ser
tanto o conteúdo das palavras de outrem (reproduzidas, por
exemplo, sob um juízo positivo ou sob deboche), quanto as
características lexicais, fonológicas e/ou sintáticas de sua fala,
seja ela vista sob uma perspectiva individual (“como fulano/a
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fala”) ou social (“como ‘eles/elas’ falam”; “como ‘nós’ falamos”).
Nesta última dimensão, o locutor poderá adaptar seu
enunciado de modo a reproduzir as propriedades que seu
olhar social percebe como identificadoras da fala do outro.
Poderá, por exemplo, introduzir em sua fala traços próprios
de outros dialetos regionais, como apresentaremos adiante, no
exemplo (1), extraído de uma entrevista do VARSUL, a
RSPOA28.
Todavia, antes disso, queremos esclarecer que este e
os demais excertos das entrevistas são transcritos aqui segundo as normas ortográficas e gramaticais da língua portuguesa, mesmo quando divergem do modo como o informante
falou, tendo-se eliminado, também, diversas convenções do
sistema de transcrição do VARSUL que não eram relevantes
aos nossos propósitos aqui. De um lado, isso se deve às dificuldades inerentes à qualquer tentativa de transposição do
discurso oral para a representação escrita, dificuldades que se
multiplicam quando temos, como no caso do discurso reportado, enunciação dentro da enunciação transcrita, a qual, por
sua vez, está sendo reportada e inserida no discurso acadêmico. Esse cuidado nos pareceu ainda mais necessário em
função da preocupação revelada pela informante RSPOA30
(ver anexo) e dos resultados do estudo de Preston (1985)
sobre a avaliação negativa de falantes cuja fala seja representada, na escrita, como não padrão. Diante desses alertas e na
falta de uma posição de consenso da comunidade lingüística a
respeito de como proceder nessas transcrições sem denegrir
os falantes, optamos pela representação padrão, ao passo que
detalhes do modo de dizer do informante são caracterizados e
comentados no texto, sempre que sejam relevantes para a
argumentação aqui desenvolvida.
Como dizíamos antes, a informante da entrevista
RSPOA28 introduz traços de outros dialetos regionais em sua
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fala. Durante a entrevista, ela havia comentado sobre suas
diversas viagens pelo Brasil e sobre suas preferências de lugares e falares. O entrevistador, ao aproximar-se do final da
gravação, indaga abertamente sobre a linguagem:
(1)
Entrevistador: Tu estavas dizendo que [o] – tu não gostavas do
jeito que o pessoal do Rio e São Paulo falava. Por quê?
Informante: Não, não é que eu não goste, o carioca eu acho [o] –
o sotaque deles, eu acho bem gostoso, assim, sabe aquele
Entrevistador: Os cariocas?
Informante: Os cariocas, é, “gostoso”, [aquele] [aquela] aquela
coisa assim eu acho bem legal. O paulista eu já acho meio enjoado, né? (hes) nada pessoal, até porque eu tive (hes) um namorado paulista e ele é do interior assim, então, é “interiorzão”
assim, (“falava aquilo”) puxando no erre, sabe? (linhas 992 a
1005)

Neste excerto, há duas palavras destacadas, em que a
informante introduz em sua fala um estereótipo da pronúncia
carioca – o /s/ pós-vocálico realizado como fricativa palatoalveolar e popularmente descrito como ‘chiado’ – e um estereótipo da pronúncia paulista interiorana – o /r/ pós-vocálico
realizado como retroflexo. Além disso, ao dizer “gostoso”, ela
alonga a vogal da sílaba tônica, afetando um jeito maneiro de
dizer, o qual não consegue descrever com precisão (“[aquele]
[aquela] aquela coisa assim”).
Já em relação ao falar paulista, ela o caracteriza inicialmente como “enjoado”, um termo avaliativo negativo. A
seguir, além de empregar a variedade de /r/ considerada comum naquele dialeto, ela o faz caracterizando-o como dialeto
do interior, com o aumentativo intensificando a carga avaliativa negativa. Por fim, descreve a pronúncia alvo com os
termos “puxando o erre, sabe?”, o que revela quão saliente é
este segmento em sua percepção dessa fala de certos outros.
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Desse modo, neste exemplo (1), por essa inserção de duas
palavras de “outros”, é possível perceber tanto a enunciação
na enunciação quanto a enunciação sobre a enunciação.
Parece que, nesse caso, o falante está se transmudando dramaticamente no outro ao reportar suas palavras, seu
modo de falar. É o que sugere Buchstaller (2001) quando diz
que no discurso reportado direto o falante não está apenas
reportando o dito, mas representando (no sentido de ação
dramática) o dizer reportado. Tal representação, é claro, não
se reduz a uma mera reprodução por imitação do dizer do
outro. Isso porque o discurso reportado – como dissemos
acima – é também uma enunciação sobre a enunciação.
Nesse sentido, a ação dramática vai também indicar o encaixamento que o reportante está fazendo do reportado num
contínuo de valores que vai desde os mais positivos até os
mais negativos. E tanto a enunciação na enunciação, quanto a
enunciação sobre a enunciação poderão levar o falante a alterar seu modo característico de falar, redundando em uso de
variáveis não propriamente correntes em sua fala.
Um exemplo disso pode ser observado em um estudo que vem sendo realizado no âmbito do projeto
VARSUL sobre a escolha de nós ou a gente nos dados de Porto
Alegre (alguns resultados gerais, mas preliminares, estão em
Zilles, a sair). No atual estágio da pesquisa, o levantamento de
dados em 33 das 52 entrevistas de Porto Alegre mostra uma
preferência geral pelo uso de a gente (1.041/1.483 ocorrências
ou 70%). No entanto, num primeiro rastreamento dos casos
de discurso reportado, esse resultado se inverte e há preferência pelo uso da forma mais antiga, nós, tanto nos casos de discurso indireto (3/3 ocorrências, 100%) quanto nos casos de
discurso direto (9/15 ocorrências, 60%).
Como interpretar esse resultado? Quantitativamente,
ele não é expressivo, devendo-se evitar qualquer tentativa de
generalização com base em cômputo tão escasso. Mas, sob
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outra perspectiva, diversas questões poderiam ser
consideradas, desde quem são os informantes, quem são os
interlocutores na situação de enunciação reportada, as
possíveis razões estilísticas para o emprego de um registro
mais cuidado, as restrições sintáticas que favorecem o uso de
nós, entre tantas outras que poderiam ser invocadas em busca
de explicação dessas escolhas.
No entanto, essa tendência poderia simplesmente resultar do fato de que o falante opta por demarcar os casos de
discurso reportado, mudando da forma mais freqüente em sua
fala para a menos freqüente (como poderia ser o caso da entrevista RSPOA41, em que há 65 ocorrências de a gente e apenas 35 de nós, mas as 4 únicas ocorrências de discurso reportado incluídas no levantamento feito para esta análise são todas com o pronome nós). A nosso ver, é somente através do
exame mais detalhado dos contextos dessas ocorrências e da
relação entre o discurso reportado e o reportante (como tratamos adiante, na seção 2) que se poderia oferecer explicação
ou interpretação de resultados como esses. Nessa direção,
Amaral (2001), ao estudar a concordância verbal de segunda
pessoa do singular em Pelotas, oferece outros exemplos muito
interessantes de variação no discurso reportado em comparação com o discurso reportante.
A complexidade desse processo gerador de heterogeneidade discursiva pode ser também apreciada a partir de
exemplos comentados por Wardhaugh (2002). Esse autor
refere-se a um estudo feito por Haas (1944), segundo o qual,
em koasati, uma língua ameríndia do sudoeste da Louisianna,
os homens freqüentemente pronunciavam um s no final de
certas formas verbais, mas as mulheres não (a forma correspondente a “ele está erguendo isso”, por exemplo, era pronunciada lakáws pelos homens e lakáw pelas mulheres). O
interessante é que, naquela comunidade, as mulheres ensinavam seus filhos homens a dizer o s, enquanto os homens, ao
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narrarem histórias em que as mulheres falavam, empregavam
as formas femininas ao reportarem suas palavras.
Essa prática, diz Wardhaugh (2002, p.316), contrasta
diretamente com a prática registrada entre os falantes de
grosventre, uma língua ameríndia do nordeste dos EUA.
Nesta, as mulheres têm oclusivas velares palatalizadas onde os
homens têm oclusivas dentais palatalizadas (por exemplo, a
palavra equivalente a “pão” é dita kjatsa pelos homens e djatsa
pelas mulheres). Contudo, quando uma mulher cita um
homem, ela atribui a ele a pronúncia feminina; e quando um
homem cita uma mulher, atribui a ela a pronúncia masculina.
Diante disso, parece-nos que seria interessante investigar que
crenças justificam cada uma dessas práticas culturais nessas
comunidades, o que essas práticas revelam dos valores que
esses falantes atribuem às falas masculina e feminina, bem
como ao próprio reportar a fala do outro.
As considerações teóricas e os exemplos até aqui
apresentados ajudam a esclarecer o ponto que defendemos
neste texto, a saber, é indispensável, na análise de corpora orais,
tomar o discurso reportado como espaço enunciativo específico. Ou, dito em outras palavras, é necessário trabalhar sob o
pressuposto da especificidade do espaço enunciativo particularmente quando se trata de discurso direto. Como o enunciado reportado diretamente guarda relativa autonomia estrutural e como o ato de reportar não se separa de uma apreensão apreciativa, cabe investigar, por exemplo, se o discurso
reportado não está sendo espaço de variação diferenciado daquele do discurso reportante, isto é, se as regras variáveis não
estão funcionando diferentemente em cada espaço discursivo.
Tal cuidado poderá balizar melhor possíveis quantificações de
fenômenos em variação, podendo determinar, inclusive, a exclusão de dados de discurso reportado da análise quantitativa,
em paralelo com um tratamento descritivo interpretativo dos
mesmos. Além disso, esse tratamento diferenciado dos
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espaços discursivos reportante e reportado poderá auxiliar na
observação das imagens que os diferentes grupos sociais têm
da variação lingüística e mesmo de suas respectivas atitudes
avaliativas frente a essa variação, expressas não por juízos de
valor (por asseverações sobre fenômenos de variação), mas
pelo próprio modo de reportar as palavras de outrem. Evidentemente, como já mostramos no exemplo (1), há também
ocorrências em que os dois tipos de avaliação coexistem, interessando duplamente aos pesquisadores.
Nosso segundo objetivo tem também uma clara inspiração teórica. Vários estudos têm apontado as funções
estruturantes que o discurso reportado exerce na construção
dos enunciados dos locutores, conforme exemplificamos adiante. Ora, os dados do VARSUL e do BDS-Pampa têm algumas características de interesse para este tipo de análise. Primeiro, trata-se de dados orais (sempre mais difíceis de obter
sistematicamente do que dados escritos).
Segundo, a metodologia de coleta de dados em que
se baseiam os projetos Varsul e BDS-Pampa, como forma de
amenizar o paradoxo do observador (Labov, 1972), busca
obter narrativas de experiência pessoal por parte dos informantes, na expectativa de que, ao narrarem, sintam-se envolvidos emocionalmente com o narrado e não monitorem sua
fala, apesar de estarem sendo observados e gravados. Com
isso, os dados abrem a possibilidade de se investigar, por
exemplo, os modos de o discurso reportado funcionar como
elemento estruturante nesse gênero.
Interesse especial pode assumir aqui o contraste entre discursos reportados reais (os que foram efetivamente
ditos) e discursos hipotéticos (situação em que o falante apresenta um discurso imaginado como se ele tivesse de fato
ocorrido); ou entre o informante reportar sua própria fala e a
fala de outros.
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Igualmente interessante será descrever os diferentes
modos de marcar a introdução do dizer de outrem em discurso direto no interior das narrativas - ver, por exemplo, a
discussão sobre isso em Buchstaller (2001) e/ou em Klewitz
& Couper-Kuhlen (1999); ou, ainda, a utilização do discurso
reportado para desvelar implícitos no dizer de outrem, conforme exemplificado no estudo de Buttny & Williams (2000) a
propósito do uso do discurso reportado em falas de estudantes afro-americanos sobre contacto inter-racial.
Por fim, é importante lembrar que os dados daqueles
projetos são obtidos por meio de entrevistas face a face. Há,
portanto, um interlocutor a quem estão sendo dirigidas as
enunciações citadas. E, como diz Volochinov (1997, p.146),
essa orientação para o ouvinte é de primordial importância,
porque “ela reforça a influência das forças sociais organizadas sobre o
modo de apreensão do discurso”. Isso significa dizer que o ouvinte
é elemento condicionante ativo do dizer do informante e
cabe, então, analisar os dados também pelo viés dos eventuais
efeitos pretendidos pelo falante frente a esse ouvinte especificamente. Aqui é interessante lembrar, por exemplo, o estudo
de Wooffitt (2001). Nele o autor enfoca situações em que os
médiuns reportam a seus clientes as palavras dos espíritos
contatados e mostra como o discurso reportado direto tem a
clara função de dar credibilidade às afirmações do falante
frente ao seu ouvinte.
Outro ponto que merece atenção é a quem o discurso reportado foi (ou teria sido) dirigido, ou melhor, quem
eram os interlocutores da interação recriada ou dramaticamente representada; e como ou em que medida a fala reportada está impregnada dos traços da fala dirigida a “aquele outro” (ver comentário na parte 3).
Essas são, é claro, apenas algumas das direções que a
pesquisa pode tomar. Há ainda, entre outras, a direção aberta
por Volochinov (1997, p.150) quando nos lembra que existem
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vários meios sutis e versáteis para permitir ao falante infiltrar
suas réplicas e seus comentários no discurso de outrem, fenômenos que podem certamente ser estudados a partir dos
nossos corpora.
O texto a seguir faz, de início, uma breve retrospectiva de algumas das direções do estudo do discurso reportado
e, em seguida, apresenta algumas observações empíricas com
base em material do VARSUL.

2.2 O discurso reportado:
algumas reflexões teóricas
Tradicionalmente, o discurso reportado tem sido
estudado sob três coordenadas: os dados são, em geral, retirados da língua escrita; os fenômenos são agrupados em três
classes (discurso direto, discurso indireto e discurso indireto
livre) e são descritos por meio de seus aspectos formais, isto
é, morfológicos e sintáticos (não obstante as recorrentes dificuldades de se caracterizar o discurso indireto livre por meio
desses aspectos formais).
É costumeira também a proposta de se tomar a estrutura indireta como derivada da direta. Haveria, assim, uma
estrutura primária, mais simples (a direta), a partir da qual se
obteria a estrutura indireta por meio de algumas operações
como a subordinação sintática (marcada pelo uso da conjunção integrante) e o conseqüente remanejamento dos indicadores dêiticos de pessoa, tempo e espaço – ver, por exemplo,
entre muitos outros, Pierrot (1993, p.113).
É interessante observar, neste ponto, que essa perspectiva formal e “derivacional” fundamenta também o
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tratamento pedagógico tradicional do discurso reportado e
motiva uma velha prática de exercícios de transposição e de
testes escolares nela calcados que precisa ser repensada.
Aos aspectos formais, alguns autores, como Garcia
(2000, p.149 e seg.) e Maingueneau (1994, p.126-7), por
exemplo, acrescentam considerações sobre os chamados verbos dicendi. Esses verbos chamam a atenção não apenas por
sua quantidade, mas também pelos diferentes sentidos que
podem carregar, desde a referência ao tipo de ato de fala reportado (perguntar, responder, ordenar, afirmar,...), até a modalização daquilo que se reporta (imagina, supõe, alega, confessa,...).
Esse quadro tradicional ou de orientação taxonômica
de análise do discurso reportado, chamado por Authier-Revuz
(1998) muito apropriadamente de “vulgata”, pode, pelo seu
caráter rotineiro e pelo pressuposto de exaustividade do tema,
cegar os estudiosos para outros muitos aspectos importantes
diretamente relacionados ao discurso reportado.
O trabalho de Authier-Revuz (1998), redigido para
fins pedagógicos, apresenta uma interessante crítica das insuficiências da “vulgata” e pode, desse modo, ser um ponto de partida para nossa discussão aqui. Nele, a autora mostra que a
trilogia discurso direto/discurso indireto/discurso indireto livre é uma descrição parcial e empobrecedora. Parcial, porque
ignora a existência de outras formas como, por exemplo, o
discurso direto livre e aquele conjunto que essa autora chama
de modalização do discurso em discurso segundo; e empobrecedora,
porque a “vulgata” não situa o inventário das formas de representação de um discurso no interior de outro discurso (o
que a autora chama de formas de heterogeneidade mostrada)
... em relação ao fato capital que se pode chamar
de “heterogeneidade constitutiva” de todo discurso, designando com isso a presença permanente, profunda, de “outros lugares”, do “já dito”
dos outros discursos condicionando todas as nossas palavras e ressoando nelas (p. 135).
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Nesse mesmo texto, a autora mostra também que o
discurso direto: (a) não é mais simples que o discurso indireto
(como supõem as análises derivacionais); nem (b) mais “objetivo” e “fiel”.
Para Authier-Revuz (1998), o discurso direto é, de
fato, mais complexo (em termos de seu funcionamento discursivo) que o discurso indireto, porque, sendo uma citação do
dito, comporta uma dualidade estrutural (um enunciado no
interior de outro) que não ocorre no discurso indireto que,
sendo antes uma reformulação do dito (não há a reprodução do
enunciado, mas apenas a apresentação de seu sentido), constitui um enunciado sintaticamente homogêneo (isto é, uma
unidade estrutural).
São essas características que levam a autora a criticar
a idéia de derivabilidade de ordem morfossintática. Para ela,
não faz sentido querer obter uma estrutura da outra por meio
de regras gramaticais, porque a oposição dualidade/ homogeneidade estrutural aponta, de fato, para uma complexidade
que será melhor tratada se se entender que os dois fenômenos
decorrem de dois modos radicalmente distintos de representação de um outro ato de enunciação: o modo da citaçãorelíquia (ou seja, citação textual, preocupada em “mostrar”
uma cadeia significante) e o modo da reformulação-tradução
(preocupado antes em reenunciar um conteúdo).
Por outro lado, a autora considera também inadequada a análise que descreve o discurso direto como “objetivo” e “fiel”. A base de seu argumento aqui é que qualquer
enunciado é, como tal, um acontecimento único. Assim,
... mesmo quando cita textualmente (...), ele [o discurso direto] não pode ser considerado como “objetivo”, na medida em que reproduzir a materialidade exata de um enunciado não significa restituir
o ato de enunciação – do qual o enunciado é (apenas) o “núcleo” – na sua integralidade” (p. 134).
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É interessante observar, neste ponto, que essa crítica
à perspectiva de que o reportar direto do discurso oral é mimético, isto é, a crença na fidelidade e objetividade do discurso direto, aparece também em outros autores, entre os
quais se pode citar Tannen (1986), para quem toda a tentativa
de reportar um ato de fala só pode ser uma reconstrução
aproximativa.
Por fim, Authier-Revuz (1998) alerta para o fato de
que as formas de discurso reportado (as da trilogia tradicional
e as outras várias que ela comenta nesse seu trabalho) são
abundantes no discurso oral cotidiano, afirmação que, para
nossos propósitos, poderia ser verificada empiricamente com
base nos corpora do VARSUL e do BDS-Pampa.
Pode-se considerar que Authier-Revuz, inspirandose em textos de estudiosos do chamado Círculo de Bakhtin,
em Pêcheux e na psicanálise, elaborou uma das mais interessantes aproximações teóricas do discurso reportado, contribuindo significativamente para uma superação das trivialidades das análises tradicionais.
É dela (ver, entre outros, 1982 e 1984) a distinção e
o aproveitamento heurístico das duas heterogeneidades: a
mostrada e a constitutiva. A primeira busca recobrir os eventos de discurso citado explicitamente (marcados formalmente)
ou implicitamente (todos os tipos de alusão, por exemplo).
Trata-se dos eventos enunciativos a que Bakhtin (1986, p.163)
se refere pela metáfora das vozes que ainda não perderam
suas aspas.
A segunda diz respeito ao fato de que nosso dizer é
atravessado, de ponta a ponta, pelo interdiscurso – conforme
Pêcheux (1988), isto é, pelas vozes que funcionam em nós
sem aspas (para permanecer na metáfora bakhtiniana).
Desse modo, abre-se a análise para a complexidade
do dizer, deslocando-se o centro das atenções dos aspectos
formais para o funcionamento das vozes outras (aspeadas ou
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não) como estruturantes das seqüências verbais de qualquer
enunciador.
Pioneiros no redimensionamento da análise do discurso reportado estão, como dissemos acima, os membros do
Círculo de Bakhtin. O texto mais citado é o de Volochinov
(1997), publicado como a terceira parte de seu livro de 1929
(Marxismo e Filosofia da Linguagem).
Uma das observações principais desse texto é aquela
que diz (p.144) ser o discurso citado tanto uma enunciação na
enunciação como uma enunciação sobre uma enunciação.
Em outras palavras, para Volochinov (1997), o discurso citado não se esgota na citação, mas deve ser considerado como
um ato que revela também uma apreensão apreciativa da palavra de outrem. Essa observação é coerente com o quadro
teórico geral do livro (ver, em especial, o cap. 2). Nele se
aponta uma das teses principais da teoria da linguagem do
Círculo de Bakhtin, a saber, a estratificação axiológica das
línguas humanas. Em outros termos, assume-se aí que o dizer
humano compreende sempre seqüências verbais saturadas de
índices sociais de valor. Assim, quando citamos o dizer de
outro no interior do nosso, essa citação não apenas apresenta
as palavras do outro, mas o faz atravessando-as com nossa
apreciação (refratando-as sempre, portanto).
Essa perspectiva da refração, nuclear na teoria do
signo de Volochinov (1997), introduz um bom argumento
contrário às análises que apresentam o discurso direto como
“objetivo” e “fiel”. Reportar não é fundamentalmente reproduzir, repetir; é principalmente estabelecer uma relação ativa
entre o discurso que reporta e o discurso reportado; uma interação dinâmica dessas duas dimensões.
É essa relação que constitui, segundo Volochinov
(1997, p.148), o “objeto verdadeiro da pesquisa”, porque o
discurso reportante e o reportado “só têm uma existência real, só
se formam e vivem através dessa inter-relação, e não de maneira isolada”.
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Essa relação é, portanto, estruturante do dizer, na medida em
que, para usar as palavras de Bakhtin (1981, p.354):
No interior da arena de praticamente cada enunciado, trava-se uma interação intensa e uma luta
entre as palavras próprias e as palavras de outrem,
um processo no qual as palavras se opõem ou se
interanimam dialogicamente.

Assim, para Volochinov (1997), o erro dos pesquisadores que se ocuparam com as formas de transmissão do discurso de outrem é ter sistematicamente divorciado o discurso
citado de seu contexto de transmissão. Esse contexto envolve
não só as seqüências verbais que incluem o enunciado de outrem, mas também os fins específicos com os quais se dá a
transmissão (narrativa, processos legais, polêmicas científicas,
etc.); e, além disso, envolvem também a(s) terceira(s) pessoa(s), i. e., a(s) pessoa(s) a quem se destinam as seqüências
bivocalizadas e que condicionam, efetiva ou virtualmente,
ajustes no dizer.
Volochinov (1997) deixa claro que, na análise, não
interessa apenas observar esses elementos em si e reduzidos
ao evento empírico de sua ocorrência, mas principalmente
tomar esse evento como indicador de tendências básicas da
recepção ativa do discurso de outrem em determinada formação social. Caberia, por exemplo, analisar nessa perspectiva as
diferentes atitudes sociais frente aos mais diversos discursos e
como elas se expressam nos modos de reportar esses discursos, direção de pesquisa que certamente encontrará bom material nos corpora do VARSUL e do BDS-Pampa.
Volochinov (1997) lembra, nesse sentido, que há
verdadeiras hierarquias sociais de valor e que é importante
levar sempre em conta a posição que um discurso a ser reportado ocupa nessas hierarquias, porque elas afetam as
formas de transmissão admissíveis. Aceita-se, por exemplo,

30

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

atravessar um determinado discurso com réplicas, comentários, polêmicas (isto é, admitem-se, na citação, os diversos
tipos do estilo que Volochinov (1997, p.150) chama de pictórico
– aquele cuja característica principal é atenuar os contornos
exteriores nítidos da palavra de outrem)? Ou só se aceita citálo mantendo a relativa integridade da voz alheia (isto é, só se
admitem as diferentes variantes do estilo que esse autor
chama de linear – aquele cuja tendência principal é criar
contornos exteriores nítidos à volta do discurso citado)? Há
indícios de mudança nas hierarquias sociais, visíveis, por
exemplo, a partir da variação das formas de transmissão? Que
efeitos de sentido decorrem da inversão das hierarquias?
Podemos exemplificar a questão das hierarquias sociais de valor com o texto bíblico na nossa cultura atualmente.
No contexto de organizações religiosas cristãs fundamentalistas, o texto bíblico – entendido como a palavra revelada por
Deus – ocupa o ponto máximo de uma hierarquia positiva de
valor. Nesse caso, não se admite senão reportá-lo monoliticamente, isto é, preservando sua integridade.
Em outros contextos sociais, porém, o texto bíblico
é recebido como um dentre muitos textos literários. Como tal,
ele também está numa hierarquia positiva de valor (como
parte do patrimônio literário da cultura), mas não mais tomado como a palavra de Deus. Por isso, admite as mais diversas bivocalizações e ocorre em citações diretas ou em paródias; em citações ironizadas ou estilizadas; e assim por diante.
Em algumas entrevistas do VARSUL, por exemplo,
a RSPOA17, há inúmeras citações bíblicas, relacionadas com
a intensa determinação do informante no sentido de tratar
longamente dos ensinamentos de Cristo e suas implicações no
mundo atual, desviando-se sempre dos tópicos propostos
pelo entrevistador. Como são essas citações? Claramente demarcadas por contornos rígidos? Uma rápida observação da
transcrição parece suficiente para percebermos certas
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tendências que vão na direção de reportar monoliticamente o
texto bíblico. O excerto (2) mostra isso:
(2)
Ele inclusive disse também que: “Passará-” Não me lembro
direito né? Vou tentar reproduzir aqui: “Passará o céu e a terra,
mas minhas palavras não passarão.” Né? (linhas 600 a 604)

Nota-se, em (2), a presença do futuro do presente do
indicativo na citação bíblica, em contraposição com o uso do
futuro perifrástico no comentário metadiscursivo inserido
pelo informante antes de completar a citação. Esse contraste
entre o discurso reportado e o reportante só pode ser adequadamente avaliado se relacionado não só com a mudança em
curso na língua portuguesa, mas também com a sua configuração nos diversos tipos de discursos, como fica claro na análise empreendida por Faraco (1995) e (1996).
Além desse contraste, chama atenção, também, o
próprio comentário do informante, de cunho mais pessoal,
sobre sua incerteza a respeito da precisão com que estaria
citando. Este comentário, por si só, explicita exatamente a
atitude de adotar o modo da citação-relíquia (cf. AuthierRevuz), de demarcar o discurso reportado do reportante e de
tratá-lo monoliticamente. Admitindo-se, com Volochinov
(1997), que, ao reportar, este informante estabelece uma interação ativa entre o discurso reportante e o reportado, temos a
impressão de que todo o seu discurso se reveste desse caráter
monolítico, não tanto pelo emprego das variantes formais
(além do futuro do presente do indicativo, há também o pronome vós, pronomes enclíticos e diversos outros traços do
texto bíblico), mas pelo modo como se apropria da palavra,
estendendo-se interminavelmente nos tópicos que ele mesmo
vai encaixando e, com isso, reiteradamente subvertendo as
relações de poder entre entrevistado e entrevistador. É como
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se nessa arena só pudessem ser ouvidas as vozes que ele invoca, que ele valoriza.
Considerando o que dissemos sobre o exemplo (2),
bem como as diferentes hierarquias sociais de valor em que
estão posicionados os discursos e as correlações dessas hierarquias com as diferentes formas de reportar (como monolitos intocáveis ou como objetos livremente bivocalizáveis),
será importante analisar, como esboçamos acima, os efeitos
de sentido que emergem, em diferentes enunciações, do uso
das várias formas de cada um dos estilos de citação anteriormente mencionados e das relações que se estabelecem entre
os discursos reportante e reportado.

2.3 O discurso reportado:
algumas observações empíricas
Nesta seção, aproveitamos dados da entrevista
RSPOA30 (informante formada em música pela Escola de
Belas Artes, com mais de 60 anos) para mostrar empiricamente as várias direções de análise que entendemos são favorecidas pelos nossos corpora.
Tomamos da entrevista uma narrativa produzida a
partir do estímulo para a informante contar um “susto”, diante do qual ela anuncia que vai tratar de uma “questão de saúde”, o caso da filha que teve câncer aos 18 anos. A informante conta os acontecimentos tecendo uma rede de representações de diversos participantes, que comparecem à cena à
medida que suas vozes se combinam, de múltiplas formas,
com as vozes da informante nos diversos papéis (mãe, esposa,
familiar responsável pela paciente) que ela representa nas
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diversas interações que põe em cena. A narrativa se organiza
em torno das iniciativas da própria informante para solucionar
o problema, iniciativas representadas como fundamentalmente interacionais. Assim, há diversos exemplos muito claros de heterogeneidade discursiva neste discurso.
A informante reporta sua própria fala, em diversas
interações, nas quais se dirige: (a) ao primeiro médico que
atende sua filha, no qual ela não confia e com quem acaba por
estabelecer confronto, encenado na narrativa; (b) ao terceiro
médico consultado, no qual ela confia mais, devido a fatores
como a indicação do sobrinho-afilhado e a referida competência técnica (especialista em cancerologia com formação nos
Estados Unidos), mas mesmo assim descrito como apenas
“melhorzinho”; (c) à sua filha; (d) a seu marido; e (e) a si
mesma ou, talvez, a um interlocutor não identificado, ou,
ainda, reportando um enunciado que nunca foi proferido, mas
apenas pensado.
Além disso, a informante reporta a fala (ou, num
caso, a escrita) de seus interlocutores: os três médicos consultados (os dois acima mencionados e um terceiro, que aparece rapidamente na transição entre a instalação do problema
e o diagnóstico/ tratamento). Reporta também a fala da filha
e de pessoas não identificadas, mas provavelmente pertencentes ao quadro do hospital.
A forma mais utilizada é o discurso direto, geralmente introduzido por verbo dicendi, mas há também várias
ocorrências de discurso indireto. E há casos menos claros,
como se observa no excerto em (3):
(3)
Aí o médico falou: podia fazer (hes) ou quimioterapia ou radioterapia.

Neste enunciado, aparece verbo dicendi seguido de
pausa, mas o enunciado que segue não é discurso direto, e sim

34

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

uma reformulação da mensagem; o pretérito imperfeito do
indicativo (e não o futuro do pretérito, que é usado na continuação desse discurso) e a forma não padrão “quimicoterapia” (reparada logo adiante para “quimioterapia”), apontam
mais para o registro usado pela própria informante na
entrevista do que para o modo de preservação do discurso do
médico. Contudo, apesar desses evidentes sinais de
reformulação, não há conjunção subordinativa, típica do
discurso indireto. Mesmo assim e em função do que segue,
esse parece ser um caso de discurso indireto (como foi
apreendido pela intuição dos transcritores do VARSUL, que
não usaram aspas, apenas o sinal de dois pontos). Sob a
perspectiva de Authier-Revuz (1998, p.158), este poderia ser
um caso de discurso indireto quase-textual, em que não há
demarcação nítida entre o discurso reportante e o reportado,
mas a bivocalização está evidente. Sua inserção no contexto
discursivo transcrito em (4) é esclarecedora.
(4)
Aí o médico falou: podia fazer (hes) ou quimioterapia ou radioterapia. A quimioterapia, cairiam os cabelos, e ela era muito moça,
sabe como é, a criança ia ficar assim, então tinha radioterapia.
SÓ QUE ela não iria ter filhos.

Os enunciados que seguem ao que estava em (3) parecem ser de discurso indireto livre. Dirigindo-se ao entrevistador, a informante reformula informação técnica dada pelo
médico (“A quimioterapia cairiam os cabelos”), desta vez
empregando o futuro do pretérito e, assim, adotando um registro mais cuidado que o usado no enunciado precedente,
mas emprega, simultaneamente, estrutura tópico-comentário,
ausência de concordância verbal com o sujeito posposto e
marca de plural apenas no determinante, todos traços nãopadrão muitíssimo freqüentes no português oral do Brasil,
conforme inúmeras pesquisas sociolingüísticas. Dessa forma,
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a informante assinala, pela não homogeneidade das “maneiras
de dizer” (no caso, o tempo verbal), uma outra “fonte enunciativa”, o médico – cf. Authier-Revuz (1998, p.159).
Reforça tratar esse enunciado como discurso indireto livre o fato de que é dito com entoação ascendente e há
uma notável mudança de ritmo, de modo que a informante
adota, nesta e nas três orações seguintes, uma cadência marcada bem diferente, sempre ascendente, confirmando a passagem do plano narrativo para o da interlocução aqui-agora.
Dirige-se ao entrevistador, avaliando aspecto da situação reportada (“e ela era muito moça), solicitando um retorno do
ouvinte (“sabe como é”), iniciando uma explicação (“a criança
ia ficar assim”), para então concluir (“então tinha radioterapia”), mas aqui com clara entoação descendente que encerra
essa unidade enunciativa.
A isso, segue-se um comentário sobre as eventuais
conseqüências da radioterapia que parece ser novamente discurso indireto quase-textual, dado o uso da perífrase verbal
que contém não só o futuro do pretérito (e não o imperfeito)
como também apresenta o verbo ter no infinitivo com o morfema -r claramente pronunciado. Esse fato torna esse enunciado muito saliente, basta considerar que, segundo Gregis
(2001), o apagamento do –r nos infinitivos chega a 96% em
24 entrevistas de Porto Alegre, do projeto VARSUL, com
falantes que têm escolaridade correspondente a ensino fundamental ou médio. No contexto desta narrativa, com informante que tem terceiro grau, o apagamento do –r nos infinitivos é de aproximadamente 91%, uma taxa um pouco menor,
a nosso ver atribuível à conjunção de idade (mais de 60 anos)
e escolaridade, mas acima de tudo associada às escolhas estilísticas ou expressivas da informante ao construir esta narrativa, expondo de múltiplas maneiras a heterogeneidade das
vozes que ela põe em cena. Evidentemente, seria necessário
também comparar esses resultados com a análise global da
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entrevista e avaliar o papel de outras tantas possíveis explicações (os grupos de fatores analisados no estudo das regras
variáveis), o que escapa a nossos propósitos aqui. Admitindose, então, a saliência desse infinitivo com –r (e há outros nesta
mesma narrativa...), o que nos parece essencial é perceber que
essa saliência não só assinala, pela diferença, uma outra fonte
enunciativa colocada em posição alta na hierarquia social, mas
também assume valor metadiscursivo, demarcando o caráter
decisório do que vai ser dito a seguir (o leitor mesmo pode
observar esse encadeamento em (5) adiante).
Ainda em relação a esta narrativa, parece-nos importante tratar de um outro aspecto bem saliente no discurso
reportado, a realização da vibrante. Dada a sua variabilidade
no país, sabemos que esse segmento tem despertado a atenção de muitos pesquisadores (Callou et al., 1996; Monaretto,
1997, entre tantos outros). Ademais, ele aparece na pesquisa
dialetológica e sociolingüística como traço que se reveste de
grande significado social. Certas pronúncias desse segmento
recebem avaliação positiva, enquanto outras são alvo de forte
estigma: as realizações típicas dos descendentes de imigrantes
italianos e alemães no Sul, por exemplo, são freqüentemente
associadas com conceitos negativos de “colono”, “grosso”,
“rural”, etc.; a realização retroflexa é tradicionalmente associada ao dialeto “caipira”, entendido regionalmente, e a conceitos como “do interior”, “simplório”, etc., como já vimos
em (1), na fala de um dos informantes do Varsul. Estudos
quantitativos mostram a existência de tendências regionais em
termos de preferência por certo tipo de realização nas comunidades. No caso de Porto Alegre, a variante predominante é
o tepe, mas há também ocorrência de vibrante alveolar, de
fricativa velar e de retroflexa, esta última em quantidade bastante reduzida (Monaretto, 1997).
Dadas essas tendências, podemos examinar nossa
narrativa sobre um susto procurando ver qual variante a
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informante prefere, que outras realizações ocorrem e se há alguma relação disso com a demarcação do discurso reportado.
De modo geral, a audição da gravação desta informante dá a impressão de que ela varia bastante na realização
da vibrante. Na ficha social, os transcritores registraram a
presença de alguns “erres vibrantes”. No trecho aqui analisado e considerando exclusivamente a posição de início de
palavra, observa-se a preferência pela realização velar (9/18
ocorrências, 50%). Mas há, também, alta taxa de uso de
formas mais salientes: somadas as realizações de vibrante
múltipla alveolar, africada e não tensa, temos 7/18
ocorrências, ou seja, 39%, o que constitui um índice bem alto
(não devemos esquecer as limitações do cômputo aqui
realizado: somente início de palavra, somente dentro desta
narrativa, e não na entrevista como um todo).
Um exame detalhado dessa variabilidade em relação
às ocorrências de discurso reportado mostra que, das sete
ocorrências mais salientes, três são em discurso reportado: a
primeira, em discurso indireto (l. 3) em que a informante reporta discurso escrito (carta de recomendação para o tratamento); a segunda em discurso direto (l. 13) em que ela reporta a fala de dois interlocutores que não são identificados; e
a última, também em discurso direto (l. 19), em que ela reporta sua fala para o médico. Essa passagem merece, a nosso
ver, um olhar mais atento. Começamos por transcrevê-la em
(5), colocando em negrito as ocorrências salientes:
(5)
1. esse meu sobrinho tinha um amigo que era cancerologista
que tinha
2. estudado nos Estados Unidos e tinha chegado. Então ele
falou com
3. ele, com esse médico, ele viu os exames, né? e então
recomendou,
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fez uma carta, mandou pro Santa Rita, porque a [nome da
filha] ia
fazer pelo INPS porque a gente não podia, naquele tempo
(inint)
então fazer os tratamentos- Aí [o]- o médico falou: podia
fazer (hes)
ou quimioterapia ou radioterapia. A quimioterapia cairiam
os
cabelos e ela era muito moça, sabe como é, a criança ia ficar
assim,
então tinha radioterapia. SÓ QUE ela não iria ter filhos. Eu
digo:
“Não importa, eu quero a vida dela,” né? (est) Criança está
cheio no
mundo aí, né? E aí então, <se-> quando primeiro dia que a
gente foi
fazer, <ãh> quando chamaram o nome dela um disse pro
outro:
“Essa é aquela que o doutor [sobrenome do médico]
recomendou? ”
Tu vês como vale uma recomendação de um médico
melhorzinho,
né? Porque ele mandou a recomendação porque eu cansei de
pedir.
Digo: “Doutor, uma vizinha minha foi fazer essas aplicações,
fizeram muito forte e queimaram o pulmão dela.” Era no
seio e
queimaram o pulmão, depois ela acabou morrendo disso,
né? Eu
digo: “Então recomende , né?” E então por essa recomendação, né?
que eles fizeram fraco e levou dois meses e meio fazendo
radioterapia. (linhas 992-1020 na transcrição integral da
entrevista)
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A ocorrência na linha 3 do lexema recomed- é a primeira de uma série de seis. Neste caso a palavra recomendou é
dita não só com uma forte vibrante alveolar muito audível,
mas também com grande alongamento da sílaba inicial
(re:comendou) e ditongo no final, contrariando a tendência
usual de reduzi-lo. Há, portanto, grande saliência métrica,
fonológica e morfológica na pronúncia desta palavra. Ao
proceder assim, a informante atribui imponência e solenidade
à enunciação reportada (do médico com boa formação). Mas
essa realização parece ter ainda outra função, de caráter metadiscursivo, no sentido de assinalar para o entrevistador o caráter especial do que vai ser dito em relação a isso. Assim, fica
clara a importância dessa recomendação para o sucesso do
tratamento, mas também fica claro o caráter essencial do papel dessa mãe, da sua insistência em conseguir o melhor para
a sua filha. Essa seqüência culmina na linha 19, quando a informante reporta seu discurso direto dirigido ao médico, dizendo-lhe, numa inversão de papéis, o que fazer: recomende.
Também aqui há uma destacada vibrante alveolar, grande
alongamento da sílaba inicial (re:comende), a ponto de parecer constituir um pé métrico por si só; além disso, o verbo
está no imperativo de 3ª. pessoa (correspondente a o senhor),
mais formal e menos usual. Todos esses traços conferem
grande saliência a esta palavra também. Este discurso direto
da informante para o médico “melhorzinho” expressa, assim,
a insistência enfática que ela quer apresentar como tendo sido
essencial para a solução do problema, obviamente relacionada
com o que ela diz antes (linha 15: Porque ele mandou a
recomendação porque eu cansei de pedir).
Um último comentário precisa ser feito aqui: a informante lança mão de seu repertório para produzir, através
da variabilidade, certos efeitos discursivos e metadiscursivos.
Não se trata de escolher qualquer forma mais saliente, mas
sim a que, na comunidade de fala de Porto Alegre, parece
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estar associada ora a linguagem mais cuidada, ora a linguagem
mais antiga, ora à linguagem enfática de certos radialistas.
Uma vibrante retroflexa também seria muito saliente, mas não
teria o mesmo significado social nesta comunidade de fala.
Assim, a escolha dessas estratégias discursivas, em particular,
a realização da vibrante como alveolar nesses dois contextos
de discurso reportado nos informa sobre o seu significado
social justamente porque o discurso reportado revela atitudes
avaliativas dos falantes.
Em face do que foi dito antes, acreditamos que a
exploração analítica dessa narrativa oferece exemplos de
algumas questões relevantes sobre a presença de discurso
reportado nas entrevistas de bancos de dados de língua falada
como os do VARSUL e do BDS-Pampa e sobre certos limites
da análise quantitativa de regras variáveis realizada no âmbito
da sociolingüística.

2.4 Considerações finais

Alguns pesquisadores talvez adotem a posição de
excluir dados de discurso reportado de suas análises. Se à
primeira vista esta posição poderia parecer perfeitamente justificável, tanto a base teórica aqui exposta, quanto a análise de
alguns exemplos que empreendemos, apontam na direção
contrária. Todas as formas de discurso reportado, desde as
claramente demarcadas até as meras alusões imbricadas nos
enunciados, são constitutivas do discurso do informante, que
se reporta a e se apropria dessas outras vozes recriando-as.
Além disso, dada a complexidade das formas de relatar outros
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atos de enunciação de que os informantes se valem, e dado o
fato de que nossas transcrições são interpretações do que está
acontecendo na fala do informante por parte do(s) transcritor(es) e pesquisador(es), esta não é a melhor forma de enfrentar a heterogeneidade de vozes no discurso. Faz mais
sentido incluir os casos de discurso reportado na análise,
cuidando para codificá-los como tal e assim manter um
registro dos mesmos (pelo menos daqueles que são
claramente demarcados pelos informantes), de modo a poder
analisá-los não só sob o enfoque quantitativo, mas também
sob a abordagem descritivo interpretativa aqui esboçada, mais
capaz, talvez, de apreender os efeitos pretendidos ou o
significado social das formas variantes.
Nossa proposta envolve, então, controlarmos a presença de discurso reportado em nossas análises de regras variáveis e, entre outras coisas, compararmos os resultados dessas
análises entre si quanto à significância estatística ou não do
discurso reportado para cada fenômeno estudado. Outro
ponto importante parece ser a possibilidade de investigar correlações entre esses resultados: se o falante vem empregando
um certo registro em sua fala e muda para outro registro nos
casos de discurso reportado, essa direção deveria aparecer na
análise de vários fenômenos simultâneos? Por exemplo, além
de empregar mais nós do que a gente, o falante também empregaria mais concordância verbal e concordância nominal nos
enunciados em discurso reportado? Em caso afirmativo, o
que isso revela sobre o modo de funcionamento do discurso
reportado? E sobre a avaliação social das variantes empregadas? Em caso negativo, o que esse modo de reportar revela
sobre as variantes destacadas e as não destacadas pelo informante? Haveria diferença entre o que ocorre no discurso direto e no discurso indireto? Tais questões, a nosso ver, apontam para possíveis benefícios que podemos obter se
buscarmos inter-relações entre os resultados de diferentes

42

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

análises, em lugar de tratá-las como entidades separadas de
universos inconciliáveis. Uma compreensão mais ampla do
funcionamento social da linguagem talvez estivesse mais ao
nosso alcance então.
Uma outra questão que mereceria atenção advém
das pesquisas relatadas por Wardhaugh (2002) – mencionadas
na primeira seção de nosso estudo. Trata-se de investigarmos
a possibilidade de haver diferenças sistemáticas quanto ao
discurso reportado nas diversas comunidades incluídas em
nossas amostras, as quais envolvem culturas, variedades dialetais e até línguas distintas. Referimo-nos, por exemplo, às
comunidades bilíngües alemão-português ou italiano-português do VARSUL, ou às comunidades bilíngües espanholportuguês da amostra do BDS-PAMPA. Isso sem esquecer
possíveis diferenças entre homens e mulheres e entre os diversos tipos de discurso que as entrevistas contêm. Ademais,
as relações entre o discurso reportado e o reportante põem
em destaque a necessidade de abordar simultaneamente vários
níveis de análise lingüística e, em particular, de desenvolver
uma abordagem sistemática da prosódia que se articule adequadamente com as orientações teóricas de Análise do Discurso e de Sociolingüística aqui referidas.
Certamente, muitas outras questões sobre o discurso
reportado poderiam e deveriam ser levantadas: o funcionamento dos dêiticos e dos verbos dicendi ou sua ausência, o
emprego das formas de tratamento, os papéis ou as vozes em
que o “falante” se desdobra, a influência do “ouvinte” na seleção das formas de dizer, a representação escrita dos discursos
reportado e reportante em nossos projetos de pesquisa e textos acadêmicos... Na impossibilidade de dar conta disso tudo
neste espaço, julgamos importante concluir agradecendo aos
nossos informantes, que, com sua disponibilidade, boa vontade e mesmo interesse em cooperar para o desenvolvimento
da ciência, abriram suas portas aos nossos entrevistadores e,
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com isso, abriram também muitas perspectivas para
ampliarmos nossa compreensão do funcionamento social dos
discursos.
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ANEXO
A representação escrita da fala, na visão da informante RSPOA30

Entrevistador: A senhora comentou com a gente que a senhora
achava que não falava bem. E qual é o problema? (risos e)
Informante: Se tu vais passar isso aí, tu vais ver que a gente fala,
às vezes sem querer, tu comes [um]- um final de palavra, né? às
vezes o esse não sai, né? E aquela outra que fez uma entrevista
comigo (do Projeto NURC) então [ela]- ela tirou ao pé da letra o
que eu falei. (risos e) Se [e]- [e]- [e]- [se]- (inint) se eu falava
uma palavra que comia o esse ela botava sem o esse. Eu digo:
“Mas não é assim.” [3Ela tinha que-3]
Entrevistador: [3E a senhora acha-3] A senhora acha isso feio?
Informante: Eu achei horrível, né? (est) Eu digo, ela podia ter
botado certo, né? porque eu [não]- (est) normalmente eu não falo
assim. Mas agora, aí eu comecei a olhar <ou-> aliás, ouvir no
rádio os <speakers> também comem. (est) comem, eu digo:
“Olha! não sou só eu que como o esse no final às vezes, né? Por
exemplo, ‘nós estamos’. Às vezes não sai o ‘estamos’, né?” (l.
1.211-34)

3
A IMPORTÂNCIA DE VARIÁVEIS
ESTILÍSTICO-DISCURSIVAS
PARA AS ANÁLISES DE FENÔMENOS
LINGÜÍSTICOS VARIÁVEIS
Luís I. C. AMARAL(a)

A variação sociolingüística laboviana, enquanto modelo de análise quantitativa de dados lingüísticos variáveis,
trouxe uma série de vantagens a nossos estudos. A partir dela,
pudemos ter noções mais exatas da abrangência social de nossas investigações científicas: saber que o fenômeno lingüístico
que estamos a analisar ocorre com bastante freqüência em
uma determinada comunidade de fala caracteriza-se como
uma justificativa a mais (e das boas) para continuarmos a investigação. A partir dela, pudemos utilizar exemplos de fala
real em nossos textos, conscientes de sua verdadeira medida.
A partir dela, pudemos avançar os estudos dialetológicos,
ampliando a visão e a metodologia clássicas aplicadas aos topoletos a outras dimensões sociais (classe social,
(a)

Universidade Federal de Pelotas – UFPel / Universidade Federal do Rio
Grande do Sul – UFRGS.
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principalmente). Contudo, esse modelo de análise quantitativa
trouxe-nos também alguns problemas.
Talvez pelo fato de sermos pesquisadores de uma
das mais humanas das ciências – dado que os estudos de linguagem possuem dimensões psíquicas, psicológicas, fisiológicas, físicas, biológicas e sociais, entre outras – temos certa
dificuldade de nos associar a modelos de análise que intentam
pôr ordem no “caos” através de modelos matemáticos. Nossa
histórica ligação com a filosofia nos impede de aceitar sem
esbravejar qualquer modelo de ciência que reduza a realidade
à exatidão de números. É freqüente o argumento de que isso
empobrece a análise.
Não há como negar, entretanto, que a tradição póssaussuriana de pesquisa lingüística sempre esteve ligada aos
modelos utilizados pelas outras ciências. Por mais que estejamos convictos de que a linguagem é vária e que deve ser abarcada em toda a sua complexidade, nossa tradição é a de esquartejar, de segmentar ao máximo para compreender o objeto de nosso estudo, a ponto de na maioria das vezes perdermos o todo de vista. Por mais que tentemos evitar, estamos sempre recortando, focalizando, delimitando.
Devemos ter a compreensão de que a ciência que fazemos tem uma história e recebe influências de outras ciências, de outros tempos passados, de modismos estéticos, de
contextos e oportunidades políticas e econômicas, de correntes filosóficas e ideológicas. Assim sendo, não se trata de querer uma ciência da linguagem “pura”, livre de interferências.
Ao contrário, trata-se de chamar tais influências de contribuições e
utilizá-las em diferentes estágios de nosso trabalho de pesquisa.
Em vista disso, quero propor que entendamos o
modelo laboviano de pesquisa, no seu primeiro estágio, como
uma abordagem grosso modo. Uma abordagem que – antes de
produzir qualquer conclusão científica generalizável – sente a
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necessidade de descrever o impacto social de um fenômeno
lingüístico em termos estatísticos. Por esse motivo, grosso modo.
Por ser um modelo que serve de ponto de partida à teorização
lingüística. Nesse sentido, é elogiável o fato de muitos pesquisadores1 que produzem teoria, antes de tudo, medirem a variação, a pertinência de alguns condicionadores lingüísticos e
sociais.
Mas para saber, com adequação e precisão, qual é a
taxa de uso de uma forma lingüística, se faz necessário definir
muito bem as variáveis (os grupos de fatores) e produzir relações à exaustão entre essas variáveis. É importante, pois, que
se tenha em mente, para além do domínio de estatística, quão
fundamental é verificar a relação lógica entre a quantificação e
as considerações teóricas que queremos impor ao nosso trabalho.
Sem isso, ficamos a reboque de uma metodologia que, nesse
caso, nada apresenta além de números (se não confusos, instauradores de confusão) e que desumaniza nossa investigação
científica.
Essa relação lógica se manifesta claramente quando esboçamos um plano a ser atingido ao cabo da análise estatística. Vemos com bastante freqüência trabalhos de análise variacionista2 considerarem muitas variáveis lingüísticas como
condicionadores da alternância estudada. Alguns desses trabalhos deixam-nos com a sensação de que estão incompletos.
Em muitos casos é o que acontece: seus resultados ainda são
parciais.
Procuramos uma relação lógica entre a análise estatística3 produzida e a análise lingüística que julgamos confirmar
1

Apenas para citar alguns líderes de trabalhos desse tipo no sul do Brasil: Ana
Zilles (UFRGS), Carmem Matzenauer (UCPel), Edair Gorsky (UFSC), Leda
Bisol (PUC-RS), entre outros.
2
Dentre eles alguns trabalhos meus da década de 90.
3
Muitos dos conceitos sobre estatística aqui apresentados são devidos às
explicações generosas de Gregory Guy e Ana Zilles.
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nossas hipóteses quando o plano que esboçamos contém um
princípio básico: “Quero explicar este fenômeno lingüístico
com o mínimo de regras geradas por um mínimo de fatores.”
Quando assim agimos, não construímos apenas variáveis, mas
conjuntos de variáveis com inter-relações motivadas por princípios lingüísticos. Essas variáveis, organizadas em conjuntos
com relações gramaticais intrínsecas devem conter base lingüística (lógica e teórica) que permita possíveis futuras amalgamações. Por exemplo, uma vez que a literatura específica da
área de variação em estudos de concordância contempla a
inter-relação “saliência fônica” e “tempo verbal”, é necessário
que haja meios de intercruzar esses dois itens. É importante,
portanto, que se construam conjuntos de variáveis que possibilitem tais cruzamentos. Para tanto, a distribuição dos grupos
de fatores nos conjuntos deve seguir dois critérios elementares: (1) que as variáveis do conjunto possam ser hierarquizadas e (2) que seja garantida alguma unidade tipológica entre as
variáveis.
A ilustração abaixo apresenta um esquema possível
de hierarquização de variáveis em um conjunto de caráter prioritariamente morfológico para a análise de concordância
verbal de 2ª pessoa do singular. Como está demonstrado, a
Saliência fônica 4 é a variável mais importante do conjunto, pois
possui elementos comuns a todas as outras variáveis e tem
estrutura mais complexa do que as outras. Ela divide com
Tempo verbal um aspecto comum, no que concerne à concordância verbal de 2ª pessoa do singular: sempre que ocorrer a
forma com maior quantidade de material fônico (-ste), esta
4

Proposta inicialmente por Naro & Lemle (1976) como uma “Escala de saliência fonética da oposição singular/plural”, a partir de um estudo de concordância
verbal na fala de informantes fluminenses analfabetos do projeto Competências
Básicas do Português. A “escala de saliência fônica” resulta da observação de
que quanto maior a quantidade de material fônico presente em dado lingüístico,
tanto maior será a distingüibilidade desse dado pelo ouvinte; menor suscetibilidade terá, pois, à perda de marcas.
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forma estará no pretérito perfeito do indicativo5. Então como saber
se o condicionador que está atuando é saliência fônica ou tempo
verbal? – Não há como saber. Por isso, precisamos ‘construir’
uma nova variável, que mantenha os fatores mais significativos
das duas. Além disso, tanto a saliência fônica quanto o tempo
verbal se entrerrelacionam com a variável vogal temática do verbo.
E essa relação tem de estar representada nessa nova variável. E
assim, sucessivamente.
Ilustração 1 – Esquema de hierarquização de variáveis
em um conjunto

Dito isto, para se chegar àquele modelo ideal, supramencionado, de “um mínimo de condicionadores”6 são
necessários vários testes de significância estatística 7 entre fatores
dentro de uma variável até que se chegue à expressão mais
enxuta dela. Isso se repete em todas as variáveis. Então, se
5

É o que se chama, em estatística, de falta de ortogonalidade.
Essa aspiração corresponde ao que se chama, em termos de estatística, de
Navalha de Occan.
7
Aos que não sabem fazer teste de significância estatística aconselho utilizar o
programa Varbrul através do Windows, versão 2001 (que pode ser obtido
através de e-mail a amarallu@ufpel.tche.br).
6
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passa ao processo de amalgamação de variáveis dentro do
conjunto.
Minha hipótese é a de que a variação de um item de
fala em dado dialeto pode ser provocada e impulsionada fundamentalmente por um fator lingüístico (ou, no máximo, pela
sua interação com outro fator lingüístico). E o mesmo se
aplica aos fatores sociais. Isto é, um fenômeno lingüístico
variável ocorre em determinada comunidade de fala e esta
“percebe” como motor principal um único fator lingüístico. 8
A tarefa do lingüista é descobrir qual é esse fator para essa
comunidade. Quando iniciamos o estudo de um fenômeno
lingüístico variável (seja ele fonológico, morfológico, sintático,
lexical etc.), sabemos que sua ocorrência estará associada a
algum condicionador lingüístico, social ou de estilo. Importante é determinar quais são esses condicionadores a partir de
uma análise estatística minuciosa e de nossa experiência como
pesquisadores do assunto. E esses momentos devem apresentar preferentemente resultados harmônicos.9
Seja qual for o fenômeno, devemos considerar que
podem haver condicionadores de ordem fonológica, morfológica, sintática e estilístico-discursiva. A isso me referia
acima, como o segundo critério para a distribuição das variáveis nos conjuntos (i.e., que seja garantida alguma unidade
tipológica entre as variáveis). Devemos, pois, pensar em termos de conjuntos de variáveis que apresentem alguma unidade tipológica que esteja adequada ao nosso trabalho.

8

Por exemplo, se a elevação de /i/ para [e] em posição pretônica não é
plenamente explicada por harmonização vocálica (a presença de /i/ ou /u/ na
sílaba seguinte), então é necessário que se encontre o fator que, interagindo com
a harmonização, possa dar conta da quase totalidade dos casos dessa elevação.
9
Não devemos perder de vista que somos lingüistas, não matemáticos. De outro
modo, também precisamos nos dar conta de que a produção de teoria lingüística
sem base em dados sociolingüísticos pode não passar de pura especulação
filosófica.
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Por exemplo, a ilustração acima foi apresentada
como de caráter prioritariamente morfológico. Entretanto, tonicidade
é um elemento da fonologia. A variável Tonicidade se encontra
nesse conjunto por conta de sua importância para a constituição da saliência fônica (ou saliência morfológica, como chamou
Guy (1981). Também se poderia apresentar o conjunto de
variáveis como morfofonológico, mas isso não traduz com precisão o seu caráter e a sua hierarquização.
Então, é importante que se instaurarem discussões
sobre os condicionadores supraditos à luz da prática de construção de variáveis em trabalhos variacionistas. Neste texto,
quero colocar em discussão o conjunto estilístico-discursivo.
Neste conjunto, é importante que se discuta o modo de organização de variáveis como discurso reportado e estrutura da
narrativa.

3.1 O discurso reportado

Até para evitar digressões, quando tratar de discurso
reportado, vou-me ater aos aspectos práticos de sua formulação
enquanto grupo de fatores e suas implicações sociais. As
questões conceituais, tomo-as emprestadas do excelente texto
de Ana Zilles e Carlos Alberto Faraco presente neste
handbook.
Em vários trabalhos, tem sido utilizado um grupo de
fatores discursivo que tenta dar conta do grau de formalismo
da fala do entrevistado em relação ao seu julgamento da fala
de um interlocutor (real ou virtual). Esse grupo de fatores tem
sido chamado com muita freqüência de Interação
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Emissor/Receptor10 com um fator referido como “o falante
repete fala de outra pessoa”. 11
A complexidade desse fator (que passarei a chamar
apenas de Discurso Reportado, mas estarei me referindo a discurso
reportado direto) não pode ser abarcada tão somente por ‘o
falante repete fala de outra pessoa’, pois há vários aspectos que
precisam ser considerados. Apenas para citar alguns: há casos
em que o falante recria sua própria fala; em outros, recria
conteúdos apenas pensados por ele; há casos em que ele recria a fala de familiares ou pessoas íntimas em relações assimétricas; em outros, as relações são simétricas;12 há casos em
que os discursos são atribuídos a pessoas com pouca ou nenhuma intimidade com o falante; e há casos ainda em que as
situações discursivas, os personagens, os discursos reportados
nem sequer existiram, i.e., foram inventados.
A hipótese central de uma variável como esta é a de
que, em discurso reportado direto, o discurso de pessoa próxima (pais, irmãos, avós, tios etc.), o discurso de pessoa nãopróxima (cabeleireira, adversários de taekwondo, técnico de
futebol etc.) e o discurso do próprio informante afetam a taxa
de aplicação do fenômeno estudado em escala diferente de
situações discursivas em que há referência genérica ou
10

Este título contém uma contradição evidente: o termo Interação é incompativel com a terminologia Emissor/Receptor, simplesmente porque as teorias que
as cunharam são incompativeis. Além disso, a Teoria da Comunicação não é a
mais adequada para dar conta das relações discursivas que se estabelecem entre
sujeitos em uma interação.
11
12

Ver Loregian (1996, p. 30).

As relações de poder entre indivíduos podem ser simétricas ou assimétricas, e
isso depende especialmente do contexto discursivo. Por exemplo, na novela
Pequod, de Vitor Ramil, Ahab desejava estabelecer uma relação simétrica com
seu filho, e esforçava-se em tratá-lo como igual: “...não quero que haja distância
entre nós” (p.73); momentos há, contudo, que essa relação torna-se assimétrica,
isto é, que o pai assume o poder que lhe é dado pela condição de chefe da
família.
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interlocução. Logo, parto do pressuposto de que, e.g., o uso de
marcas de concordância está associado a estilo mais próximo
do formal ou a relações assimétricas. O uso de estilo mais
formal pode estar associado ao grau de assimetria das relações
do informante com os sujeitos cujas falas foram reportadas e
ao grau de consciência do informante com relação às situações discursivas. Nesse sentido, suponho que o grau de convivência do reportador interfere no processo de aplicação de
marcas de concordância. Assim, nas situações em que as marcas de concordância são resultado de um fenômeno discursivo prioritariamente – justificado talvez por avaliações realizadas pelo sujeito do discurso referentemente ao ‘outro’, ao
contexto em que se deu o discurso, às situações de
simetria/assimetria das relações de poder entre indivíduos –
há necessidade de estabelecimento de outros parâmetros,
além dos já tradicionalmente utilizados.
Então, é importante incluir em fator específico as
pessoas mais próximas do informante13 em relações simétricas
e em outros dois fatores essas mesmas pessoas em situação
assimétricas (superior e inferior).14 Como já foi dito acima,
devido ao grau de convivência, o entrevistado tem condições
de reportar com maior facilidade a fala de pessoas próximas,
reproduzindo não só o discurso, mas também a prosódia, o
estilo característico de cada indivíduo incluído na narrativa.
Logo, com a inserção do discurso de pessoa próxima na própria narrativa – eu suponho – o informante pode imprimir
marcas associadas a um estilo mais formal em índice
13

O cônjuge, os pais, os irmãos, os avós, os amigos, os tios e os primos com
que se tem maior convivência etc.
14

O efeito sistemático disso ainda é duvidoso, pois não são todos os fenômenos
que apresentam variação rica associada a esse aspecto. A simetria/assimetria
das relações é importante para alguns fatores de variáveis discursivas, mas não
para todos. Por esse motivo, vale a pena testar sistematicamente em cada fenômeno lingüístico estudado.
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diferenciado do seu uso comum, especialmente quando
reporta fala de pessoa com quem mantenha, em determinados
momentos, uma relação assimétrica.
Outros fatores devem dar conta do discurso reportado de outras pessoas, com quem o informante mantém
contato ocasional, i.e., o bolicheiro, o açougueiro, o feirante, o
dentista etc. O comportamento deste fator pode ser afetado
pela visão que o reportador tem das características sociais
(idade, classe social, ocupação, etc.) das pessoas cujo discurso
foi reportado.
Em outros fatores, deve-se verificar se há alteração
no padrão de aplicação do fenômeno estudado quando o informante reporta a própria fala em relação à média de aplicação ao longo de sua entrevista. Em certos casos, além do papel da simetria das relações, é interessante diferençar o
pensamento reportado do discurso reportado. Além disso, há casos
evidentes em que o entrevistado “inventa” situações (ou
colore alguns trechos) para demonstrar sua superioridade.
Esse parece ser o caso presente na narrativa abaixo, 15 retirada
da gravação da fala do informante 14 do BDS Pampa16 –
Pelotas. A narrativa de base é a de um músico que relata sua
experiência de vida em Portugal, quando lá esteve por dois

15

Os discursos reportados estão em itálico. As expressões sublinhadas demonstram que apresentam marcas lingüísticas que se comportam de modo diferente
no discurso reportado do próprio entrevistado e dos seus interlocutores. A
transliteração foi adaptada para que se pudesse perceber nuances fonéticas.
16

O Banco de Dados Sociolingüísticos da Fronteira e da Campanha Sul-RioGrandense (BDS Pampa) é composto de entrevistas com informantes de 21
municípios da fronteira sul do Brasil.
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anos. O relato contém diálogos entre um português e uma
africana e entre o mesmo português e o músico brasileiro. 17
(1)
Certa vez, eu tava (A) cortando(F) meu cabelo c’uma (B) moçambicana em Portugal, na cidade de Braga, onde eu tinha minha casa,
e aí entrô(C) um português (2) e diz assim pra mulher: “como
estás(A/D) parecida com uma (B) portuguesa, pá!” (3) E ela diz:
“Não me ofendas(D) porque eu sou(C) africana e tenho muito orgulho disso.” (4) E ele: “Vocês brasileiros (C), africanos são tudo a
mesma coisa.” (5) E eu na mesma hora tirei aquele “crrr”, aquele
negocinho de cortá (G) cabelo, que não dexa (C) o cabelo caí no
corpo e disse: “Olha aqui oh, eu sô(C) brasilero(C), tu já tivesse(A/E)
no Brasil?” (6) E ele: “Não. O Brasil só tem futebol, mulher pelada e samba.” (7) E eu digo: “Já tivesse(A/E) no Brasil? ” (8) E
ele: “Não!” (9) E eu digo: “Então tu é(D) um baita dum preconceituoso.” (10) E ele na mesma hora: “O quê que estás(A/D) a me
chamar(F/G), pá?” “Que que estás(A/D) a me chamar(F/G)?” (11) E eu
digo: “Sabe que que é preconceito?” (12) E ele disse: “Sei.”
(13) “Então me diz.” Aquele jogo de palavras, sabe?, ele não
sobe (C) me dizê(G), ficô(C) queto(C). (14) Eu digo “preconceito vem
do português – pré-conceito – tu faz(D) um conceito ruim de uma
coisa que tu não conhece(D), então tu fala (D) mal sem conhecê(G),
então tu é(D) preconceituoso. Eu posso falá (G) que isso aqui é
bababá... porque eu vivo aqui. Agora, eu não admito que fales(D)
do Brasil sem nunca tê (G) ido.” (15) Ele saiu me xingando portaafora e nunca mais voltô(C), nem me olhava na cara. [D14]

17

Legenda: A – alternância estar ~ tar; B – alternância com uma ~ c’uma; C –
monotongação / ditongação; D – presença/ausência da marca de concordância
de segunda pessoa do singular; E – alternância /-ste/ ~ [-sse]; F – alternância da
sintaxe PB ~ PE, e.g., “eu tava cortando meu cabelo (1)” ~ “estás a me chamar
(10)”; G – presença/ausência de /r/ no final de verbos no infinitivo. O duplosublinhado indica a avaliação do entrevistado como forma padrão; o
sublinhado, como não-padrão.
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Na breve narrativa acima, é de se destacar que o discurso reportado do português (e da moçambicana inclusive)
contém inúmeras marcas distintivas do discurso reportado do
próprio informante. Na fala do brasileiro, há predomínio de
monotongação em palavras como: entrô (1), brasilero, dexa, sô
(5), sobe, ficô, queto (13) e voltô (15). Entretanto, há ditongação
nos vocábulos brasileiros (4), dito pelo português, e sou (3), dito
pela moçambicana. Ao reportar seu próprio discurso, o pelotense somente utilizou marca de concordância de segunda
pessoa do singular padrão em fales (14), ao final da narrativa;
nos outros casos, portanto, não há marcas, como em: tu é (9),
tu faz, tu não conhece, tu fala e tu é (14). Ao português e à moçambicana, estão associadas formas com concordância; respectivamente, estás (2) e (10) e ofendas (3). Por fim, na fala do
brasileiro há sempre apagamento do r-final dos verbos no
infinitivo, como em: dizê (13) e conhecê, falá, tê (14). Ao passo
que as duas ocorrências que aparecem no discurso reportado
do português contêm o r-final, como em chamar (9).
É pelo que está exposto acima que esta discussão
sobre discurso reportado se faz importante: porque reconhece
a existência de condicionadores discursivos na variação lingüística. Contudo, mais do que isso, o discurso reportado
precisa ser analisado segundo sua relação com seu componente social, mais especificamente com seu componente sociolingüístico. Por este prisma, a análise do discurso reportado
justifica-se pelo componente social presente no modo com
que o informante vê o outro. No discurso reportado, ao que
parece, há a supremacia do ente social. Por exemplo, o embate apresentado na narrativa acima, entre o brasileiro e a
moçambicana contra o português, era primordialmente de
caráter étnico, de atitude (inclusive lingüística) socialmente
motivada. A representação da fala do português (também da
moçambicana) revelava a posição do brasileiro em relação a
ele(s), ainda que não houvesse traços prosódicos marcados.
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Essas avaliações servem como pistas para o interlocutor compor sua visão da cena e do personagem cujo discurso está sendo representado. Nesses momentos importa
muito, no caso das entrevistas do BDS Pampa, a interação
entrevistado vs. entrevistador. Portanto, a inserção de discurso reportado leva em conta uma terceira pessoa – a pessoa
a quem estão sendo transmitidas as enunciações citadas. Essa
orientação para uma terceira pessoa é de primordial importância: ela reforça a influência das forças sociais organizadas
sobre o modo de apreensão do discurso. É possível que, pela
força da interação com o entrevistador, o entrevistado (na
narrativa acima) tenha “colorido” a cena com a intenção de
demonstrar virilidade, bairrismo ou superioridade étnica. A
“terceira pessoa” (o entrevistador) pode ter sido vista pelo informante como, e.g., “alguém a quem devo impressionar”.
Em suma, o que se disse aqui sobre discurso reportado procura demonstrar que sua autonomia dentro da narrativa do informante obriga-nos a tratá-lo com a devida independência. Quando se for proceder à análise de dados variáveis em uma entrevista, é necessário que sejam separados os
eventos de forma a que surjam dois blocos lingüísticos, um
com a fala do próprio informante e outro com as falas expressas com os discursos reportados (subdivididos de acordo com
o que foi exposto acima). Todavia, não se pode esquecer que
o discurso reportado é discurso do informante; tomado por
empréstimo de outrem – é verdade – mas traduzido, reinterpretado, recriado, reinventado, adaptado à situação discursiva
e interativa. O que se poderá descobrir, ao fim da análise, é
que em determinados discursos reportados há maior taxa de
aplicação do fenômeno lingüístico estudado [no caso específico aqui o estudo de P2]. Com isso se descobrirá, ao mesmo
tempo, que a variação lingüística – além de ter como determinante, condicionadores sociais, lingüísticos e de estilo – está
associada a algumas situações discursivas, mais do que outras.
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3.2 A estrutura da narrativa

O outro aspecto importante para a presente discussão é o modo de organização de uma variável discursiva sobre
a forma de estruturação dos eventos em uma narrativa, que
pode ser chamada provisoriamente de estrutura da narrativa.
Os estudos de narrativas, em geral, buscam elucidar
aspectos textuais a partir de um ponto de vista lingüístico ou
literário. Aqui, procuro, prioritariamente, enfocar aspectos de
narrativas orais curtas que apresentem implicações sociolingüísticas. Parto da observação de narrativas retiradas de entrevistas realizadas em Pelotas – que fazem parte
do BDS Pampa – e as coloco em contraste com os preceitos
labovianos de captura e análise de dados lingüísticos vernaculares.18
Labov (1970) propôs cinco premissas metodológicas, que conduzem ao paradoxo do observador; 19 a solução desse
paradoxo é o problema metodológico central. A primeira
premissa é a mudança de estilo. Alguns informantes apresentam
mais intensamente mudança de estilo do que outros, mas todos os falantes apresentam mudança de algumas variáveis
lingüísticas como o contexto social e mudança de tópico. Algumas dessas mudanças podem ser detectadas qualitativamente nas menores autocorreções do falante, que são geralmente em uma direção uniforme. Segundo Lehmann (1976,
p.278), “todos os falantes de uma língua desenvolvem algum
18

Vernáculo, na concepção laboviana, corresponde à fala natural produzida
sem monitoramento pelo falante; diferentemente, portanto, do sentido que lhe é
atribuído com mais freqüência: segundo o dicionário Novo Aurélio Século XXI,
1999, p.2063: “2. Fig. Diz-se da linguagem genuína, correta, pura, isenta de
estrangeirismo; castiço.”
19
Obter dados do vernáculo através de uma entrevista em que o informante
sabe estar sendo gravada a sua fala.
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controle de suas variedades de fala. Algumas variedades, selecionadas de acordo com contextos intelectual e social, são
geralmente referidos como estilos”. Guy (1993, p.231) trata
“esta dimensão estilística como uma variável contínua de automonitoramento (que atinge o máximo em estilos mais formais)”. Outra premissa, a atenção, caracteriza-se pela atenção
prestada à própria fala. A maneira mais significativa em que
essa atenção é manifestada é no automonitoramento. Para
Labov (1970, p.34),
este axioma (em verdade, uma hipótese) recebe forte
suporte do fato que falantes apresentam o mesmo nível para muitas variáveis lingüísticas importantes em
fala casual, quando eles estão muito envolvidos, e falando excitadamente, quando eles estão profundamente envolvidos emocionalmente. O fator comum
para ambos estilos é que a atenção mínima é útil para
o [não-] monitoramento da própria fala. 20

Uma terceira premissa, o vernáculo, considera que
nem todo estilo ou ponto no contínuo estilístico é de igual
interesse aos lingüistas. Alguns estilos apresentam padrões fonológicos e gramaticais irregulares com muita “hipercorreção”. 21 Em outros estilos, são encontrados fala mais
20

Grifo meu.
O termo hipercorreção, segundo a proposição de Labov, corresponde a uma
taxa de uso de uma forma tomada como de prestígio pelo falante em níveis
muito superiores à taxa média de uso do grupo em que esse falante está se inserindo; remete, pois, à alternância lingüística produzida por mudança de estilo. E
isso nada tem a ver com a acepção que é atribuída à hipercorreção (ultracorreção) por Novo Aurélio Século XXI, 1999, p. 2026: “Preocupação de falar bem
que redunda em erro.” Assim sendo, não há, necessariamente, hipercorreção,
e.g., em [e]ncêndio, uma vez que há ambiente fonólogico bem determinado e
favorecedor de alternâncias desse tipo. O que tem de ser avaliado pelo pesquisador, quando pretender postular a hipercorreção como justificativa de um
fenômeno lingüístico, são as condições extralingüísticas que envolveram a
entrevista que contém o dado, o contexto e o momento da produção do termo,
aspectos considerados dos mais importantes neste texto.
21
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sistemática, em que as relações fundamentais que determinam
o curso da evolução lingüística podem ser vistas mais claramente. Isto é o “vernáculo” – o estilo em que a mínima atenção é prestada ao monitoramento da fala. A observação do
vernáculo fornece os dados mais sistemáticos para análise da
estrutura lingüística. Na quarta premissa, a formalidade, Labov
considera que “qualquer observação sistemática de um falante
define um contexto formal no qual mais do que uma mínima
atenção é prestada à fala”. Em uma entrevista gravada com a
ciência do entrevistado, não se pode esperar encontrar o uso
do vernáculo. Não importa quão casual ou amigavelmente o
falante se apresente ao entrevistador, ele certamente terá uma
fala mais casual, um outro estilo no qual ele conversa com
seus amigos e familiares. Por fim, a última premissa, os bons
dados. A única maneira de se obterem bons dados suficientes a
partir da fala de uma pessoa é através de uma entrevista individual gravada: o tipo mais óbvio de observação sistemática.
O foco de uma pesquisa lingüística na comunidade
deve ser descobrir como as pessoas falam quando não estão
sendo observadas sistematicamente, ainda que somente se
possa obter esses dados por observação sistemática com o
consentimento do entrevistado. O paradoxo do observador. Mas é
possível chegar aos dados de fala não-monitorados pelo informante (o vernáculo) através de análise interna da estrutura da
narrativa.
Tem-se dito com muita freqüência que, ao ser utilizada a fala de um informante para pesquisas variacionistas, o
investigador deve descartar os minutos iniciais e finais de uma
gravação (em geral cinco minutos). Essa recomendação visa a
evitar que dados de fala com alto grau de monitoramento
possam distorcer os resultados encontrados na análise quantitativa, já que em início de entrevista, o informante pode
estar preocupado com o equipamento de gravação, com a
presença do entrevistador ou com outros fatores. Essa é uma
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solução prática, contudo, não é a mais adequada.
Observações de outras narrativas conduziram à especulação (muito mais que uma hipótese) de que o monitoramento está condicionado ao momento em que o falante o
produz, com alguma dependência da parte da narrativa.
Imagine-se, por exemplo, uma narrativa que apresente uma
situação em que o entrevistado correu risco de vida. Como
sobrevivente, ele apresenta os fatos ora de forma engraçada,
ora tensa, ora trágica. É de se esperar (em virtude, inclusive,
das postulações de Labov (1970) que o monitoramento seja
menor quando o informante estiver envolvido emocionalmente, utilizando sua memória afetiva. É de se esperar, ainda,
que, quando o entrevistado procura atribuir ao fato narrado
características impressivas22 (graça, tensão, tragédia), também
há menor grau de monitoramento. É de se supor, por fim,
que em momentos da narrativa que surgem eventos de fala
não-planejados, criados por necessidades impostas pela interação (como explicações sobre o que é ou significa determinado objeto, dado que pode não ser do conhecimento do
interlocutor), que provocam quebra do ritmo da narrativa;
nesses momentos, então, há menor monitoramento. Quando
o entrevistado, de outro modo, está produzindo trechos de
ligação, que servem apenas como preparação aos emocionalmente mais significativos para a narrativa, o monitoramento
tende a possuir maior intensidade. Por fim, em momentos
que seguem pausas longas, em inícios de construções frasais
que não apresentem envolvimento emocional do entrevistado,
também há – supõe-se – maior grau de monitoramento.

22

O texto de tipo impressivo é aquele construído com o objetivo de suscitar no
interlocutor (ou leitor) uma emoção. Qualquer coisa dita com a intenção de
fazer rir, chorar, provocar espanto etc., tem características impressivas.
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Abaixo há uma narrativa23 muito curta (de dois
minutos apenas) de um jocoso incidente em uma piscina. Em
seguida, há uma ilustração da estrutura dessa narrativa, com a
divisão tradicional (apresentação, trama, ápice e desfecho24), trechos
comuns a narrativas orais, cujo conteúdo inclui aspectos cômicos e de suspense.
A Maria foi numa festa, lá no Laranjal, na casa da filha do
Pedro, do namorado da filha do Pedro, amigo do Paulista, (0’10) meu
cunhado. E, eles foram, eu não sei se foi almoço ou janta, foi numa
festa, aí ficou de noite, (0’20) e, diz que um lugar muito lindo, uma
piscina maravilhosa e tal, e tinha uma, dois adolescentes (1) na
piscina. (0’30) E aí o Fernando resolveu tomar banho, tava liberado, o
banho, e a Maria foi c’uma saia bem cumprida, né?, que ela não
gosta de botar (0’40) biquíni em público, por causa das varizes (2). E,
daí, a Maria disse que tava tão agradável ali. Aí ela disse pro Nando:
(0’50) “eu vou entrar na água também”. E o Fernando, [risinho] já
tava na água quando ela chegou, disse: “Desci pela escada, Mãe,
( 1’00) que, daí, tu vai entrando bem devagarinho”. E ela foi na escada
[suspense], essas que são móveis, né?, e a escada só tinha o (1’10)
primeiro degrau. [aumento do ritmo] Aí ela entrou, botou um pé
[começa a rir] e foi botar o segundo pé e não tinha os degrau (3), ela
caiu dentro da piscina, e de saia comprida, diz que encheu a saia;
(1’20) aí ela se enredou toda na saia e começou a se debater e o
Fernando dando risada [gargalhada], e as guria (4) que tavam na
( 0’00)

23

Os nomes das pessoas mencionadas na narrativa foram alterados.
Segundo Gancho (1995, p.11): Apresentação (ou introdução ou exposição):
“coincide geralmente com o começo da história, no qual são apresentados os
fatos iniciais, os personagens, às vezes o tempo e o espaço.” Tem a função de
situar o ouvinte na história que vai ser contada. Trama (ou desenvolvimento ou
complicação): “é a parte do enredo na qual se desenvolve o conflito (ou os conflitos – na verdade pode haver nais de um conflito numa narrativa)”. Ápice (ou
clímax): “é o momento culminante da história, isto quer dizer que é o momento
de maior tensão, no qual o conflito chega a seu ponto máximo. O clímax é o
ponto de referência para as outras partes do enredo, que existem em função
dele.” Desfecho (ou desenlace ou conclusão): “é a solução dos conflitos, boa ou
má, vale dizer configurando-se num final feliz ou não. Há muitos tipos de desfecho: surpreendente, feliz, trágico, cômico etc.”
24
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piscina morriam (1’30) de rir. [diminui o ritmo] E o Fernando, [pára
de rir] fez por gosto, claro, pois ele fez a mesma coisa: caiu, e, é
levezinho, (1’40) aquilo, né?, eu acho que é alumínio, ele caiu, com a
escada, foi a maior gozação. Daí, ele resolveu pregar a mesma peça
na (1’50) própria mãe, menino. Ela disse que quase se afogou,
também, cabelos e saias (5), ench..., encheram de água, foi a coisa
mais (2’00) engraçada.

Esta narrativa é exemplo para parte do que se defende neste texto. Na narrativa,25 há cinco ocorrências de concordância nominal (expressões sublinhadas). Destas, três seguem a concordância padrão e duas não.
Ilustração 2 – A concordância nominal e sua relação
com a estrutura da narrativa
Ritmo

Suspense

Intensidade do riso

Concordância
Padrão

1

2

5
3

4

Concordância
Não-Padrão

0’

0’10”

0’20”

0’30”

Apresentação

0’40”

0’50”

1’

1’10”

1’20”

1’30”

Trama

1’40”

1’50”

2’

Desfecho
Ápice

Como demonstra a Ilustração 2, acima, as formas
não-padrão ocorrem em momentos em que há uma conjunção de fatores (riso, suspense e aumento de ritmo) que
25

No momento da transliteração, optei por preservar apenas as marcas de
oralidade de interesse para a presente análise.
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contribuem para o envolvimento emocional do falante. Esse
exemplo (e todas as outras narrativas estudadas) atesta o
acerto das postulações de Labov: a constatação que o vernáculo deverá aflorar em todas as narrativas que nos dispusermos a estudar e a relação atenção–monitoramento–envolvimento
emocional. No exemplo acima, como demonstra a Ilustração 2,
o vernáculo brotou no momento em que o ritmo da narrativa
aumentou. É como se o falante priorizasse a maneira de contar; os aspectos formais da sua fala, em conseqüência,
perderam foco. Surge, pois, o vernáculo: o estilo em que a mínima atenção é prestada ao monitoramento da fala.
Além desses aspectos, como já foi dito, há outros
importantes, que não aparecem na narrativa-exemplo (dada a
sua brevidade), mas que são recorrentes em várias narrativas,
principalmente as que situações trágicas, tragicômicas ou de
tensão estão envolvidas. Esses outros aspectos importantes
são a consideração dos trechos com característica explicativa e
dos trechos de ligação: trechos que servem como preparação
para os fatos mais importantes da narrativa.
Tenho chamado a esses trechos explicativos, seguindo o bom conselho de Ana Zilles, de background (em oposição a foreground). É muito fácil verificar que, quando há inserção de um trecho discursivo que surge em virtude de necessidades de clareza impostas pela interação informanteentrevistador, há a adoção de um estilo menos formal. Assim,
foreground corresponde aos elementos lingüístico-discursivos
que possuem vínculos com o fato narrado, com a seqüência
temporal dos eventos da narrativa armazenadas na memória: o
roteiro. Ao passo que, o background surge da necessidade de
contextualizar, de compartilhar com o ouvinte elementos que
não são comuns a ambos: a improvisação.
Essa distinção (background vs. foreground) é a mais prática para uma análise variacionista, uma vez que são facilmente reconhecíveis em uma narrativa. O estudo da estrutura
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da narrativa e dos seus elementos para a codificação dos dados em variáveis é mais complexo e, por isso, demanda mais
tempo. Entretanto, a sua utilização traz novas perspectivas à
compreensão efetiva de fenômenos lingüísticos variáveis.
Portanto, das especulações levantadas por esta seção,
pode-se concluir que: (1) o monitoramento ocorre em virtude
da atenção que é prestada à fala; (2) o não-monitoramento da
fala, no momento da realização de entrevistas gravadas, está
associado ao envolvimento emocional do falante (um dos
preceitos mais difundidos das postulações labovianas) que,
provavelmente, por “mergulhar” no seu próprio passado,
presta menos atenção aos aspectos formais da produção lingüística; (3) se deve entender por envolvimento emocional não
somente os aspectos relativos à memória afetiva do entrevistado, mas também aos aspectos impressivos, relativos à sua
intenção no momento da construção da narrativa; (4) o monitoramento ocorre com menos freqüência em trechos cujas
características principais são de caráter explicativo, ou de fala
não-planejada (background), isto é, que não fazia parte da estrutura original da narrativa e que somente foi dita por necessidades impostas pela interação informante-entrevistador; (5)
o monitoramento ocorre com mais freqüência em eventos de
transição, de preparação, nos trechos em que não há envolvimento emocional e seguem a estrutura temporal dos eventos
de acordo como foram registrados na memória, o que lhe
confere o status de fala planejada (foreground); (6) o monitoramento ocorre com freqüência em trechos da narrativa em que
o envolvimento emocional não é comum (e.g., apresentação e
desfecho).
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4
C O M O SE COMBINAM A MUDANÇA
E O CONTATO LINGÜÍSTICO: A REGRA
TELESCÓPICA DA LATERAL POSVOCÁLICA
N A F R O N T E I R A D O S C A M P O S N E U T R A I S (a)
Jorge ESPIGA(b)

4.1 Introdução

Este artigo apresenta resultados de pesquisa lingüística desenvolvidana região historicamente denominada Campos Neutrais, no extremo meridional do Brasil, a partir de dados residentes no BDS Pampa – Banco de Dados Sociolingüístico da Fronteira e da Campanha Sul-Rio-Grandense.1
Nessa pesquisa, estudou-se a variação da lateral posvocálica
no Português falado nas comunidades de Chuí e Santa Vitória
do Palmar, a primeira situada junto à linha limítrofe entre o
Brasil e o Uruguai, e a segunda, distante 40 Km dessa divisa.
(a)

Este texto é recorte de Espiga (2001).
Universidade Católica de Pelotas – UCPel.
1
O Projeto BDS Pampa é um empreendimento de parceria entre as
Universidades Católica e Federal de Pelotas.
(b)
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Porque pouco coincide a fronteira política com a
fronteira lingüística entre o Português e o Espanhol, o grau de
contato entre ambas as línguas é também variável, sendo esta
variabilidade um dos fatores da heterogeneidade do Português
da fronteira. Assim como são heterogêneos a história, as características geográficas e a realidade sociocultural da fronteira, o Português da fronteira também o é, podendo ser entendido como um contínuo dialetal que acompanha, longitudinalmente, a linha divisória entre o Rio Grande do Sul e o
Uruguai, ao sul e a sudoeste, e a Argentina, a oeste.
Transversalmente à linha de fronteira, o contínuo
lingüístico fronteiriço representa um conjunto de falares que
faz parte do contínuo sul-rio-grandense ou Português gaúcho.
Este, por sua vez, apresenta características de transição entre
o Português (do Brasil) e o Espanhol (do Uruguai), línguas
que podem ser consideradas pólos de um contínuo maior, o
contínuo (neorromânico) Português-Espanhol.
Daí que, sendo variacionista no método, interessou a
esta pesquisa, além de controlar as variáveis referentes à dimensão social, observar a dimensão diatópica da variação do
Português dos Campos Neutrais, definido este como contínuo de contato do Português com o Espanhol, nessa região
da fronteira.
O estudo diatópico de um contínuo de contato procura conhecer a interpenetração, o avanço geográfico que,
eventualmente, uma língua possa consolidar sobre o pretenso
domínio territorial da outra. Nessa perspectiva, uma zona de
contato vê-se como um cenário variacional em que, tanto no
recorte sincrônico quanto na continuidade diacrônica, formas
lingüísticas de ambas as línguas aparecem, contrapõem-se,
competem, fortalecem-se, enfraquecem-se, transformam-se,
desaparecem, migram, entre um e outro pólo do contínuo.
A pesquisa do Português dos Campos Neutrais procura oferecer resultados contrastivos aos de pesquisas
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realizadas, na área da Fonologia, em outras regiões fronteiriças, como Livramento e São Borja: principalmente, Bisol
(1981), Monaretto (1992, 1997), Quednau (1993), Tasca
(1999).
Numa abordagem metodologicamente dialetológica,
devem ser referidos trabalhos que têm pesquisado o contato
do Português com o Espanhol, em regiões uruguaias
fronteiriças ou próximas à fronteira política com o Brasil,
principalmente, Rona (1965), Hensey (1972), Elizaincín
(1992), Elizaincín, Behares e Barrios (1987), ADDU – Atlas
Diastrático e Diatópico do Uruguai. Nesses três últimos
trabalhos, particularmente, o contraste entre dados das
diversas comunidades uruguaias pesquisadas tem evidenciado
a heterogeneidade dialetal do Português falado no Uruguai,
genericamente denominado DPU – Dialetos Portugueses do
Uruguai -, segundo Elizaincín, Behares e Barrios (op.cit.).
Do lado brasileiro, o BDS Pampa vem subsidiando
pesquisas lingüísticas da fronteira do Brasil com os países
platinos, com dados de comunidades localizadas sobre três
linhas imaginárias, mais ou menos paralelas, que demarcam
uma faixa territorial fronteiriça de, aproximadamente, 200 Km
de largura:
• comunidades situadas exatamente sobre a fronteira política
do Brasil com o Uruguai e com a Argentina,
• comunidades próximas à fronteira, situadas sobre uma
linha imaginária intermediária, e
• comunidades mais internas, isto é, mais distantes da
fronteira.
A estratégia de disponibilizar dados de comunidades
localizadas a distâncias diversas da linha de fronteira denota o
objetivo, por parte do BDS Pampa, de possibilitar o contraste
de dados e resultados de pesquisas sobre o contínuo dialetal
fronteiriço.
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O estudo da variação da lateral posvocálica no Português do Brasil (doravante PB) tem revelado, quando projetado no tempo real, uma mudança lingüística interna que se
manifesta como regra telescópica, ou seja, que não apresenta,
no recorte sincrônico variacional, todos os estágios que compõem, na globalidade diacrônica, o percurso completo da
regra.
Em estudos recentes do Português do Rio Grande
do Sul, a regra telescópica tem sido atestada com dois e com
três estágios, segundo Quednau (1993) e Espiga (1997), respectivamente, o que é ilustrado em (01) e (02).
(01)
Regra telescópica da lateral posvocálica com dois estágios
É > w
(02)
Regra telescópica da lateral posvocálica com três estágios
l>É>w

A regra postula que, diacronicamente, o segmento é
posteriorizado, ocorrendo simplificação articulatória, à medida que o evento coronal consonantal vai sendo relaxado até
a completa eliminação. Fala-se em “vocalização” da lateral.
A vocalização não é atestada no Espanhol do
Uruguai (doravante EU).
Ao pesquisar o tema nos dialetos fronteiriços dos
Campos Neutrais, partindo de (02), hipotetizou-se que o primeiro estágio da regra telescópica, a variante alveolar, já desaparecido em muitas variedades do PB, atinge, em dialetos brasileiros de fronteira, índices de aplicação elevados, devido ao
predomínio desse alofone no EU. Tais índices seriam maiores
do que os registrados em contínuos que não sejam de contato
com o EU. Internamente à região, predisse-se, com base na
sua diferenciação diatópica, que o dialeto chuiense
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apresentaria, para a variante alveolar, índices maiores do que
os registrados no dialeto vitoriense.
De acordo com tais previsões, supôs-se que o ritmo
de implementação de uma mudança lingüística do PB, tal
como a regra telescópica da lateral posvocálica, seria, numa
comunidade de fronteira com o Uruguai, função direta do
grau de contato com variedades dialetais do PB externas à
comunidade, ao passo que inversa do grau de contato com o
EU. Tal hipótese predisse que a implementação da mudança
da lateral posvocálica encontraria maior resistência no dialeto
chuiense do que no vitoriense
A pesquisa ensejou, ainda, propor que um alofone
coronal velarizado e labializado (forma [lW]), estivesse presente no sistema, a ser posicionado, na regra telescópica,
como estágio intermediário entre o segundo e o terceiro estágios da regra, isto é, entre o alofone velarizado (forma [É]) e a
semivogal (forma [w]). A proposta fundamenta-se em evidências fonéticas e em princípios fonológicos. Empiricamente,
observou-se gradação fonética em vários aspectos do evento
articulatório da lateral posvocálica, considerada na variação
l ~ É ~ w. Hipotetizou-se que alguns dos sons identificados
como a variante velarizada e outros, identificados como a semivogal, corresponderiam a uma quarta alternativa, a posicionar-se entre ambos os alofones, a forma [lW], que já fora atestada por López (1975) no dialeto carioca.
Do ponto de vista fonológico, consideramos dois
aspectos de uma mesma questão: o caráter transicional de [lW].
O primeiro aspecto refere-se ao encaixamento do sistema de
variação na dimensão diacrônica: a inserção do estágio [lW]
confere mais naturalidade à regra telescópica. O segundo aspecto refere-se à observância dos princípios que regem a fonologia autossegmental na formulação das regras. Na mudança da lateral posvocálica, a forma vocalizada tem sido
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proposta, conforme (01) e (02), como diretamente derivada da
velarizada: É > w, acarretando o custo de efetuar, sobre a representação do segmento, duas operações simultâneas numa
mesma regra, o que contraria os princípios gerais da teoria.
Nesse sentido, defende-se, neste trabalho, que a interposição
da forma [lW] repõe simplicidade a tal derivação.
Vinculando ambos os aspectos do caráter
transicional de [lW], conforme postulamos, entendemos que a
formalização da regra, como em (03), se torna mais simples e,
porque mais gradual, adquire, também, maior naturalidade.
(03)
Regra telescópica da lateral posvocálica com quatro estágios
l > É > lW > w

A discussão de questões específicas da Fonologia e
da Fonética, não será desenvolvida neste artigo. Importa aqui
enfatizar a discussão de aspectos indicadores da mudança lingüística e aspectos inerentes ao contato Português-Espanhol,
bem como analisar a interação entre ambos.
Organizamos este artigo em cinco seções. Na primeira seção, caracteriza-se a região dos Campos Neutrais, em
que a pesquisa foi desenvolvida. Na segunda seção, são examinados os resultados do processamento estatístico do corpus
conjunto da região, o qual engloba dados dos dialetos chuiense e vitoriense, seja mediante análise conjunta ou comparada de ambos os dialetos. Na terceira e quarta seções, os resultados do processamento separado da forma preservadora e
da inovadora são analisados. Na quinta seção, discute-se,
contrastivamente, o comportamento da mudança frente à tensão que se manifesta entre os pólos Português e Espanhol no
contínuo lingüístico dos Campos Neutrais.
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4.2 Os Campos Neutrais

As duas faixas paralelas de terras baixas que se estendem, no sentido norte-sul, entre as lagoas Mirim e Mangueira e entre a Mangueira e o oceano Atlântico, respectivamente, no extremo meridional do Brasil, apresentam geografia
quase peninsular. Ao norte, a região dos Campos Neutrais é
delimitada pelo arroio Taim; ao sul, pelo arroio Chuí. Antes
da década de 1970, em que foi construída a rodovia BR471, as
águas do sistema lacustre, em épocas de chuvas, confundiamse, nas proximidades do arroio Taim, deixando a região inteiramente insulada, por longos períodos.
Nos séculos XVII e XVIII, a região, de domínio
português, era povoada, basicamente, segundo Amaral (1972),
por militares e civis foragidos da Colônia do Sacramento,
aventureiros em busca de fortuna e militares que serviam nas
várias guardas e fortes instalados na região e recebiam glebas
de terra em regime de sesmaria.
A fim de reforçar a defesa dos confins meridionais
da colônia, os portugueses erguem o forte de Jesus, Maria e
José, na vila de Rio Grande, em 1737, e seguem em direção ao
sul, a fim de construir o forte de São Miguel, em vista das
constantes ameaças de invasão espanhola. Nessa missão, é
destacada uma guarnição de dragões portugueses, encarregada
da vigilância do passo do arroio do Chuí, dando origem ao
núcleo povoado do Chuí. Trinta anos mais tarde, em meio a
intermináveis disputas territoriais entre ambas as coroas peninsulares, os espanhóis tomam a Colônia do Sacramento e o
forte de Santa Tereza, invadem a região e conquistam a vila de
Rio Grande de São Pedro.
Em 1776, os portugueses reconquistam Rio Grande.
Ato seguido, os espanhóis investem contra a ilha de Santa
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Catarina. Finalmente, é acordada a paz entre Portugal e Espanha, em 1777, com o Tratado de Santo Ildefonso. O artigo V
desse tratado estipula que seria reservada, entre os territórios
coloniais das duas coroas, as lagoas Mirim e Mangueira e as
línguas de terra entre elas e a costa do mar, de modo que nenhuma das duas nações viesse a ocupá-las; tais campos neutrais serviriam unicamente de separação entre ambos os domínios, fazendo com que nem os portugueses passassem ao
sul do arroio Taim, nem os espanhóis ao norte do arroio
Chuí. São, assim, criados os Campos Neutrais, uma área territorial pretensamente neutra, entre Portugal e Espanha, com
o objetivo de distender a zona de litígio.
A partir de 1803, através do tratado de paz de Badajós, Espanha cede os territórios dos Sete Povos das Missões
e dos Campos Neutrais, demandados por Portugal, e inicia-se
o processo de repovoamento da região, pelo sistema de sesmarias. Só então alvorecem, definitivamente, os tempos de
paz na região da fronteira. Acomodam-se os limites territoriais, redefine-se o status dos estados do Brasil e da Banda
Oriental, que se emancipam de Portugal e Espanha, respectivamente, e advém a convivência pacífica entre os fronteiriços
de ambas as etnias. As relações entre brasileiros e uruguaios
tornam-se amigáveis e solidárias.
Em 19 de dezembro de 1855 funda-se a “Povoação
de Andréa”, tendo Santa Vitória como padroeira, no lugar
conhecido por Coxilha do Palmar, na sesmaria de Antonio
Carvalho Porto. O povoado eleva-se à categoria de cidade de
Santa Vitória do Palmar em 1888. Atualmente, possui uma
extensão de 5.242 km2 e população de 28.357 habitantes. A
principal atividade econômica na região foi, desde sempre, a
agropecuária.
O município do Chuí, originalmente pertencente a
Santa Vitória do Palmar, emancipou-se em 22 de outubro de
1996. O Chuí conta com território de 210 Km2 e população
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de 3.159 habitantes. O comércio de fronteira constitui a
principal atividade econômica do município.
4.2.1 O contínuo Português-Espanhol: contatos e atitudes
Os caminhos de terra, abertos na década de 1950,
que procuravam contornar os diques do Taim, procurando
saída ao norte, ficaram conhecidos como “a estrada do inferno”, cuja prolongação se tem, ainda hoje, em alguns trechos da estrada que une São José do Norte a Porto Alegre. O
banhado do Taim era, no mais das vezes, intransponível. A
única saída era a navegação pela lagoa Mirim, comunicando,
através do canal São Gonçalo, com a lagoa dos Patos, acessando Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre – uma viagem difícil, na qual, amiúde, encalhavam as embarcações, retardandoa. A partir da década de 1930, a praia começou a ser trafegada
por automóveis. Seguidamente, o vento sul e a subida das marés, principalmente no inverno, interrompiam a viagem, imobilizando os veículos sobre as dunas de areia, até que mudassem as condições climáticas e a viagem pudesse ser retomada.
Tais circunstâncias dificultavam sobremaneira as
comunicações e o acesso ao Brasil. Assim, a população da região habituou-se, desde cedo, aos costumes, aos serviços e à
cultura uruguaia, mais próxima e acessível. E porque a vivência cultural implica a vivência lingüística, a região dos Campos
Neutrais orientou-se para o pólo Espanhol do contínuo
Português-Espanhol.
A atitude positiva dos vitorienses e chuienses para
com o Espanhol bem como a influência dessa língua nos seus
dialetos podem ser observadas durante as entrevistas. Observou-se que, no caso dos vitorienses, a atitude positiva em relação ao Espanhol é própria da geração acima de 50 anos – na
sua maioria, bilíngües – e, menormente, da geração de 26 a 50
anos. Já entre os chuienses, a atitude positiva para com o
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Espanhol parece estar mais generalizada entre as três
gerações. Além disso, todos os chuienses abordados, de todas
as faixas etárias, são bilíngües.
Se considerarmos com Weinrech (1963) que é no bilingüismo onde o contato se manifesta, diremos que o contato Português-Espanhol é muito mais intenso e generalizado
no Chuí, atualmente, do que em Santa Vitória do Palmar.
Somente a partir da construção da BR471, aliada à
disponibilização de serviços de infraestrutura básica e do sinal
da televisão brasileira, a identidade étnica começa a ser reorientada para o pólo Português do contínuo Português-Espanhol. Os elementos culturais brasileiros, incluindo, obviamente, os padrões lingüísticos do PB, começam a tomar o lugar que, historicamente, vinha sendo ocupado pelo pólo Espanhol do contínuo, ou seja, pelos padrões lingüísticos do
EU. Essa reorientação cultural aplica-se, de modo geral, a
toda a região dos Campos Neutrais, porém, especialmente à
comunidade vitoriense.
Entretanto, a comunidade do Chuí, porque localizada sobre a própria divisa, está mais comprometida com os
valores e padrões culturais uruguaios, geminada que é à cidade
homônima do Chuy, e perfeitamente integrada à cultura e à
vida social dos uruguaios. A maioria dos chuienses têm familiares residindo de um lado e de outro da fronteira. Muitos residem do lado brasileiro e trabalham do lado uruguaio ou
vice-versa. Os informantes chuienses, questionados nesse
sentido, afirmam enfaticamente que não existem dois
“Chuís”, e que a realidade da comunidade brasileira, isto é, do
lado de cá da avenida que representa o limite entre os dois
países, dentro da cidade, não pode ser compreendida sem
considerar a realidade da comunidade uruguaia, do lado de lá
da avenida: é tudo uma coisa só.
Observa-se, atualmente, que a cultura uruguaia está
mais introjetada no Chuí do que em Santa Vitória do Palmar,
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especialmente ao serem comparadas as gerações jovens de
ambas as comunidades. O domínio do Espanhol, por parte
dos chuienses mais jovens, somado à facilidade de obter documentação uruguaia, de forma legalizada, garante-lhes o
acesso à rede pública do sistema educacional médio e superior
do Uruguai, sem maiores exigências.
Se a abertura da BR471 trouxe, para Santa Vitória do
Palmar, a integração à cultura brasileira, significou para o Chuí
o florescimento econômico. Assim, um povoado pacato, destinado, em tempos idos, a exercer o papel de vigilância da
fronteira, viu-se invadido, da noite para o dia, por grandes
contingentes de comerciantes provenientes de vários centros
urbanos brasileiros. A oferta de produtos brasileiros tem
atraído turistas e consumidores uruguaios, enquanto que, do
lado uruguaio, a criação recente de free-shops tem incrementado
o afluxo de turistas brasileiros e argentinos à região.

4.3 A variação da lateral posvocálica
nos Campos Neutrais

Os valores apresentados nas tabelas seguintes representam resultados da análise estatística mediante o pacote
Varbrul.
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Tabela 1 – Distribuição das variantes
na região dos Campos Neutrais
[l]

[É ]

[ lW ]

[w]

O

Total

N

1297

701

903

41

21

2963

%

44

24

30

1

1

100

A primeira constatação que a Tabela 1 propicia é que
todos os estágios da regra telescópica, conforme formulada
em (03), estão presentes na região.
Os números referentes a [ w ] e O são muito baixos,
razão pela qual não foi possível avançar na análise dessas variantes. Observe-se, no entanto, que, no caso de [ w ], é significativa a presença, por si só, de estágio tão avançado da regra
telescópica, numa região historicamente isolada do contínuo
PB.2
Vê-se que a freqüência ou número de ocorrências de
[ l ], em termos absolutos, predomina no corpus conjunto, sugerindo que essa forma vem sendo preservada na região.
Entretanto, apresenta-se bastante alta a freqüência
de [ lW ], comparativamente à forma predominante. Se considerarmos as duas formas velarizadas juntas [É, lW ], o suposto
predomínio preservador de [ l ] vê-se relegado em favor de
estágios mais avançados da regra. Isso leva a supor que há
mudança em curso.
Se admitirmos que [ lW] é forma derivacional de [É ],
conforme propomos em (03), é lícito supor que o espaço
atualmente ocupado por [ lW ], no plano da variação, deve ter
2

Não estamos considerando O como estágio (final) da regra telescópica, como
defendem alguns autores, embora constitua forma alternante no escopo da
variação.
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sido ocupado por [É ], antes de [ lW ] ingressar no sistema. Em
outras palavras, de uma situação inicial, em que se a preservação de [ l ] era praticamente categórica, ter-se-ia evoluído
para um segundo momento diacrônico, em que, ao lado da
preservação, os falantes iniciaram o primeiro dos processos, a
velarização: [ l ] → [ É ]; atualmente, o segundo processo, a
labialização: [ É ] → [ l W ], estaria também coexistindo com o
primeiro e com a tendência preservadora.
Tabela 2 – Distribuição comparativa das variantes
na região dos Campos Neutrais
e nas comunidades de Chuí e Santa Vitória do Palmar
[l]

[É ]

[ lW ]

[w]

O

N

%

N %

N %

Comunidade

N

%

N

%

Chuí

775

50

458

29

306

20

7

0

9

S. Vitória

522

37

243

17

597

42

34

2

1297

44

701

24

903

30

41

1

C. Neutrais

Total
N

%

1

1555

100

12

1

1408

100

21

1

2963

100

Os resultados da Tabela 2 refletem, na distribuição
das variantes, a situação diferenciada de cada dialeto. Enquanto no Chuí [ l ] predomina, em Santa Vitória do Palmar
[ lW ] é a variante preferida.
Partindo desse panorama, analisamos, particularmente, cada dialeto. Topicalizamos, como valor de aplicação
para o Ivarb, a variante [ l ], no Chuí, e a variante [ lW ], em
Santa Vitória do Palmar. Significa dizer que analisamos, no
dialeto chuiense, a retenção de [ l ] e, no dialeto vitoriense, a
inovação ou aplicação de [ lW ].
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Contudo, importa manter a perspectiva de que, embora majoritárias, ao que indicam os números da distribuição
geral, na Tabela 2, tais variantes, bem como os processos de
que se originam, na regra telescópica, coexistem, em ambos os
dialetos, com os demais estágios e processos da regra, entendida como em (03).
As variáveis extralingüísticas que resultaram mais
significativas, em ambos os dialetos, são a Faixa Etária e a Escolaridade. Reitere-se, ainda, que a Faixa Etária foi a primeira
variável geral selecionada pelo Ivarb, para ambos os dialetos,
isto é, precedendo todas as demais variáveis independentes –
lingüísticas e extralingüísticas.
Analisamos, nas Tabelas 3 e 4, o desempenho da
forma predominante em cada dialeto em função da variável
mais relevante da variação – a Faixa Etária.
Tabela 3 – Aplicação de [ l ], no dialeto chuiense,
controlada pela Faixa Etária
Faixa Etária

PR

N

%

Total

mais de 50 anos

.79

463

73

636

26 a 50 anos

.40

216

43

502

16 a 25 anos

.18

96

24

404

significance =.004
input =.50

Tabela 4 – Aplicação de [ lW
W ], no dialeto vitoriense,
controlada pela Faixa Etária
Faixa Etária

PR

N

%

Total

16 a 25 anos

.76

259

62

417

26 a 50 anos

.68

302

55

546

mais de 50 anos

.12

36

8

445

significance =.000
input =.35
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Como vemos na Tabela 3, [ l ] é preservada, no
Chuí, somente pelos mais velhos. O fato de as gerações intermediária e jovem não serem preservadoras favorece a mudança. Resultado semelhante observa-se na Tabela 4: [ lW ] é
aplicada em Santa Vitória do Palmar pelos mais jovens e pela
geração intermediária, faixas etárias que assumem comportamento lingüístico inovador, em oposição aos mais velhos, que
são conservadores e, como tais, preservadores de estágios
menos avançados da regra telescópica, ou seja, de formas nãolabializadas – [ l ] e [ É ].
Nas Tabelas 5 e 6, apresenta-se o desempenho da
forma predominante em cada dialeto em função da segunda
variável extralingüística mais relevante da variação – a
Escolaridade.
Tabela 5 – Aplicação de [ l ], no dialeto chuiense,
controlada por Escolaridade
Escolaridade

PR

N

%

Total

alta

.60

440

57

776

baixa

.40

335

44

766

significance =.004
input =.50

Tabela 6 – Aplicação de [ lW
W ], no dialeto vitoriense,
controlada por Escolaridade
Escolaridade

PR

N

%

Total

alta

.64

422

57

746

baixa

.34

175

26

662

significance =.000
input =.35

Observa-se, na Tabela 5, que o fator escolaridade
alta favorece, no Chuí, a preservação, enquanto o mesmo
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fator, em Santa Vitória do Palmar, conforme a Tabela 6,
favorece a inovação.

4.4 A preservação da lateral posvocálica:
aplicação de [ l ]

A fim de correlacionar Faixa Etária e Escolaridade,
em ambos os dialetos e na região dos Campos Neutrais, na
aplicação de [ l ] e [ lW ], chamamos o programa Crosstab, que
forneceu os percentuais de aplicação e de não-aplicação para
os cruzamentos entre os fatores de tais variáveis independentes. Vejamos os resultados referentes à preservação de [ l ].
(04)
Percentual de preservação de [ l ], no Chuí, em função de
Escolaridade e Faixa Etária

100
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A correlação das variáveis mostra que tanto a escolaridade alta como a baixa apresentam tendência decrescente de
preservação, projetada no tempo aparente, ou seja, ao passarmos de uma geração mais idosa para uma menos idosa.
Para a geração mais idosa e para a intermediária, o índice de
preservação de [ l ] é função direta da escolaridade: à escolaridade mais alta corresponde maior preservação e vice-versa.
Entretanto, há uma queda acentuada da curva da escolaridade
alta na geração de 16 a 25 anos, que inverte a relação, passando a ser o índice de preservação de [ l ] função inversa da
escolaridade: à escolaridade mais alta corresponde menor preservação e vice-versa.
O formato da curva sugere a iminente supressão do
[ l ] posvocálico do sistema. A variante tende a ser abandonada porque vem sendo deslocada por ação das variantes inovadoras, para as quais perde terreno, isto é, perde espaço lingüístico. Ambos os fatores de escolaridade mostram um formato de curva “normal invertida”, a qual, segundo Tarallo
(1990, p.207), é típica do processo de esteriotipação e
prenuncia a supressão da variante em análise.
A diferença no índice de preservação de [ l ], entre a
escolaridade alta e a baixa, nas gerações mais idosa e intermediária, indica que a preservação está prestigiada entre tais grupos de falantes. Os percentuais de 37% e 48%, correspondentes à faixa intermediária, podem ser considerados expressivos, uma vez que [ l ] compete, no escopo da variação, contra quatro outras variantes. Esses índices de preservação da
geração intermediária, junto com os valores nitidamente preservadores da geração mais idosa, indicam que ainda há resistência considerável, na comunidade, à inovação, embora a
tendência geral lhe seja favorável já que o prestígio de [ l ],
considerando a curva na íntegra, esteja em franco declínio,
especialmente entre os mais jovens.
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(05)
Percentual de preservação de [ l ], em Santa Vitória do Palmar,
em função de Escolaridade e Faixa Etária
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Assim como no dialeto chuiense, o gráfico em (05)
mostra o formato de curva normal invertida, caracterizador da
estereotipação e da tendência à supressão do [ l ] posvocálico
do sistema.
A diferença aqui, com relação aos índices de preservação do Chuí, é que os grupos mais escolarizados não conferem prestígio a [ l ], em nenhuma faixa etária, em grau suficiente para evitar o seu desaparecimento. Ao contrário, note-se
que os percentuais de aplicação dos falantes com mais escolaridade são muito baixos, correspondendo o maior valor a somente 58%, entre falantes com mais de 50 anos.
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(06)
Percentual de preservação de [ l ], nos Campos Neutrais, em
função de Escolaridade e Faixa Etária
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O gráfico da preservação de [ l ] nos Campos Neutrais mostra, em (06), como era previsível, curvas com valores
estatísticos intermediários dos dois gráficos anteriores.
Apesar da semelhança dos formatos de curva, entre
(04) e (06), ambas apresentando cruzamento sinalizador de
inversão da função escolaridade/preservação, que passa de direta a inversa, observa-se que, em termos regionais, a perda de
prestígio ocorre já na geração intermediária, fragilizando a resistência à mudança. Na verdade, somente os falantes com
mais de 50 anos prestigiam [ l ], o que está indicado pelo melhor índice de aplicação que a variante obtém para os mais escolarizados, dentro dessa faixa etária.
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4.5 A mudança da lateral: aplicação de [ lW
W]

Os gráficos desta seção ilustram os resultados do
programa Crosstab, na correlação de Faixa Etária e Escolaridade, referentes à mudança da lateral, isto é, à aplicação da
forma inovadora [ lW ].
(07)
Percentual de aplicação de [ lW ], no Chuí, em função de
Escolaridade e Faixa Etária
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A variante inovadora, conforme (07), mostra desempenho muito baixo entre os chuienses da faixa etária intermediária e acima de 50 anos, somente atingindo índices de aplicação moderados entre os mais jovens.
O índice de inovação aparece como função inversa
da escolaridade, nas gerações acima de 50 anos e intermediária, o que sugere que [ lW ] não goza de prestígio em tais faixas
etárias. Em contrapartida, adquire prestígio entre os mais
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jovens, uma vez que, destes, os mais escolarizados são os mais
inovadores; aí o índice de inovação passa a ser função direta
da escolaridade.
O formato de curva resultante em (07) caracteriza,
segundo Tarallo (1990: 210), uma mudança em estágio inicial,
em que os falantes-cabeças do processo pertencem aos
grupos mais jovens.
(08)
Percentual de aplicação de [ lW ], em Santa Vitória do Palmar, em
função de Escolaridade e Faixa Etária
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O gráfico em (08) mostra que a inovação é função
direta da escolaridade em todas as faixas etárias, o que confere
prestígio considerável a [ lW ].
A curva mostra uma situação de mudança em curso,
atingindo o processo índices maiores entre as gerações intermediária e mais jovem. O progresso da mudança, neste caso,
independe do nível de escolaridade dos falantes. Segundo Tarallo (1990, p.208), o fato de a inovadora estar sendo implementada
por
grupos
sociais
intermediários,
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independentemente do nível de escolaridade, caracteriza a
mudança em curso. Considere-se, em (08), que o índice de
aplicação de 40%, para falantes menos escolarizados de idade
intermediária, deve ser visto como expressivo, uma vez que
[ lW ] compete contra quatro outras variantes no sistema.
O gráfico ilustra, ainda, que a inovação é notadamente mais favorecida pelos falantes mais escolarizados, independentemente da sua idade. O prestígio conferido à forma
inovadora sugere que o fenômeno pode ser tratado, neste
caso, como uma mudança “de cima”, entendida esta, nos termos de Labov (1994, p.145), como atitude de adesão consciente a um uso lingüístico externo à comunidade, que lhe atribui prestígio.
Diríamos que os falantes que gozam de maior status
social, na comunidade vitoriense, prestigiam a forma inovadora, o que favorece a sua difusão.
(09)
Percentual de aplicação de [ W
l ], nos Campos Neutrais, em
função de Escolaridade e Faixa Etária
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O gráfico (09) apresenta, para a mudança no Português dos Campos Neutrais, valores intermediários entre os referentes ao Chuí – (07) – e Santa Vitória do Palmar – (08).
Em termos regionais, o índice de inovação aparece
em função direta do nível de escolaridade, para todas as faixas
etárias.

4.6 A mudança e a tensão
entre os pólos do contínuo P-E
Ao compararmos (04) com (05), temos que a supressão de [ l ], ou o seu lado reverso, a mudança da lateral, através dos processos que compõem a regra telescópica, se encontra bem mais adiantada em Santa Vitória do Palmar do
que no Chuí, conforme era esperado. O contato constante
com o EU, na linha de fronteira, concorre para a preservação
da lateral no dialeto chuiense.
Os resultados apresentados em (04), (05) e (06) evidenciam que a supressão de [ l ] afigura-se, no Português dos
Campos Neutrais, irreversível.
De outra parte, a atitude de prestigiar a forma inovadora pode ser analisada como o desejo consciente e generalizado, por parte dos vitorienses, de identificar-se mais com o
PB, em oposição ao Espanhol. Os vitorienses adotam padrões
lingüísticos brasileiros, como a labialização da lateral, em oposição à retenção da forma alveolar, típica do EU e do dialeto
chuiense.
Assim analisadas, as mudanças lingüísticas de cima
que são implementadas em Santa Vitória do Palmar e, de
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modo geral, na região dos Campos Neutrais, a partir do rompimento da situação insular, constituem padrões de comportamento lingüístico, nos quais intervém como condicionante,
de maneira significativa, a identificação subjetiva dos falantes
com uma ou outra etnia, com um ou outro grupo social. Para
Le Page e Tabouret-Keller (1985), tal tipo de condicionamento consiste numa combinação complexa de fatores, como
o sentimento de identificar-se com uma nacionalidade, uma
tradição, uma cultura, ao mesmo tempo conjugado com as
crenças que os falantes têm e as avaliações que fazem da língua padrão e da sua própria fala, bem como com a avaliação
que a comunidade faz e projeta sobre esses aspectos.
Então, pode-se analisar o comportamento lingüístico
dos vitorienses, no caso da labialização da lateral, como ato de
identidade ou identificação com o PB. E, na mesma perspectiva, as atitudes lingüísticas que correspondem à preservação
de padrões lingüísticos próprios do Espanhol, como a retenção da lateral, no caso do Chuí, podem ser analisadas como
atos de identidade ou de identificação com o EU, os quais
mantêm o dialeto chuiense, comparado ao vitoriense, mais
distante do PB. Afigura-se aqui que a lealdade lingüística subordina-se à questão da identidade cultural.
Tais valores intermediários devem ser entendidos
como produtos da tensão de duas forças opostas: a aproximação e/ou maior contato com o PB, por parte do dialeto vitoriense, mantendo atitude inovadora, no tocante à mudança, e
o maior contato com o EU, por parte do dialeto chuiense,
mais preservador.
Embora possa afirmar-se, com base nas tendências
projetadas no tempo aparente, que a regra telescópica progride, francamente, em Santa Vitória do Palmar, o mesmo não
pode ser dito acerca do Chuí. Nesta comunidade, o contato
histórico com o Espanhol continua presente e constante no
dia-a-dia da comunidade. Nesta fronteira, à diferença de

Como se Combinam a Mudança e o Contato Lingüístico...

93

outras, o Português não avança em território uruguaio, além
da linha divisória; ao contrário, o Espanhol ali funciona como
forte barreira de contenção lingüística ao PB.
Considerando-se o contínuo P-E, o contato permanente do dialeto chuiense com o EU, enquanto condicionador
diatópico da mudança, poderá fazer com que as formas inovadoras que ingressam na comunidade, especialmente através
dos jovens, não consigam se impor, não alcancem o prestígio
que lhes é conferido no dialeto vitoriense, vindo a ser, talvez,
estereotipadas ou permanecendo em regime de variação estagnada. São especulações que a pesquisa deverá confirmar ou
não, em tempo real, mediante recontatos.
Finalmente, digamos que, nesta pesquisa, encontramos, na região dos Campos Neutrais, um recorte do contínuo
PB a nos oferecer uma paisagem lingüística sui generis, que
apresenta, sincronicamente, todos os estágios da regra telescópica em plena disputa. Ali, a linha de fronteira parece constituir, de fato, a última trincheira a se opor à mudança.
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5
H OMOGENEIDADE/HETEROGENEIDADE
NA AQUISIÇÃO
E NA VARIAÇÃO FONOLÓGICA
Carmen Lúcia Barreto MATZENAUER(a)

A variação e a mudança são características inerentes
a toda língua humana e, assim sendo, integram também o
processo de aquisição da linguagem, pois são línguas humanas
que as crianças adquirem. Apesar dessa realidade, quando se
fala em semelhanças e diferenças entre o comportamento lingüístico de crianças e de adultos, a comparação não é centrada
na natureza do objeto língua, que é comum às crianças e às
comunidades (adultas) de fala em que elas estão inseridas, mas
focaliza o funcionamento desse objeto, verificando as suas
extensões possíveis, no sentido do estabelecimento dos limites
que esse funcionamento aceita alcançar, seja – em se considerando, por exemplo, o componente fonológico da língua –
com relação ao comportamento de segmentos, à constituição
de classes naturais, à aplicação de processos/regras ou à
existência de variações. Em se tratando de variação, ressaltase, com Archangeli (1997, p.2), que está vinculada a um dos
(a)
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fundamentais objetivos da pesquisa lingüística, que é o de
determinar e caracterizar a extensão da variação possível nas
línguas e entre as línguas.
Nessa comparação entre o(s) sistema(s) lingüístico(s)
de crianças e adultos, é indispensável questionar-se por que
algumas formas diferentes do estabelecido como padrão são
identificadas como unicamente pertencentes ao processo de
aquisição da linguagem e outras são comuns ao processo de
aquisição e à variação da fala adulta. Ao verificar-se que há
formas específicas ao processo de aquisição da linguagem, há
que se perguntar onde está o limite que as separa da língua do
adulto. Também é pertinente a questão relativa à natureza
desse limite existente entre um e outro uso da língua.
Na tentativa de responder a esses questionamentos,
analisa-se aqui o componente fonológico do Português,1 tomando-se como base teórica modelos gerativos derivacionais.
Em uma observação inicial do uso da língua por crianças e
adultos, já podem ser identificadas homogeneidades, ou seja,
fenômenos lingüísticos iguais no processo de aquisição e na
variação lingüística, bem como podem ser detectadas heterogeneidades, e aí se determinam fatos fonológicos exclusivos
da aquisição da linguagem. 2
Um aspecto comum ao comportamento fonológico,
tanto na aquisição como na variação lingüística, à luz de teorias com base em processos/regras, é o fenômeno do emprego de processos, e, indo além, é a ocorrência dos mesmos
1

Este trabalho é parte de uma pesquisa apoiada pelo CNPq – Processo nº
523364/95-4.
2
Quando, no presente trabalho, se fala em fatos exclusivos da aquisição da linguagem, o parâmetro de comparação é o funcionamento do sistema lingüístico
da fala dos adultos daquela comunidade. Essa observação é relevante porque
processos aplicados por crianças nas diferentes fases desenvolvimentais da fonologia da língua-alvo podem não integrar a gramática daquela língua, mas
constituem gramáticas que, segundo Levelt & Van de Vijer (1998), podem corresponder a sistemas de outras línguas naturais.
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tipos de processos. Reconhecido esse fato, o presente capítulo
analisará três processos registrados tanto nos dados da aquisição como da variação fonológica do Português Brasileiro
(PB): assimilação, metátese e epêntese. Uma análise preliminar é
capaz de concluir que tanto na aquisição como na variação se
encontram aplicados, com significativa freqüência, esses três
processos referidos. No entanto, se os mesmos processos
ocorrem na aquisição e na variação, as relações estruturais
constitutivas das regras que explicitam os processos podem
ser diferentes em cada um dos casos (na aquisição e na variação). Deve-se esclarecer que, dentre essas relações estruturais,
incluem-se o input, o output e o gatilho da regra, além de seu
domínio de aplicação.
Tomando-se, em primeiro lugar, a assimilação – pela
qual segmentos diferentes se tornam iguais ou semelhantes –,
tem de ser lembrado, conforme McCarthy (1999), que se
constitui no processo mais freqüente nas línguas do mundo.
Observou-se, no entanto, que, enquanto sua ocorrência nas
línguas é comum na forma de harmonia vocálica, no processo
de aquisição da fonologia é predominante como harmonia
consonantal (Matzenauer-Hernandorena, 1999). O PB, por
exemplo, apresenta a regra de harmonia vocálica que tem,
como alvo, as vogais médias altas /e/ e /o/ em posição pretônica, seguidas de vogal [+alta] na sílaba subseqüente. Bisol
(1981) faz a análise desse fenômeno, mostrando sua produtividade na fala dos gaúchos – na verdade essa é uma regra que
integra a fonologia de vários dialetos do PB; em (1) apresentam-se exemplos dessa ocorrência.
(1)
menino
vestido
costume
sobrinho

m[i]nino
v[i]stido
c[u]stume
s[u]brinho
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No processo de aquisição da fonologia do PB, também há registros de assimilação vocálica, como nos dados em
(2), os quais são representativos do funcionamento do sistema
fonológico de um menino com a idade de 1:4,15 (anos: meses
e dias), em que o traço [labial] de uma vogal espraia para a vogal precedente:
(2)
pescoço
tartaruga

[po’koSu]
[to’tuga]

No entanto, o que as pesquisas realizadas na área de
aquisição da linguagem registram com alta freqüência é a assimilação consonantal, conforme mostram os exemplos em
(3).
(3)
a) cachorro [ka’kowu]
chinelo
[ni’nElu]
fogãozinho[ku’k«âwâziøu]
bicicleta [bi’kEka]
cabelo
[pa’pelu]

b) sombrinha
sabão
chuva
galinha
grande

[põm’biâøaâ]
[pa’b«âwâ]
[‘fuva]
[da’liâøa]
[‘d«ândZi]

Os exemplos em (3a) são representativos do sistema
de uma menina com a idade de 2:0 (Laísa), cujo funcionamento ainda não apresenta estabilização fonológica das fricativas da língua, bem como do valor do traço [±sonoro] na
classe das obstruintes. O ponto [dorsal] também está em início de fase de estabilização no sistema da menina. Os dados
parecem estar mostrando que os segmentos cujas coocorrências de traços estão em etapa de aquisição, ou seja, que não
têm estabilização fonológica, estão mais sujeitos a sofrer ou a
desencadear o processo de assimilação.
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Os exemplos em (3b) são de duas crianças, Letícia
(2:4), cujo sistema não mostra estabilização fonológica das
fricativas coronais em início de palavra, e de Fábio (2:1), cujo
sistema não mostra estabilização fonológica das plosivas
dorsais.
As ocorrências em (3a) são exemplos de assimilação
total, 3 a qual, de acordo com a Fonologia Autossegmental, implica espraiamento do nó de raiz do segmento – esse tipo de
assimilação está presente nas etapas iniciais do processo de
aquisição da fonologia (basicamente até 2:6). Os casos em
(3b) constituem exemplos de assimilação parcial, a qual implica
espraiamento ou de um nó de classe mais baixo na hierarquia,
ou de apenas um traço – esse tipo de assimilação pode
estender-se até etapa mais avançada do desenvolvimento
fonológico.
Observe-se que, das representações fonéticas apresentadas em (3) – com exceção das formas usadas para galinha
e grande –, quase todas violam o Princípio de Boa-Formação
conhecido como Princípio do Não-Cruzamento de Linhas, o
qual integra a Teoria Autossegmental com o objetivo de propor limites à aplicação de regras, opondo o que é estabelecido
como natural ao que é considerado não-natural: o que é fenômeno natural na fonologia das línguas não deve implicar
3

Os casos aqui exemplificados são considerados exemplos de assimilação total
e não de reduplicação. Considera-se reduplicação a cópia da estrutura silábica
(Ex.: reduplicação da estrutura silábica CV em Igbo (Hyman, 1975, p.53)), ou a
cópia da consoante e da vogal, sendo que a vogal da sílaba reduplicada pode
apresentar alguma diferença de traço com relação à vogal base (Ex.: na
reduplicação em Ewe (Hyman, 1975, p.119-20): a consoante e a vogal são
copiadas, mas a vogal da sílaba reduplicada é sempre [–nasal], mesmo que a
vogal da sílaba base seja [+nasal]), ou seja, consoante e vogal da sílaba
reduplicada têm de ser cópia total ou parcial dos segmentos da sílaba base.
Assim, são exemplos de reduplicação na aquisição do PB: dados de Márcia
(2:7) – cabeça [be’beSa]; cabelo [be’beu], cadeira [de’deja]; dados de Aline
(2:1) chapéu [pe’pEw], bicicleta [ke’kEta].
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cruzamento de linhas.4 Verifica-se, portanto, pelos dados em
(3), que prevalecem, em etapas iniciais do processo de aquisição da linguagem, casos de assimilação que não seriam consideradas naturais à luz do referido princípio que integra o modelo teórico autossegmental. Independentemente dessa categorização, no entanto, ouvidas as realizações, todas, sem exceção (incluindo as que não ferem o Princípio do NãoCruzamento de Linhas), serão atribuídas a crianças em fase de
aquisição da linguagem, jamais sendo entendidas como formas variantes de um indivíduo ou de uma comunidade falante
de PB. O que faz a diferença entre os dados em (1) e em (3)
não é o tipo de processo, mas as relações estruturais entre os
constituintes da regra – em etapas de desenvolvimento da fonologia pela criança, o processo de assimilação tende a ter, ou
como input ou como gatilho, os segmentos cujas coocorrências de traços estão em etapa de aquisição, sendo que o processo envolve, na quase totalidade dos casos, segmentos consonantais. Ressalta-se que, em fases mais avançadas do processo desenvolvimental, as assimilações consonantais não
violam o Princípio do Não-Cruzamento de Linhas.
Essa diferença de comportamento da assimilação na
aquisição e na variação fonológicas pode ser decorrente de
fatores vinculados à representação e ao processamento da língua. A literatura da área da aquisição da linguagem (Lleó,
1994; Macken, 1995) aponta o entendimento de que, em fases
iniciais do processo de aquisição, a representação do nível
fonológico da língua possa ser organizada de forma biplanar,
ou seja, com segregação entre consoantes e vogais.
Originalmente proposta para línguas com moldes (templates)
morfológicos, a biplanaridade foi estendida a línguas “com
restrições suficientemente rígidas sobre formas canônicas”
por McCarthy (1989, p.88). Segundo Lleó (1996, p.216),
4

Para maiores detalhes sobre a Fonologia Autossegmental e a Geometria de
Traços, ver Clements & Hume (1995), Bisol (2001).
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sendo a biplanaridade cabível apenas para um sistema com
ordenamento absolutamente previsível de consoantes e
vogais, é passível de aplicação apenas a fonologias de crianças
que contenham estritamente seqüências do tipo CV.5
Lleó (1996), com base em pesquisa sobre a aquisição
do Alemão e sobre a aquisição do Espanhol como língua
materna (LM), defende existirem diferentes estilos de aquisição:
crianças com fonologia biplanar e crianças com fonologia
uniplanar. A diferença entre os dois grupos está na ocorrência
maciça, no primeiro grupo (biplanar), de assimilações entre
consoantes não adjacentes e de metáteses, enquanto no segundo grupo (uniplanar) há a maximização de processos que
envolvam consoantes e vogais adjacentes, como, por exemplo, a palatalização. Cabe aqui referir-se que, em decorrência
do fato de a palatalização das plosivas coronais ser regra que
integra a fonologia de muitas variantes do PB usado no Rio
Grande do Sul, a freqüência de seu registro na fala infantil
pode ser indicador do estilo de aquisição de cada criança ou,
também, do momento em que a criança abandona a biplanaridade, operando a fonologia de maneira uniplanar, homogeneizando-se, nesse sentido, aos adultos de sua comunidade
lingüística.
Com respeito à assimilação, portanto, é saliente o
comportamento heterogêneo ao se compararem os processos
de aquisição e de variação da linguagem: na aquisição da fonologia, a assimilação parece ser motivada por falta de estabilização fonológica de traços ou de coocorrência de traços, o
que pode ser desencadeado por dificuldade de processamento
lingüístico – essa motivação pode ser determinante dos fatos
de, no processo de desenvolvimento lingüístico das crianças, a
assimilação afetar mais consoantes do que vogais, conforme
5

Observe-se, no entanto, que os sistemas das crianças representados em (3b) já
apresentam sílabas CVC, sendo que exclusivamente com o traço [+nasal] na
posição de coda.
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mostram os exemplos em (3), e de, como parte do processo
aquisicional, a assimilação não apresentar a regularidade que
mostra como regra variável na fala adulta, capaz de caracterizar uma comunidade lingüística. O processo de assimilação
presente no sistema de Laísa (2:0), conforme aparece registrado em (3a), por exemplo, não é aplicado toda vez em que,
em seus dados, o alvo são fricativas da língua, ainda não estabilizadas em sua fonologia – em seus dados há também ocorrências do emprego de plosivas em lugar de fricativas, como
mostram os exemplos em (4).
(4)
saia
céu
vela
sei

[‘taja]
[‘tEw]
[‘dEla]
[‘tej]

A assimilação é, pois, uma das estratégias usadas por
Laísa para ocupar o espaço fonológico das fricativas em seu
sistema, mas outra estratégia – a utilização de plosivas –
também é empregada pela menina na organização de sua fonologia, em se tratando da mesma classe de consoantes.
Em função das especificidades que caracterizam o
funcionamento da assimilação no processo de aquisição da
fonologia, determinando um uso heterogêneo em se comparando com seu emprego na fala de adultos, é que se identificam os dados em (3) como produções de crianças em fase de
aquisição da fonologia do Português, nunca as atribuindo a
falantes adultos da língua.
Passando-se, em segundo lugar, para a metátese – pela
qual há a permuta ou a inversão no ordenamento linear dos
segmentos –, a observação da empiria possibilita a constatação de sua ocorrência tanto em dados de aquisição como de
variação fonológica, embora em freqüência significativamente
menor do que a da assimilação. Em (5a) há exemplos de
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metáteses no processo de aquisição da língua; em (5b), vêem-se
exemplos de metáteses como formas variantes do PB.
(5)
a) capacete
jacaré
bolacha
carona
colorido

[kasa’petSi]
[kara’ZE]
[bo’Sala]
[ka’nora]
[koro’lidu]

b) Tancredo
estupro
croquete
precisa
satisfeito

[tr«âN’kedu]
[is’trupu]
[ko’krEtSi]
[per’siza]
[sastSi’fejtu]

Enquanto as metáteses representativas do processo de
aquisição da linguagem em (5a) evidenciam permutas entre
segmentos consonantais que constituem ataques silábicos
simples, as metáteses encontradas como formas variantes da
fala de adultos, em (5b), mostram a migração de um segmento
que ocupa posição silábica marcada: ou segundo elemento de
um ataque complexo, ou coda silábica. Embora não se esteja
afirmando que os dados lingüísticos de variação não possam
apresentar metáteses com ataques silábicos simples, nem que
dados da aquisição deixem de registrar metáteses com constituintes silábicos marcados, ressalta-se que os corpora em (5)
são efetivamente representativos do comportamento da metátese nos processos de aquisição e de variação e que, assim
sendo, evidenciam uma diferença de comportamento da metátese na aquisição e na variação fonológica. Constitui, pois, o
input da metátese na fala dos adultos sempre um segmento
que ocupa posição marcada na estrutura silábica; uma estrutura silábica marcada parece ser, para os adultos, o contexto
necessário para a metátese. Está aí, portanto, mais uma diferença estrutural entre o funcionamento da fonologia na aquisição e na manifestação variável da língua e essa heterogeneidade mais uma vez identifica dados em (5a) como exclusivos
do processo de aquisição da fonologia.
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A idéia de que estruturas marcadas são gatilho para o
emprego de metátese também é coerente com os dados encontrados nas crianças em fase de aquisição da fonologia da
língua. Observando-se os exemplos de aquisição da linguagem
apresentados em (5a), vê-se que houve metátese entre segmentos, em posição de ataque silábico simples, que se caracterizam por ser consoantes de aquisição mais tardia (fricativas e
líquidas); esse fato pode implicar que segmentos que decorrem de combinações marcadas de traços constituem o input da
metátese no processo de aquisição da fonologia.
É pertinente salientar também que, em fase do desenvolvimento fonológico em que as crianças começam a
empregar ataques silábicos complexos, as metáteses aparecem
com mais freqüência do que em etapas precedentes e aí, como
ocorre nos dados de adultos, envolvem o constituinte silábico
marcado. Em (6) apresentam-se exemplos do funcionamento
do sistema de Rodrigo (2:7), que começa a utilizar ataques
complexos com líquidas não-laterais: em sílaba tônica
(exemplos em (6b)), o ataque complexo já é adequadamente
empregado, o que não ocorre em sílaba átona, sendo essa posição motivadora da metátese (exemplos em (6a)).
(6)
a) livro
vidro

[‘lirvu]
[‘virdu]

b) grita
prato

[‘grita]
[‘pratu]

Vale referir que, na fonologia de Rodrigo, exemplificada em (6), a metátese funciona como estratégia para resolver uma dificuldade organizacional do sistema – a única estratégia que o menino usa ao deparar-se com um ataque silábico complexo – e, como estratégia singular, tem regularidade
de ocorrência; essa regularidade não é característica das metáteses registradas na fala de adultos – essa é uma diferença
fundamental entre os exemplos de adultos em (5b) e os
exemplos de aquisição em (6). A regularidade desse processo
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na variação lingüística está apenas em afetar sílabas complexas
e, portanto, muito freqüentemente, atingir a consoante líquida, a qual, no sistema do Português, pode ocupar posições
silábicas marcadas: segundo elemento de ataque complexo ou
coda.
Tomando-se, em terceiro lugar, o processo de epêntese
– o qual insere segmentos –, verifica-se também a sua ocorrência tanto em dados de aquisição como de variação fonológica. Em (7a) apresentam-se exemplos de epêntese em dados de
aquisição da linguagem e em (7b) mostram-se exemplos de
epêntese em realizações lingüísticas variáveis do PB
(Collischonn, 1996, 2000).
(7)
a) nariz
tigre
flor
flor
trator

[na’rizi]
[‘tSigiri]
[fu’lo]
[‘fola]
[ta’toli]

b) gnomo
pneu
skol
absorto
Varig

[gi‘nomo]
[pi’new]
[is’k•w]
[abi’sortu]
[‘varigi]

A observação dos corpora em (7) é capaz de evidenciar mais uma diferença entre dados de aquisição e de variação
fonológica: os dados mostram que, enquanto a epêntese, no
processo de aquisição, funciona para evitar estruturas marcadas da língua, mas integrantes de sua fonologia (estruturas silábicas CVC ou CCV, que atendam as restrições da língua),
em formas variantes do PB a epêntese é empregada para desfazer estruturas não pertencentes ao sistema do Português,
sejam encontros consonantais não integrantes da língua
(como gn, pn, sk), sejam codas proibidas pelo sistema (codas
obstruintes [–contínuas]).
Essa diferença estrutural é responsável pelo reconhecimento das formas em (7b) como variantes do PB e das
formas em (7a) como exclusivas do processo de aquisição da
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fonologia da língua. Não há dúvidas de que as crianças, diante
de estruturas como as exemplificadas em (7b), tenderão a
aplicar a epêntese, mas adultos falantes de PB não tenderão a
produzir as formas apresentadas em (7a) – esse é, pois, mais
um comportamento heterogêneo entre aquisição e variação
fonológica. O contexto, portanto, para a epêntese na aquisição da linguagem é toda estrutura silábica marcada, mesmo
integrante do sistema da língua, enquanto o contexto para a
epêntese na variação lingüística é uma estrutura silábica marcada não licenciada pelo sistema da língua.
Pelos dados apresentados – embora tenham sido
ressaltadas heterogeneidades entre a aquisição e a variação fonológica –, pode-se concluir também pela existência de comportamentos homogêneos nos processos de aquisição e de variação. Um comportamento comum aos dados de aquisição e
de variação é que o emprego de processos tende a outputs com
estruturas lingüísticas não-marcadas ou menos marcadas do
que aquelas presentes nas representações subjacentes (na assimilação, por exemplo, o output apresenta vogais com o
mesmo grau de abertura; na epêntese, por exemplo, o output
apresenta sílabas não-marcadas e constituídas de acordo com
o padrão da língua).
De outro lado, é incontestável a heterogeneidade verificada na aquisição e na variação fonológica. Verifica-se que
essa heterogeneidade é de natureza estrutural e que o limite das
diferenças entre aquisição e variação parece ser determinado
pelo próprio sistema da língua. A epêntese evidencia claramente
esse fato: a variação fonológica aceita epêntese para evitar estruturas não integrantes do sistema; a aquisição aplica epêntese para evitar estruturas marcadas licenciadas pelo sistema.
A exclusividade do funcionamento da fonologia durante o
processo de aquisição está em alterar o que é licenciado pela
língua – é essa alteração que causa estranheza ao adulto e categoriza a realização fonética como característica da fala
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infantil. Se há homogeneidade entre a epêntese empregada na
aquisição e aquela presente na variação, pode-se dizer que está
no limite do sistema disponível ao falante: nos adultos, o limite é o sistema da língua; nas crianças, o limite é o seu próprio sistema, na etapa desenvolvimental em que se encontra.
Não há dúvidas, no entanto, de que, na assimilação, as
formas variantes da fala adulta também promovem alteração
em segmentos licenciados pela fonologia da língua (Exs.: são
alteradas as vogais médias altas em menino m[i]nino, sobrinho
s[u]brinho); a especificidade dessas assimilações diante das
que são características da aquisição é o funcionamento
recorrente daquelas quando há o contexto para aplicação, em
domínios estabelecidos – apesar de seu caráter variável –, em
contraposição ao comportamento imprevisível das assimilações
no processo de aquisição. Apesar de a assimilação poder ser
usada como estratégia pelas crianças em função de segmentos
que ainda não integram sua fonologia (exemplos de Laísa em
(3a) – seu sistema, conforme já foi referido, ainda não integra
consoantes fricativas), pode não ser a única estratégia empregada (exemplos de Laísa em (4)), e esse fato torna imprevisível a ocorrência da assimilação na aquisição da linguagem.
Em oposição a essa imprevisibilidade do emprego
do processo de assimilação, a literatura sobre aquisição da fonologia registra o uso sistemático e previsível de outras estratégias no processo de desenvolvimento da linguagem pela criança. Tem-se um exemplo desse fato no comportamento sistemático de uma criança (Leonardo (2:5)), que ainda não especificou o valor fonológico do traço [±anterior] para as fricativas coronais em sua gramática e que emprega consistentemente fricativas coronais anteriores como representativas de
toda a classe de segmentos da língua, como mostram os dados
em (8).
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(8)
sala
tesoura
chapéu
cachorro
janela
feijão

[‘sala]
[tSi’zola]
[sa‘pEw]
[ka’soRu]
[za’nEla]
[fe’z«âwâ]

No entanto, Leonardo apresenta também, eventualmente e de forma imprevisível, as fricativas coronais como
alvo ou input do processo de assimilação, como nos casos
exemplificados em (9).
(6)
chave
chovendo

[‘favi]
[fu‘veându]

Tem de se salientar que nenhuma pesquisa registrou
o emprego sistemático da assimilação como mecanismo consistente e único para a especificação de traço não estabelecido
fonologicamente no sistema da criança. Portanto, a assimilação, na aquisição da língua, tem funcionamento eventual, em
oposição ao seu comportamento como fenômeno de variação, que se mostra previsível, embora não tenha natureza categórica.
Na verdade, esse caráter de imprevisibilidade da assimilação no processo de aquisição da fonologia também se
estende à metátese e à epêntese. Esses processos funcionam
mais como estratégias que operam em etapas de aquisição de
unidades e/ou estruturas marcadas (ou mais marcadas em relação a outras menos marcadas) do que efetivamente como
regras integrantes das gramáticas temporárias construídas em diferentes fases desenvolvimentais em direção ao sistema-alvo.
O interessante a observar-se é que, na construção de
diferentes sistemas até chegar à gramática da língua-alvo, os
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dados de aquisição da fonologia mostram que cada sistema
apresenta variações, como é característico da natureza da língua, mas que é consistente quando se trata particularmente do
comportamento de segmentos e de tipos de estruturas silábicas, ou seja, do funcionamento paradigmático de unidades fonológicas. Por exemplo, uma criança que não tenha a plosiva
dorsal /k/ em seu sistema, tende a realizar consistentemente a
coronal [t] em seu lugar, embora possa variavelmente produzir também outros segmentos em seu lugar até a aquisição do
alvo. No entanto, a aplicação de processos de motivação
sintagmática, como a assimilação, a metátese e a epêntese, não
tem funcionamento consistente na(s) gramática(s) que caracterizam etapas do desenvolvimento fonológico: sua aplicação
é eventual e imprevisível na aquisição da fonologia da língua.
Deve ser salientado, no entanto, que, mesmo sendo
eventuais e imprevisíveis, as assimilações, metáteses e epênteses que ocorrem na aquisição não se equiparam às também
eventuais e imprevisíveis assimilações, metáteses e epênteses
que se registram no continuum da expressão lingüística de
adultos: na aquisição da linguagem, conforme já foi dito, esses
processos constituem estratégias de desenvolvimento; na fala adulta,
os mesmos processos, quando têm ocorrência eventual, são
identificados como lapsos de fala. Essa é mais uma diferença
marcante entre o funcionamento da aquisição e da variação
fonológica.
Um fato que poderia ser identificado como homogeneizador dos processos de aquisição e de variação fonológica seria o condicionamento lingüístico de fenômenos variáveis. Uma pesquisa sobre a aquisição da palatalização das plosivas coronais (Matzenauer-Hernandorena, 2000) identificou
o emprego variável de segmentos até a estabilização do uso da
africada palatal antes de [i] e do glide coronal [j], em 72 crianças com idade entre 1:3 e 2:5, residentes em Pelotas e Porto
Alegre – RS. Comparados esses dados de aquisição fonológica
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com dados sobre a palatalização em ataque silábico em um
corpus de 16 adultos das cidades de Florianópolis e Curitiba (8
informantes de cada cidade – dados do VARSUL), verificouse a ação dos mesmos grupos de fatores no favorecimento do
emprego, por exemplo, da africada palatal [tS] antes de [i] nos
dois corpora estudados: vogal precedente, tonicidade, contexto
seguinte e contexto precedente. Se há semelhanças no comportamento de variáveis lingüísticas condicionadoras dessa
regra, a pesquisa apontou, no entanto, diferenças na ação dos
fatores constitutivos de cada variável analisada. Tomando-se,
por exemplo, o grupo de fatores tonicidade, verificou-se ser
esse grupo significativo tanto no emprego variável das formas
[t] ~ [tS] por falantes adultos, como no uso da forma palatalizada pelas crianças. Os quadros seguintes apresentam os resultados obtidos.
QUADRO 1 – Variável: TONICIDADE
– Corpus de Variação Lingüística –
Variantes

Ocorrência/
total

Percentual

Peso
relativo

Exemplos

Tônica

677/1147

59%

.52

[ÈtS&ia]
tia

Postônica final
de palavra

653/1406

46%

.40

[‘sEtSi]
sete

Pretônica não
inicial de palavra

249/350

71%

.64

[futSi’b•w]
futebol

Pretônica inicial
de palavra

105/146

72%

.71

[tSi’Zolu]
tijolo

Postônica não
final de palavra

54/85

64%

.68

[puÈlitS&ika]
política

Clítico

32/47

68%

.71

[tS&ispliÈka]
te explicar
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QUADRO 2 – Variável: TONICIDADE
– Corpus de Aquisição da Linguagem –
Variantes

Pretônica inicial
de palavra
Tônica
Postônica final
de palavra
Pretônica não
inicial de palavra

Ocorrência/
total

Percentual

Peso
relativo

Exemplos

52/189

28%

.08

123/445

28%

.29

127/322

39%

.93

6/25

24%

.80

[tSiÈzola]
tesoura
[aÈtSiâøu]
ratinho
[ÈletSi]
leite
[futSiÈb•w]
futebol

Pelos resultados apresentados nos quadros, verificase que, embora a tonicidade tenha sido uma variável relevante
para o fato fonológico estudado tanto nos dados de variação
como nos de aquisição, houve diferenças entre as variantes
favorecedoras da palatalização em cada corpus – enquanto no
processo que aquisição somente os fatores postônica final de
palavra e pretônica não inicial de palavra favoreceram a palatalização (pesos relativos .93 e .80), no emprego variável do
fenômeno na fala de adultos quatro fatores mostram favorecimento: pretônica inicial (.71), clítico (.71), postônica não final
(.68) e pretônica não inicial de palavra (.64). Há, portanto,
heterogeneidades nas variantes que condicionam a palatalização nos dois corpora, mas há, também, uma semelhança importante: são as sílabas átonas que favorecem a palatalização
da plosiva coronal /t/ tanto na aquisição como na variação
lingüística.
Ao se constatarem tantas heterogeneidades entre os
processos de aquisição e de variação fonológica, com base
nos processos aqui discutidos, vale ressaltar – além do fato, já
referido, relativo à tendência a estruturas marcadas motivarem
processos – dois pontos em que aquisição e variação mostram
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comportamento homogêneo, visto que, conforme foi salientado no início do texto, estão vinculados à essência da língua:
a coexistência de formas variantes, que podem consistir em
gramáticas em competição, e o encaminhamento à mudança.
Ressaltando-se esses dois últimos pontos, deve considerar-se que a criança, durante a aquisição da fonologia da
língua, pode apresentar formas variantes para um mesmo fonema em uma mesma etapa e em diferentes fases desse gradual processo e deve considerar-se que os estágios desenvolvimentais não são estanques; assim sendo, constata-se a superposição de etapas e, conseqüentemente, torna-se evidente
a competição de gramáticas durante a aquisição da linguagem.
Ao verificar-se essa competição de gramáticas no processo de
aquisição da língua, passa a identificar-se claramente a similaridade de comportamento e de funcionamento entre variação
lingüística e aquisição da linguagem, e a delinear-se uma indiscutível interface entre variação/aquisição.
Além de compartilharem a realidade de gramáticas em
competição, variação e aquisição da linguagem compartilham
uma relação com mudança lingüística. Nesse sentido, no entanto, registra-se mais uma diferença: a variação tende à mudança e é um pré-requisito para a evolução da língua, mas, em
alguns casos, pode não determinar necessariamente a mudança, mantendo-se coexistentes formas variantes como variação estável; a aquisição da linguagem apresenta etapas evolutivas, algumas coexistentes, mostrando formas variantes, só
que essa variação tem de, necessariamente, implicar mudança
em direção ao sistema vigente na comunidade em que a criança está inserida – essa mudança garantirá que a criança adquira o sistema lingüístico da comunidade; a não ocorrência
de mudança no sistema da criança indicará um problema de
desvio lingüístico. Portanto, enquanto a variação sociolingüística tende à mudança, a variação desenvolvimental no processo de aquisição de uma língua tem de, obrigatoriamente,
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levar à mudança, cujo alvo é o sistema da comunidade em que
a criança vive. E tanto a efetivação da mudança lingüística
(decorrente da variação) quanto o domínio do sistema-alvo
(na aquisição da linguagem) são precedidos por variação.
Uma conclusão possível a partir deste trabalho é a
confirmação de que, nos estudos lingüísticos, as interfaces
têm de ser reconhecidas e estabelecidas, a fim de que efetivamente possam ser captadas as generalizações dos fenômenos
pesquisados: aquisição e variação lingüísticas merecem ser
confrontadas em sua análise à luz de diferentes teorias, podendo ambas contribuir na busca de maior adequação explanatória sobre o funcionamento das línguas naturais.
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6
Á REAS LINGÜÍSTICAS DO PORTUGUÊS
FALADO NO SUL DO BRASIL:
UM BALANÇO DAS FOTOGRAFIAS
GEOLINGÜÍSTICAS DO ALERS
Cléo Vilson ALTENHOFEN (a)

6.1 Introdução

Constitui o objetivo, a seguir, apresentar um conjunto de hipóteses acerca da delimitação de áreas lingüísticas
significativas da variação diatópica do português falado na região sul do Brasil. Tais hipóteses, que prefiro chamar assim
devido à falta de uma comprovação maior envolvendo uma
base de mapas e fenômenos mais ampla, são uma tentativa de
sintetizar os resultados de análises prévias dos mapas fonéticos e morfossintáticos produzidos até o momento pelo Atlas
Lingüístico-Etnográfico da Região Sul do Brasil (ALERS).1 Grande
parte dessas áreas já foi preconizada por Koch (2000) e outros
estudos restritos ao Paraná (Mercer, 1992; Aguilera, 2000),
Santa Catarina (Furlan, 1986; 1989) e Rio Grande do Sul
(Bunse & Klassmann, 1969; Koch, 1995). Para uma análise
(a)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.
O ALERS conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul
(FAPERGS).
1
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completa, no entanto, ainda resta por concluir toda uma série
de mapas semântico-lexicais, em fase de elaboração.
A questão, na verdade, desperta o interesse de quem
se dedica à descrição da variação do português mesmo sob
outros prismas e enfoques que não o da macro-análise no
eixo da arealidade, priorizado pelos geolingüistas, mas também no que concerne à socialidade, enfatizada por sociolingüistas das mais diversas tendências.2 Neste sentido, uma descrição mais segura da variação diatópica teria no mínimo o
efeito beneplácito de aplacar a sensação de vácuo que, muitas
vezes, acompanha as descrições pontuais. Quer dizer, como
se configura o contexto geográfico do uso de determinada variante e qual a sua amplitude ou “representatividade geográfica” e seu poder de difusão no espaço? Qual a sua relação
com as outras áreas e pontos em contato? E quais unidades
podemos abstrair da variação? Ou seja, a qual “variedade” se
circunscreve o nosso objeto de estudo?
Não obstante, porém, essa perspectiva, sua implementação sob uma base empírica de dados representativos do português brasileiro, sistematicamente levantados e apresentados sob
forma de um atlas lingüístico nacional, permanece um desideratum
difícil de alcançar. Um empreendimento dessa ordem esbarra
nas gigantescas dimensões do país (incluindo as fronteiras externas como o norte do Uruguai?),3 mas não somente nisso. Também as condições técnicas desiguais e as especificidades regionais (como o bilingüismo no sul do Brasil e a topodinâmica4 das
migrações de falantes de diversas partes na região amazônica)
contribuem para acentuar a complexidade da situação.
De outro lado, a divisão do português brasileiro em
áreas lingüísticas tem encontrado propostas de bom número
2

Cf. Bellmann (1996), Arealität und Sozialität?
Veja-se Thun (2000), O Português Americano Fora do Brasil.
4
Para a qual chama a atenção Harald Thun (1996), que divide a diatopia em
topostática e topodinâmica.
3
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de pesquisadores, especialmente na primeira metade do séc.
XX, quando até decreto oficial houve para a elaboração de
um “atlas lingüístico do Brasil”. 5 Entre as propostas de maior
acolhida está a de um de seus pesquisadores mais ativos, na
época, Antenor Nascentes, autor, dentre outros estudos, do(s)
Esboço(s) para a elaboração do atlas lingüístico do Brasil I (1958) e II
(1961) e d’O linguajar carioca (1953), onde divide o “falar brasileiro em seis subfalares” que reúne em dois grupos a que
chama “do norte e do sul” (ver mapa 1 em anexo).6 Alguns
estudos em áreas do centro-nordeste, como Cardoso (1986;
1996), têm enaltecido a forte coincidência de seus resultados
de pesquisa com as linhas traçadas por Nascentes. O fato é
que falta à proposta justamente a comprovação empírica através de dados representativos de toda a extensão do território, ou seja, falta o atlas.
Não é a intenção, aqui, avançar muito além da mera
menção à divisão do falar brasileiro proposta por Nascentes,
nem mesmo entrar na discussão teórica a respeito da terminologia (se falar, subfalar, linguajar, dialeto, subdialeto, regioleto), e o que constituiria cada termo, e sim, quando muito,
deter-nos no assim chamado “falar sulista”, mais diretamente
ligado à área de estudo do ALERS. Neste particular, a crítica
que nos ocorre é a mesma de Renato Mendonça (apud Nascentes
1953, p.24), de que tal proposta “excusa certos equívocos como
fazer entrar no subdialeto sulista regiões dialetologicamente
diversas como São Paulo e Rio Grande do Sul”, às quais
poderíamos acrescentar, sem exagero, Paraná e Santa Catarina. A
resposta de Nascentes (idem) é categórica:
5

Decreto 30.643, de 20 de março de 1952, cujo Art. 3o assenta como principal
finalidade da Comissão de Filologia da Casa de Rui Barbosa, instalada no Rio
de Janeiro, a “elaboração do atlas lingüístico do Brasil”. Tal determinação foi
regulamentada pela Portaria n.o 536, de 26 de maio de 1952 (ver Ferreira &
Cardoso, 1994, p.44).
6
Na verdade, aprimorando esboços feitos em 1922.
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Não tem razão Renato Mendonça.
O Rio Grande do Sul, com que Rodolfo Garcia quase
constituiu uma zona à parte, é muito típico, por vários
motivos, mas não a ponto de destacar-se das linhas
fundamentais do subfalar sulista.
Por conseguinte, está muito bem junto com São Paulo.

Como veremos na análise dos dados do ALERS, tal
argumentação não se sustenta mais, em nenhuma hipótese,
mesmo salvaguardados os critérios ou pré-requisitos mais
abrangentes possíveis para a delimitação de uma variedade ou
área distinta.

6.2 A base de dados do ALERS
Para uma avaliação dos dados cartográficos que nos
servem de base para as delimitações de áreas lingüísticas do
português na região sul do Brasil, cabe fazer uma apreciação
breve do ALERS e das condições em que se originou. De
modo geral, analisando os percalços pelos quais passou a geolingüística nas últimas décadas, pode-se dizer que o ALERS
reflete, em sua evolução, os efeitos da crise delineada por
Radtke & Thun (1996), ao mesmo tempo que tenta superá-la,
implementando as inovações possíveis no contexto de sua realização. Nesse jogo de forças entre o novo e o tradicional, há
que considerar os seguintes aspectos na interpretação de seu
material:
a) Os dados do ALERS reproduzem, essencialmente, o
português rural falado pela classe menos escolarizada (analfabeto ou semi-analfabeto até 4.a série), com idade entre 28

Áreas Lingüísticas do Português Falado no Sul do Brasil...

119

e 58 anos. A ênfase no rural, não obstante os levantamentos para a dimensão diastrática, efetuados em 19 centros
urbanos (6 no Paraná, 6 em Santa Catarina e 7 no Rio
Grande do Sul), justifica-se pelo interesse dos autores originais pela fala mais conservadora que, justamente, possibilitaria um espelhamento melhor de áreas dialetais historicamente estabelecidas.
b) Devido à significativa presença de elementos provenientes
do adstrato de imigrantes europeus e asiáticos, incorporouse ao banco de dados a fala dos informantes bilíngües, nos
pontos onde estes justamente constituem a expressiva
maioria dos falantes de português (ver mapa 2.2).7 Com
isso, tem-se uma visão global que beneficia sobremaneira
estudos mais específicos como os de aquisição de segunda
língua e de bilingüismo e línguas em contato.
c) Se, de um lado, a base de informantes se concentra primordialmente na dimensão assinalada em (a), de outro lado, se
amplia a rede de pontos, bastante densa, perfazendo um
total de 275 localidades (ver mapa 2.1).
d) Contrariamente aos demais atlas brasileiros, que se limitam
a um único estado federativo, o ALERS permite visualizar
arealizações para além dos limites políticos intra-estaduais,
englobando Paraná (que abrange 100 pontos), Santa
Catarina (80 pontos) e Rio Grande do Sul (95 pontos).
Este fato confere aos mapas lingüísticos uma visualização
mais fidedigna e mais próxima da real amplitude do
fenômeno enfocado e de sua representatividade geográfica
no conjunto do português brasileiro.

7

Uma apreciação geral do tratamento do bilingüismo no ALERS encontra-se
em Altenhofen (2000).
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e) Os instrumentos de coleta dos dados tratam separadamente de fenômenos fonético-fonológicos (QFF, com 50
perguntas), morfossintáticos (QMS, com 75 perguntas) –
estes tradicionalmente excluídos pelos atlas8 – e semânticolexicais (QSL, 610 itens – cerca de 800 perguntas). Está concluída a cartografia dos dados coletados através do QFF e
QMS (volumes II e III, no prelo).
f) A cartografia dos dados busca clareza de apresentação, de
tal modo a permitir uma identificação mais fácil (no sentido de opticamente melhor perceptível) de áreas de concentração das variantes no espaço. Utiliza, para tanto, mapas ponto-símbolo, acrescidos de gráficos de freqüência
das variantes em cada estado e na região. Além disso, são
destacados (através de simples hachuramento) os símbolos
referentes à variante mais freqüente na região. O tamanho
em DIN A4 permite ao usuário do atlas uma maior flexibilidade e facilidade de manuseio.
g) Por fim, acompanham os mapas lingüísticos “quadros de
variantes” detalhando as realizações concretas das variantes
e suas freqüências, a fim de fornecer ao usuário a possibilidade de complementações e conferências adicionais não
previstas no mapa.
Os aspectos acima sugerem, portanto, que se trata de
um atlas regional voltado, em primeira mão, à variação diatópica do português rural das classes menos escolarizadas, com
idade girando em torno de 45-50 anos. Conseqüentemente,
deve-se ler e interpretar cada mapa como sendo a cartografia
de determinada variável lingüística nesse recorte ou
8

A possibilidade de cartografar fenômenos morfossintáticos, ignorados pelos
demais atlas brasileiros, tem sido analisada mais profundamente por Koch
(2000), que destaca a sua grande relevância na determinação da variação
diatópica do português brasileiro. Cf. também Thun (1992).
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dimensão de variação do português. Cada mapa equivale,
assim, a uma fotografia geolingüística com a qual ampliamos a
visão macro do uso do português pelo segmento da
população pesquisado. Além disso, o ALERS busca registrar
em cada ponto de inquérito a variante lingüística com maior
probabilidade de ser a mais freqüente e mais representativa da
localidade, não significando de modo algum que seja a única.
Tal probabilidade é determinada, em termos metodológicos:
(1) pelos critérios de escolha dos informantes, (2) pela ênfase
na primeira resposta do informante como a mais espontânea e
(3) pela arealização da variante, no sentido de que sua
ocorrência em outros pontos (especialmente da vizinhança)
reforça probabilisticamente essa mesma representatividade
(representatividade geográfica). Pode-se dizer que (1) e (2)
envolvem critérios qualitativos, ligados à perspectiva dos
informantes e do uso da língua, enquanto (3) corresponde ao
tratamento quantitativo dos dados, expresso tanto pelos
gráficos de freqüência das variantes como pelos próprios
mapas, na relação entre ponto e área. Entende-se por área a
reunião de pontos que compartilham entre si traços
lingüísticos que a identificam como distinta de outras áreas. A
arealização constitui, então, o procedimento de demarcação
dessas áreas.

6.3 Características do espaço geográfico
da região sul do Brasil
Ao delimitar áreas lingüísticas, está-se delimitando, hipoteticamente, também fatores extralingüísticos determinantes
dessas áreas, em virtude da probabilidade de correlação
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existente entre “a variedade do português em estudo” e “os
traços extra-lingüísticos do meio geográfico”, tais como
origem e constituição étnica da população, atividades
econômicas, densidade demográfica e redes de comunicação,
migrações históricas, grau de isolamento e de urbanização,
características do espaço em termos de relevo, vegetação e
hidrografia, entre outros. Na região sul do Brasil, tem-se uma
pluralidade social, cultural e geofísica rara que lhe confere um
status particular no estudo do português brasileiro. Destacamse, aqui, quatro fatores, assinalados por Koch (2000, p.59)
como “principais determinantes das variantes do português
falado na região” (mapas 2.1 e 2.2):
•

a presença de açorianos, chamados para áreas específicas,
como o leste de Santa Catarina;

•

a existência de fronteiras políticas (historicamente oscilantes) com países de fala hispânica, no extremo sul, e o
contato português-espanhol derivado dessa situação;

•

o contato entre paulistas e gaúchos em dois fluxos migratórios opostos e o papel das rotas dos tropeiros paulistas, no comércio do gado;

•

a existência de áreas bilíngües significativas, originadas do
assentamento, nas (antigas) zonas de floresta, de imigrantes
não-lusos a partir do séc. XIX.

Poderíamos acrescentar, ainda, a relevância das migrações internas no processo de ocupação da região
relativamente recente, se localizarmos o seu início, para as
áreas ditas novas, na virada do séc. XIX com o XX. Dada a
intensidade com que ocorrem ainda hoje, acentua-se cada vez
mais a necessidade de considerar a topodinâmica da variação
e mudança do português, a que aludimos anteriormente.
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6.4 Fotografias geolingüísticas
do português no sul do Brasil
Delineadas as linhas gerais que definem a arealização
dos dados do ALERS no espaço geográfico em questão, vejamos as hipóteses que vêm se evidenciando até o momento.
Hipótese 1
Uma das hipóteses mais significativas,
senão a mais abrangente, é a que “divide a
Região Sul claramente em duas grandes áreas
lingüísticas, a paranaense e a rio-grandense,
identificando o Estado de Santa Catarina como
área de transição” (Koch, 2000, p.57). Em
função do seu traçado, que reúne “um feixe de isoglossas que
percorre Santa Catarina sob forma de um leque com 150 Km
de largura a oeste e 500 a leste”, Koch denomina essa área de
transição de Leque Catarinense (ver mapas 3.1 e 3.2).
Historicamente, essa divisão parece ser o reflexo de
dois movimentos colonizadores em sentidos opostos: em direção sudoeste, partindo do “Paraná antigo”, e no sentido sul,
aproveitando os Campos de Lajes e Curitibanos, temos a
propensão de traços paulista-paranaenses; a oeste, como
extensão do processo de colonização da região das Missões,
no noroeste do Rio Grande do Sul, projeta-se a migração de
populações rio-grandenses, em grande parte descendentes dos
imigrantes alemães, italianos e poloneses, assentados há já
mais tempo nas chamadas Colônias Velhas.
Entre as linhas isofônicas que separam, portanto, o
norte e o sul dessa região, Koch (2000) cita as seguintes:
•

alta incidência da lateral alveolar seguida de semivogal, no
norte, versus lateral, no sul, como p. ex. no segmento família;

124
•
•
•
•
•

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

preservação do ditongo [ej] em posição tônica, no norte,
versus redução a [e], no sul, em queixo e queijo;
alta freqüência de ditongação de /a/ e /u/ diante de /s/,
na área ao norte, como em paz e em cruz;
alta freqüência da abertura de /o/, em homem, na área
parananense;
ocorrência maior de rotacismo de /l/, na área ao norte,
como em calção, clara e revólver;
presença significativa de vibrante retroflexa, na área
paranaense.
Vale, porém, acrescentar ainda mais dois exemplos:

maior ocorrência da realização de [•)w)] em lugar de [õ], na
área paranaense, como p. ex. em bom;
• elevação de /õ/ pré-tônico, em compadre, mais freqüente no
norte.
•

A pesquisa deverá constatar muito mais evidências
dessa zona de transição, considerando outros planos de análise que não o meramente fonético. A cartografia dos fenômenos morfossintáticos, por exemplo, revela alguns comportamentos lingüísticos que poderíamos qualificar como
próprios da situação intermediária de Santa Catarina, como
área de transição de fato:
em primeiro lugar, é a área com o maior número de
ocorrências de paráfrase no grau comparativo de
superioridade, por exemplo, mais grande, mais pequeno e mais
bom, respectivamente mapas 34 a 36 (volume 2, do
ALERS);
• em segundo lugar, é também a área com o maior índice de
ocorrências de sujeito oculto, que aparece provavelmente
como uma solução intermediária, mais neutra do que as
formas socialmente mais marcadas tu e você (veja-se mapa 5).
•
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Hipótese 2
A nosso ver, o chamado Leque Catarinense, que transforma Santa Catarina em zona
de transição entre duas grandes áreas lingüísticas, a paranaense e a rio-grandense, constitui-se,
na verdade, de uma série de desdobramentos.9
O primeiro deles, talvez o mais perceptível e
sistemático, é representado por um grupo de
isoglossas que avançam, em forma de cunha, na direção sul,
seguindo o Corredor de Lajes, por onde passavam as antigas
rotas migratórias dos paulistas, no comércio de gado com o
gaúcho rio-grandense. Em alguns casos, essas isoglossas parecem seguir um caminho secundário, por Nonoai (RS), Chapecó (SC) e Palmas (PR), onde assumem o formato de uma
cunha menor, porém com um traçado bastante variável entre
norte e sul.
Seguem esse traçado cuneiforme pelo Corredor
central as seguintes linhas isofônicas, em parte já citadas para
o Leque Catarinense:
•
•

•
•
•

9

rotacismo da lateral em revólver, clara, calção, já mencionado
acima;
grande incidência da vibrante retroflexa, em gordura, corta,
corda, fervendo, calor, talvez a marca lingüística mais
significativa dessa área;
ocorrência da abertura de /o/ tônico, constatada em homem
e Santo Antônio, na parte paranaense do Corredor;
gênero masculino em pá, na área paranaense do Corredor;
predomínio de você, que se projeta por esse Corredor em
direção sul, tendendo para sujeito oculto na área de
transição, Santa Catarina (ver mapa 5).

De certa forma, amplio a explicação de Koch (2000, p.56), em virtude
justamente da vinculação das isoglossas que constituiriam o Leque Catarinense
com outros desdobramentos.
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Embora nos falte uma visão mais clara que complemente os mapas do ALERS na área de São Paulo, parece evidente uma influência paulista nesse movimento, iniciado a
partir das antigas rotas de tropeiros nos séc. XVII e XVIII. A
orla nordeste do Paraná configura-se, deste modo, como
núcleo dos avanços de traços dessa variedade na direção sul.
Hipótese 3
Outro desdobramento decorrente da
hipótese 1 acima é o avanço, já mencionado, da
área rio-grandense, sobretudo da subárea
bilíngüe sob influência de línguas de imigrantes
europeus, por um corredor lateral, através do
oeste de Santa Catarina até o sudoeste do Paraná (ver
coincidência com mapa 2.2), onde em virtude do povoamento
bastante recente ainda se encontram nas gerações mais velhas
falantes nascidos no Rio Grande do Sul. Neste sentido, o
sudoeste do Paraná, distinguido como área específica, nas
arealizações de Mercer (1992) e Aguilera (1994; 2000), pode
ser visto como prolongamento do avanço rio-grandense que
também atinge o oeste de Santa Catarina.
Isso, contudo, não se reduz à simples continuação
ou reprodução de variantes presentes no Rio Grande do Sul,
mas sim pode representar o resultado do contato com novos
elementos contrastantes, o que implica em estudar a topodinâmica da variação do português, comparando a fala dos gaúchos da nova área com a da área de origem. Assim, p. e., a
ocorrência de você no sudoeste do Paraná pode indicar continuidade ou mudança de comportamento lingüístico, conforme os falantes procedam de uma área com uso de você ou
de tu (ver mapa 5). Trata-se, portanto, de áreas novas muito sujeitas a comportamentos distensos. Parecem seguir esse traçado as linhas que marcam a preservação de /l/, em final de
sílaba, como lateral alveolar ou velarizada, p. ex. em revólver,
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além da isoglossa que marca o limite meridional da conservação de /ej/, como em queijo e queixo (v. mapas 3.1 e 3.2).
Hipótese 4
Paralelo ao corredor oeste de projeção
rio-grandense, encontramos, no lado oposto, isoglossas que transpõem o Rio Grande do Sul até a
orla leste de Santa Catarina, constituindo o que
Koch (2000, p.58) denomina de Feixe Secundário
Rio-Grandense (ver mapa 4). Diferentemente, porém, do que
ocorre naquela área, tem-se no leste catarinense, muitas vezes,
mais que avanços provenientes do sul, apenas simples coincidências de traços que se desenvolveram independentemente,
como é de se supor por exemplo com relação à ocorrência,
nessa área, de tu + verbo em 2.a p. sg. (ver mapa 5). Há que considerar, para tanto, a origem comum açoriana e a unidade
geofísica dos Campos de Cima da Serra e de Lajes, bem como
a presença de populações bilíngües, na área.
Koch cita as seguintes linhas isofônicas como
características desse Corredor leste:
• alta freqüência do alçamento de /e/ átono final e da
palatalização de /t/, p. ex. nos mapas referentes a sete,
dezessete e vinte;
• ocorrência da realização velar e uvular de /r/ em carro,
genro e revólver;
• baixa freqüência da ditongação de /e/ seguido de /s/ final,
como em três e dez.
Hipótese 5
O sudeste de Santa Catarina apresenta
uma área divergente específica, que Furlan
(1986) designa como “falar açorianocatarinense”, dada a forte influência açoriana
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que caracteriza essa área. Entre as marcas mais características,
destacam-se:
• ausência de palatalização de /t/, p.ex. em mentira e tio;
• palatalização de /s/ final, p.ex. em paz, cruz, dois, três, seis e
dez;
• preservação da marca de 2.a pessoa na conjugação dos
verbos, p. ex. (tu) fizeste.
Hipótese 6
O norte/noroeste do Paraná, o chamado
Paraná Moderno, de colonização recente,
configura uma área à parte, que Koch (2000)
chama de Feixe Secundário Paranaense, e que
Mercer (1992) associa à forma de colonização
(veja-se também Aguilera, 2000). Algumas variantes
denunciam uma forte propensão a fenômenos inovadores,
como no caso da vocalização da lateral /l/ em final de sílaba,
p.ex. em calção e revólver, que nessa área atinge seus índices
mais elevados. Outro exemplo é a alta incidência da vibrante
velar [x], como em revólver. A concordância entre você e o
possessivo seu/sua ocorre também com grande freqüência.
Hipótese 7
A fronteira sul do Rio Grande do Sul
com o Uruguai guarda traços de momentos
históricos diversos de ocupação da área e oscilações das fronteiras históricas com o espanhol
(ver mapa 2.1). Isso se observa mais nitidamente
no léxico, como atestam Koch (1995), Bunse &
Klassmann (1969) e Rodrigues (1998), os quais registram uma
série de hispanismos antigos que poderíamos caracterizar como
formas de relicto (Reliktform), por terem sobrevivido à dominação posterior pelo português.
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São exemplos dessas formas de relicto jugo
(=canga), planchar (=passar a ferro), piola (=barbante), esquilar
(=tosar), dentre outros. Curiosamente, nos planos fonético e
morfossintático, a maioria das isoglossas analisadas estende-se
até o centro-norte do Estado, não se limitando apenas à zona
lateral fronteiriça, como acontece no caso de /e/ e /E/ diante
de /s/ em final de sílaba, como em três e dez, que nessa zona
oferecem maior resistência à ditongação.
Hipótese 8
O contato paulista-gaúcho anterior à
chegada dos primeiros imigrantes alemães
(1824) e italianos (1875) no séc. XIX desencadeou uma série de migrações internas no Rio
Grande do Sul, originando rotas “comerciais”
bastante regulares (ver mapa 2.1). Essas rotas seguem, de um
lado, o trajeto de fundação pelos lusos dos primeiros núcleos
de povoamento e, de outro, as condições geofísicas do
espaço, no sentido de aproveitar vias fluviais, como o rio
Jacuí, ou contornar zonas de floresta e rios através dos
caminhos de campo, por onde era mais fácil conduzir gado e
mercadorias. Vale salientar que, até a vinda dos imigrantes
europeus, o contraste entre zona de floresta e zona de campo
dava a dimensão do povoamento no Rio Grande do Sul, já
que apenas a última era de fato habitada e explorada pela
população lusa.
Do ponto de vista das fotografias geolingüísticas
disponibilizadas pelo ALERS, verifica-se a hipótese de que
algumas isoglossas do português rural do Rio Grande do Sul
acompanham pelo menos parcialmente essas rotas mais
antigas. Entre estas destaca-se sobretudo a linha que vem de
Rio Grande e Pelotas, seguindo via Bagé em direção ao
caminho da Coxilha Grande, que divide o Estado ao meio,
como uma coluna vertebral que separa duas grandes bacias.
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Seu traçado orienta-se para o norte, passando por Santa Maria
e Júlio de Castilhos até Cruz Alta, onde se bifurca em vários
caminhos: a) no sentido de Santo Ângelo, nas Missões, b) no
sentido norte, dos campos de Palmeira das Missões, ou c) na
direção de Passo Fundo, a leste, de onde avança para os
Campos de Lajes, em Santa Catarina.
Um exemplo que ilustra bem esse tipo de arealidade
é dado pelo mapa lexical referente à variação diatópica de
chimia, um empréstimo do Hunsrückisch Schmier10 que se difundiu por todo o Rio Grande do Sul, designando de modo geral
“a pasta de frutas para passar no pão” (ver mapa em
Altenhofen, 2000, p.93). Apesar do predomínio da variante
chimia/Schmier, verifica-se, justamente nessas rotas de
migração lusa mais antigas, a coexistência da variante
concorrente geléia. O exemplo levanta, além disso, a hipótese
de que esse tipo de arealidade aplica-se essencialmente ao
léxico, uma vez que envolve acima de tudo mudanças
socioculturais ao longo do tempo. 11
Hipótese 9
Enquanto as áreas de campo e as antigas rotas de contato paulista-gaúcho refletem o
português dos lusos, no âmbito das áreas já habitadas no séc. XIX (hipótese 8), o que se apresenta nas áreas de floresta, até então despovoadas, é a presença de imigrantes estrangeiros, portanto inicialmente não-falantes de português que apenas lentamente – ou
“diageracionalmente” – irão apoderar-se da língua do novo
meio. Dado que a localização desses contingentes de adstrato
10

Da variedade dialetal de base francônio-renana e francônio-moselana falada
pela maioria dos imigrantes alemães e seus descendentes no Rio Grande do Sul
(veja-se Altenhofen 1996, sobretudo mapa 09).
11
Lembrando que a cartografia dos dados semântico-lexicais do ALERS está
apenas iniciando. Projeta-se a conclusão dos volumes 4 e 5 para 2002/1.
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atinge áreas específicas mais ou menos delineáveis, equivalentes
em grande parte às zonas de floresta originais (Roche, 1966,
p.31), deduz-se que se apresenta também nessas áreas uma variedade distinta do português, devido justamente às especificidades lingüísticas de seus falantes e às condições de aprendizagem da língua oficial do Brasil. Convém frisar que a própria
forma de colonização – assentamentos homogêneos em picadas abertas no meio do mato – e o isolamento advindo dessa
situação desfavoreceram enormemente tal processo de aprendizagem, apesar da consciência dos membros das comunidades
bilíngües da importância que o português assumia na integração ao novo meio (Altenhofen, 1990).
O fato é que o bilingüismo constitui uma das
características mais marcantes, senão a mais significativa, da
paisagem lingüística do sul do Brasil. Ao analisar o mapa 2.2
em anexo, que cartografa a segunda língua dos informantes
do ALERS, tem-se uma visão global aproximada da área de
abrangência do bilingüismo na região sul do Brasil e que na
verdade pode ser bem maior, se considerarmos a mera
presença de grupos de imigrantes diversos.12 A essa área
circunscrevem-se diferentes situações e graus de bilingüismo,
de modos que é preciso considerar, segundo Altenhofen
(2000, p.77), no mínimo três possibilidades mais amplas:13
a) o português de falantes bilíngües que nasceram e se
criaram em uma comunidade de maioria bilíngüe;
b) o português de falantes monolíngües que nasceram e se
criaram em uma comunidade de maioria bilíngüe (p. ex.
dos informantes de pontos do ALERS situados dentro da
área bilíngüe);

12
13

Ver mapa 01, em Altenhofen (2000, p.89).
Dimensão dialingual, vista por Thun (2000) no ADDU.
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c) o português de falantes monolíngües sem contato com
uma comunidade bilíngüe (p. ex. de informantes de pontos
do ALERS situados fora da área bilíngüe).
Não há como negar que o tratamento dado pelo
ALERS está longe de dar conta de toda a complexidade do
bilingüismo na área em estudo. Contudo, a variação lingüística
entre (a), (b) e (c), além do seu valor descritivo, nos fornece
alguns subsídios valiosos acerca do comportamento adotado
pelos bilíngües e monolíngües no contato e aprendizagem do
português. Assim, por exemplo, constata-se nos mapas
analisados até agora uma tendência maior dos pontos
bilíngües para a adoção de traços [+padrão], como no caso de
formas verbais e da pluralização dos substantivos e
determinantes. A explicação que temos dado a esse fenômeno
é de que ele reflete a forma de aprendizagem do português,
que por muito tempo ficou restrita à escola e por
conseqüência à língua escrita. Esta seria, aliás, também uma
explicação para a ocorrência, em áreas bilíngües de alemão, no
Rio Grande do Sul, de índices mais elevados de uso do
pronome você em lugar de tu, predominante em quase todo o
Estado (ver mapa 5). Além disso, é possível também que a
ocorrência de variantes fonéticas mais próximas da forma
escrita, como p. ex. a manutenção e não-vocalização da lateral
/l/, em final de sílaba (p. ex. em calça e revólver) ou a ausência
de vogal epentética, como em advogado (cf. também Schmier em
oposição a chimia), sejam indicativos dessa mesma tendência.
Paralelo a esta hipótese da vinculação da variedade
de contato com a forma de aprendizagem do português nas
áreas bilíngües, não se pode perder de vista as transferências
lingüísticas verificadas na fala dos bilíngües e que atingem
especialmente o plano fonético. Neste particular, as variáveis
mais salientes nos dados são as seguintes:
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ausência de alçamento de /e/ átono final, p. ex. nos mapas
referentes a sete, dezessete e vinte;
uso do tepe em contextos onde o português utiliza a
vibrante múltipla /r/ ou a fricativa velar /x/, p. ex. em
carro e revólver;
ausência de palatalização de /t/ e /d/ diante de /i/, como
em mentira, dia, tio;
realização do ditongo nasal /•)w)/ como [õ], p. ex. em
procissão, ferrão;
dessonorização das consoantes sonoras, entre falantes de
Hunsrückisch, como em gordura;
transferências lexicais e semânticas como no exemplo já
mencionado da Schmier ou no uso de pedir com o
significado de “perguntar”, freqüente nas áreas bilíngües
de italiano;
variações de gênero, como em a sabonete, observado em
pontos bilíngües de italiano;
outros exemplos que ainda deverão ser levantados nos
mapas semântico-lexicais e seus respectivos quadros de
variantes.14

6.5 Síntese dos resultados
Sintetizando as hipóteses evidenciadas pelas
fotografias geolingüísticas do ALERS disponíveis até o
momento, chega-se ao mapa 6 em anexo, que delimita oito
áreas lingüísticas principais na configuração diatópica do
14

Felizmente, os quadros de variantes lexicais do ALERS apresentam as
ocorrências concretas transcritas foneticamente, em IPA, permitindo ao usuário
investigar adicionalmente a variação fonética e morfofonêmica do português.
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português falado na região sul do Brasil. Nessa delimitação,
distinguem-se, além das áreas bilíngües e de transição, três
“corredores de projeção de traços” e três “zonas laterais
(poder-se-ia dizer de acomodação?)”, a saber:
1 – Área de transição (Leque Catarinense, postulado por Koch,
2000);
2 – Corredor central de projeção paranaense;
3 – Corredor oeste de projeção rio-grandense;
4 – Corredor leste de projeção rio-grandense (Feixe RioGrandense, na interpretação de Koch, 2000);
5 – Zona lateral açoriano-catarinense;
6 – Zona lateral do Paraná do norte (Feixe Paranaense, na
interpretação de Koch, 2000);
7 – Zona lateral da fronteira sul-rio-grandense;
8 – Áreas bilíngües de português de contato.
As isoglossas que acompanham as rotas de migração
dos séc. XVII e XVIII (hipótese 8) não foram incorporadas a
esse quadro, por se julgar serem mais restritas a determinados
fenômenos do léxico e por se sobreporem às outras áreas,
muito mais do que constituírem áreas específicas.
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3.1

Leque Cata rinense
(Vocalis mo), segundo
Koch (2000)

SÃO PAUL O
Limites meri diona is de
conse rvação do
ditongo /ej/ em
queixo e que ijo
alta frequênc ia de
ditonga ção de /a/ e /u/
em paz e cruz
ocorrê nci a de abertura
do /o/ e m ho mem

P ARAGU AI

ARGE NT INA

OCEANO ATLÂNTICO

URUG UAI

0

100

200

300 km

MAPA 3.1 - Leque Catarinense com isoglossas do vocalismo, segundo Koch (2000)
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MAPA 3.2 - Leque Catarinense com isoglossas do consonantismo, segundo Koch (2000)
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MAPA 4 - Feixes secundários paranaense e rio-grandense, segundo Koch (2000)

144

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

ATLAS LINGÜÍSTICO-ETNOGRÁFICO DA REGIÃO SUL DO BRASIL (ALERS)
29

5

LIMITES NORTE
NORTE EE SUL
LIMITES
DO
TU E VOCÊ
VOCÊ,
DOUSO
USO DE
DE TU
NO TRATAMENTO DE
“IRMÃO COM IRMÃO”
você fez/
Ø fez

25

107

135

106

55

50

91

56
1 44
14 8

126

171

176

210

211

158

192

203

193

218
225

224

197

209

240

214
221

222

227

287

401 405
403

PARAGUAI
limite mai s meridional
de você

413

290

434

415

438

441

627

629

488

611
613

489

619

64 5

550

552

565
564

711
648

691

566

574

562

710

716

572
5 82

581

693

676

559

56 9

647

677
67 9

551

5 55

561

491

671

545
548

492

490

514
529

536

495

662

689

621

682

541

516

659

644
643

615

512

537

523

459

661
639

51 1 5 01
509
519
517

452

651

485

504
486

439

433
448

480

496

435

447

477

478

481
497

422
424

25 5
475

470

293

409

429

426
602

238
473
471
472

467

46 4

406

262
263

236
296

291

28 4

251

235

223
278
283

281

261

250

27 7
271

258
247

220
201

264

241

246

194
198

213
2 19

202

190

ARG ENT INA

212

2 07
186

217

206

185

Ø fizeste
limite
mai s setentriona l
de tu
tu fizeste
limite mai s meridional
de v ocê
limite mai s setentrional
de tu

100

93
205

175
152

155

SÃ O P AU LO

89
94

167
172

151

150

179
177

67
74

160
142

122

fizeste/
tutufez
tu fez/
ØØfez
fizeste

64

47

53

141

132
114

118

você fez

05

34

11

16

584
701

698

720

7 13

722

587

589

714

593

685

728

684

707

709
762

686

759

769

754

784

773
752

781
805

743

787

809
7 77

742
740
782

772

736

745

746

594
596 595

735

708

AT
LÂ
NT
ICO

703
706

792

811
808

794
818

783

796
791

788

OC
EA
NO

8 17

822
786

820

823
827
824

826

828

785
789
834

833
790

832

838

80

URUGUAI

840

70
60

839
843 842

50
40
30
20
10
0

0

100

200

300 km

84 4

%

você fez

PR

tu fe z

SC

Ø f ez

RS

Ø f izes te

Região

t u fi zeste

MAPA 5 - Limites norte e sul do uso de tu e você no tratamento de "irmão com irmão"

145

Áreas Lingüísticas do Português Falado no Sul do Brasil...

ATLAS LINGÜÍSTICO-ETNOGRÁFICO D A REGIÃO SUL DO BRASIL (ALERS)

06

ÁREAS LINGÜÍSTICAS
DO PORTUGUÊS
APONTADAS PELO ALERS:
Síntese das hipóte ses principais
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pr oj e ç ã o r io-gr and en se
(F e i xe R io -Gr ande nse , n a
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MAPA 6 - Áreas lingüísticas do português apontadas pelos dados do ALERS

Textos em Lingüística Aplicada – TELA –
é uma publicação do Programa de Pós -Graduação em Letras, da
UCPel, que reúne a produção brasileira sobre o ensino e o uso da
linguagem, dentro e fora da sala de aula, abrangendo d esde os aspectos fonológicos até a análise do discurso. Em um único CD, encontramse 44.000 páginas de texto, incluindo 16 congressos, edições anuais de
8 periódicos, 6 livros completos, 26 teses de doutorado, 36 dissertações
de mestrado, além de inúmeros outros trabalhos. Todos os textos estão
indexados para facilitar a pesquisa de qualquer tópico. TELA é imprescindível para todos que trabalham com a linguagem: alunos, professores, jornalistas, tradutores, publicitários, advogados, psicólogos, etc.

e-mail: rle@atlas.ucpel.tche.br
homepage: http://atlas.ucpel.tche.br/~poslet

7
VARIAÇÃO NO INDIVÍDUO
E NA COMUNIDADE:
TU/VOCÊ NO SUL DO BRASIL
Odete Pereira da Silva MENON(a)
Loremi LOREGIAN-PENKAL(b)

7.1 Introdução

A questão da alternância no uso dos

pronomes de segunda pessoa tem sido objeto de trabalhos
que levam em consideração dados reais de fala e/ou escrita,
mas também tem sido motivo de muita especulação sem
fundamento na realidade lingüística, seja sincrônica, seja
diacrônica. Em Menon (2000), há uma revisão de alguns
desses estudos. Porém, recentemente, numa revista dirigida
aos professores, de custo bastante acessível e que se propõe
chegar aos professores com estudos sérios, deparamo-nos
com uma explicação (Lopes, 2001, p.46) sobre o você no Brasil
que peca, justamente, por essa falta de ida às fontes.
(a)
(b)

Universidade Federal do Paraná – UFPR.
Universidade Tuiuti do Paraná/PG – UFPR.

148

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

Referimo-nos a ele por ser uma amostra do que é
normalmente veiculado ao professor que, tendo saído muitas
vezes do curso de Letras sem o necessário embasamento em
algumas áreas (e sabemos com que precariedade muitos
cursos universitários funcionam no Brasil), não tem condições
de estabelecer juízo crítico sobre o que lhe é transmitido,
aceitando explicações sem fundamentação. Eis o texto
integral da exposição na revista do professor:
Em muitas regiões do Brasil o você praticamente
substituiu o tu. Apesar disso, quem procurar não vai
encontrá-lo entre os pronomes pessoais. A explicação
está em nossa história. Você é um pronome de tratamento derivado de Vossa Mercê. Era essa a maneira
que o escravo deveria usar para dirigir-se respeitosamente – e com certa distância – ao senhor.
O uso cotidiano dessa expressão provocou sua simplificação: vossemecê > vosmecê/vassuncê > você, num
processo que continua até hoje e que produziu o ocê e
o cê, típicos da conversação oral. Provocou ainda, depois da abolição, a perda da noção de formalidade e
de distância social entre falante e ouvinte.
Nos locais em que a escravidão foi mais marcante o
você sufocou o tu, que ficou restrito ao uso literário.
Onde foi menos comum, como no sul, o tu subsiste. É
uma amostra de como as variantes lingüísticas podem
documentar particularidades histórico-geográficas das
regiões.

O que se pode observar em afirmações desse tipo é
uma certa leviandade com cara de cientificismo: afirmar que
vosmecê era o tratamento dos escravos para os senhores (sem
qualquer referência a como teria se originado a forma) e com
a disseminação dessa forma de se dirigir ao interlocutor os escravos teriam feito desaparecer as barreiras sociais é ignorar
fatos mínimos de história (e de história da língua) e de sociologia. Nem um possível paralelo com a questão da primazia da
língua geral no início da colonização e catequese dos jesuítas é
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possível, pois, nesse caso, os jesuítas detinham um poder de
persuasão (inclusive o fato de dominarem a escrita) nada negligenciável, qual seja, o poder da fé e da atribuição do castigo. A outra afirmação, repetida à exaustão por leigos e por
alguns com uma certa formação acadêmica, a de que o tu foi
substituído pelo você, (e pelo autor acima, por força da ação
dos escravos), também carece de comprovação científica:
trabalhos históricos e/ou sincrônicos vêm demonstrando que
em muitas regiões provavelmente o você teria sido o primeiro
pronome implantado, sem etapa anterior de uso de tu.
Menon (1994), com amostra do NURC, evidencia
que em São Paulo, capital, não há uso de tu. Bueno (1958,
p.21, onde retoma e critica afirmações do Dialeto Caipira, de
Amadeu Amaral), descrevendo o dialeto paulista, já afirmava:
A forma de tratamento mecê é de grande uso na terceira pessoa do singular e mecêis no plural. O pronome tu é ofensivo e só aparece nas expressões cominatórias ou inamistosas: Tu tá serrino, mai eu te faço
chorá! Tu me paga! É tão ofensivo o pronome tu que
entre o povo se diz: Tu, turututú, ... no c... . Note-se
ainda que somente a forma do pronome aparece, mas
o verbo continua na terceira do singular1 , sem a menor
concordância. [...] A forma pronominal você é muito
pouco usada; a mais corrente é mecê ou então ocê.
Mecê é respeitosa e aplica-se a pessoas mais velhas,
de situação social mais elevada. Dizem os filhos aos
pais: mecê, equivalendo a senhor, senhora. Ocê é menos respeitoso e aplica-se de igual para igual, ou de
superior para inferior. Um pai dirá ao filho: “Que foi
que eu disse pr'ocê?” E o filho responderá: “Mecê
disse pra mim andá depressa...”
1

Embora essa seja uma explicação tradicionalmente usada, não concordamos
com ela pois em português a regra de concordância, mesmo a tradicional, diz
que o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Assim, é contradição
teórico-terminológica afirmar que o verbo está na terceira pessoa, concordando
com um de segunda, porque tanto tu, como você, são formas de se dirigir
diretamente ao interlocutor, a segunda pessoa do discurso.
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Em Loregian (1996) e Menon (1996b), mostra-se
que em Curitiba não há uso de tu: a implantação de você,
como resultado da penetração dos vicentinos (da Capitania de
São Vicente) no planalto paulista e na direção sul do país, passando por Curitiba (fundada em 1693), e por Lages (planalto
catarinense, objeto de análise neste trabalho) teria atingido
também boa parte do Rio Grande do Sul, como fica patente
quando se observa a área de uso de você, constatada pelos levantamentos do ALERS – Atlas Lingüístico e Etnográfico da
Região Sul (no prelo).
Quanto à extensão do fenômeno, assim como a variação entre as formas tu/você, queremos mostrar como elas
se apresentam no Sul do país.2 De um lado, discutiremos, à
luz dos dados do Projeto VARSUL (Variação Lingüística Urbana na Região Sul) das cidades de Curitiba, Florianópolis,
Porto Alegre (capitais dos três estados da região), e de Lages,
Blumenau e Chapecó (interior de Santa Catarina) e de outros
trabalhos, as questões relativas à distribuição e variação dos
pronomes na comunidade. Como na variação/mudança há
que se levar em conta a aquisição da norma comunitária pelos
falantes, trataremos em seguida das questões pertinentes a
como se manifesta a variação no(s) indivíduo(s), num refinamento de análise para tentar rastrear o processo de variação/mudança naquelas comunidades em que existe a alternância dos dois pronomes. Nessa etapa, utilizaremos resultados de rodadas estatísticas do pacote VARBRUL realizadas
com dados de Lages, Florianópolis e Porto Alegre. Por último, abordaremos a variação da concordância verbal com o
pronome tu, evidenciando que o estudo da alternância
2

Em geral, sempre se afirmou que o tu ainda é usado no Brasil em algumas
regiões do Nordeste (sem se especificar nem onde nem como nem por quem) e
no Sul do país – mesmo quando São Paulo ainda fazia parte da região sul...
Alguns autores localizam o uso no extremo sul, sem se referir qual a extensão
geográfica desse extremo sul: em tal perspectiva, Santa Catarina ficaria de fora?
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pronominal na segunda pessoa do singular, além de demonstrar as alterações no paradigma dos pronomes pessoais e no
das formas verbais, pode trazer contribuições a outras discussões sobre a língua portuguesa do Brasil, como a da perda do
parâmetro pro-drop ou do sujeito nulo.

7.2 A variação na comunidade
A alternância no uso dos pronomes de segunda pessoa do singular no Sul do Brasil já conta com alguns trabalhos3 que mostram resultados a partir de córpus4 organizados,
com dados reais, tanto orais como escritos.
7.2.1 Trabalhos prévios com dados da região Sul
Trabalho pioneiro com essa metodologia, Guimarães
(1979) apresenta resultados de levantamento efetuado em
Porto Alegre, a partir de textos escritos – testes específicos e
composições contendo diálogos entre amigos, podendo o
relator neles incluir-se – de 120 estudantes de três níveis de
escolaridade: 6.ª série do I Grau, 1.ª série do II Grau; 1.º ciclo
universitário.
3

Infelizmente, tais resultados, devido ao fato de estarem em dissertações de
mestrado, inéditas, não chegam aos professores e, muitas vezes, mesmo os
pesquisadores ignoram essa bibliografia, de acesso limitado às bibliotecas das
universidades onde as dissertações foram defendidas.
4
Utilizamos a forma aportuguesada, a partir da regularização do latim corpus:
daí a acentuação, por se enquadrar nas paroxítonas terminadas em –u(s), como
em húmus, bônus, cáctus, câmpus. Terminando em –s no singular, fica
invariável no plural.
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Em números absolutos, a pesquisa registrou 960
ocorrências de pronomes, com a seguinte distribuição: dos
120 textos, 59 usaram o tu, 60 o você e um deles utilizou ambos
os pronomes.
A autora usou o critério escolaridade também como
indicador de idade; nessa perspectiva, os mais jovens, com
menos escolaridade, usaram mais o pronome você; seguidos
dos mais velhos, universitários e, por último, os intermediários, de segundo grau (com, respectivamente, 60%, 55% e
52,5%).
No tocante à concordância verbal com o pronome
tu, quanto maior a escolaridade, maior o índice de concordância canônica:5 58,33% para o I Grau; 70,77% para o II Grau e
76,79% para os universitários. Quanto à classe cultural, medida pela escolaridade dos pais, os números são interessantes
pois há maior concordância verbal (74,64%) nos informantes
cujos pais têm escolaridade mais baixa 6, seguidos por aqueles
com ginásio e II Grau (66,67%) e, por último, com universidade (64,52%). Em relação aos tempos verbais, o presente do
indicativo apresentou 97,56% de casos sem concordância (a
forma verbal não apresenta o morfema –s, como em tu vai),
5

No decorrer deste trabalho, chamamos concordância canônica àquela prevista
tradicionalmente para a segunda pessoa tu; por exemplo, na flexão cantas, aparece o morfema -s, marca de 2.ª pessoa do singular do presente do indicativo.
Por outro lado, designamos por não-marcada a forma verbal desprovida de
morfema específico de pessoa, como em: você canta∅; a gente canta∅ e, daí,
em nosso e em outros córpus, tu canta∅. Ver os exemplos do dialeto paulista,
em Bueno (1958), acima citados; em Monteiro (1996, p.513), para (...) Fortaleza, que nesse ponto se comporta como Porto Alegre, ao empregar o tratamento tu com o verbo na terceira pessoa: tu foi, tu quer, tu vai... E isto independentemente de qualquer nível de escolaridade ou classe social.
6
A concordância verbal seria avaliada pelas classes sociais mais baixas como
“marca lingüística” de prestígio, associada às classes mais altas? Veja-se que,
no entanto, o resultado dos alunos cujos pais tinham maior escolaridade, em
princípio de classe social mais alta, apresenta menor freqüência de concordância verbal, desmistificando o que seria empregado pelas tais classes mais altas.
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seguido do pretérito perfeito do indicativo, com 60,87% de
ocorrências em que o morfema usado foi –u ao invés da
forma canônica –ste, como em tu andou em vez de tu andaste.
A autora conclui o estudo afirmando haver equilíbrio
no uso dos pronomes de 2.ª pessoa em Porto Alegre, com
49,17% de tu e 50% de você. Assim, os dois pronomes estariam
em variação na linguagem escrita e a falta de concordância
apontaria para a tendência, naquela cidade, de ambos os
pronomes terem a mesma flexão verbal.
Duas outras dissertações, com abordagem
variacionista laboviana, Abreu (1987), com amostra de 96
informantes de Curitiba (quatro níveis de escolaridade e
quatro faixas etárias) e Ramos (1989), com amostra de
Florianópolis (36 informantes da área urbana mais dois textos
literários, mais questionário de atitudes), apresentam não uma
bipolarização entre tu/você, mas a constatação de um novo
modo (pelo menos do ponto de vista da comprovação
empírica) de o falante se dirigir ao interlocutor: o pronome zero.
Trata-se do uso, sem pronome sujeito, de uma forma verbal nãomarcada, idêntica à empregada com os pronomes você/ o(a)
senhor(a) e com o pronome tu quando não aparece o morfema
de segunda pessoa, como em (01):
(01)

∅ Pode∅ me dizer as horas?

Segundo Abreu, essa estratégia ocorre quando há
dificuldade, da parte do falante, de categorizar o interlocutor
segundo a idade ou o status. Usando uma forma não-marcada,
evita-se a descortesia ou um (in)formalismo inadequado.
Aliás, esse tratamento zero é de ocorrência majoritária nas
duas capitais. A Tabela 1, resumo das duas dissertações,
mostra também que (i) o percentual de ocorrência de você é
idêntico nas duas cidades, apesar da diferença no número de
dados e que (ii) a forma mais polida (o senhor) é mais
empregada em Curitiba:
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Tabela 01 – Formas de se dirigir ao interlocutor
(cf. Abreu; Ramos)
Zero
Cidade

Total
Ocor.

Curitiba
Florianópolis

Tu

Você

O senhor

% Ocor.

% Ocor. % Ocor.

%

1714

839

49

–

–

530

31

345

20

427

171

40

85

20

132

31

39

09

O uso do tratamento zero em Curitiba é estável em
relação à escolaridade; o de você aumenta com a escolaridade e
o de o senhor diminui à medida que aumenta a escolaridade.
Com relação à faixa etária, os mais jovens usam mais o senhor,
os mais velhos usam mais você e o zero é estável. Não houve
nenhuma ocorrência de tu em Curitiba.
Ramos, analisando a concordância verbal nas 85
ocorrências de tu em Florianópolis, encontrou os seguintes
dados: desses 20%, 4% (17 casos) tem pronome mais concordância; 10% (42 casos), forma verbal canônica de 2.ª pessoa
sem pronome sujeito, enquanto que 06% (26 casos) tem
pronome-sujeito mas não apresenta concordância. Pode se inferir daí que o uso do pronome junto ao verbo estaria inibindo o aparecimento da flexão de 2.ª pessoa. Seria de supor
que você compete com o tu, no entanto, a autora afirma que,
em termos semânticos e pelo resultado dos testes subjetivos
de avaliação dos dois pronomes, você se aproximaria muito
mais da forma respeitosa o senhor. Poderíamos, nesse caso,
aventar a hipótese de que, em Florianópolis, você estaria num
nível intermediário de formalidade, entre o tratamento íntimo
tu e o formal o senhor.
Esses estudos apontam para uma tendência de uso
ou só do pronome você, como em Curitiba, ou da menor concordância com o tu, fenômeno mais avançado em Porto
Alegre que em Florianópolis, mas mostram também que
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estaria havendo uma penetração do você na norma dessas
comunidades.
Menon (2000), a partir de levantamento do dialeto
gaúcho empregado na fala das personagens na tradução brasileira de Vinhas da Ira, texto publicado em 1940, demonstra
que a concordância verbal canônica já não aparece regularmente (p.155) e que existe uma gradação de formalidade no
uso de tu/você/o senhor (p.157-158).
Para o presente trabalho, verificamos que é possível
recuar mais longe e documentar pelo menos essa última, a
partir de amostra de um autor gaúcho, Apolônio Porto
Alegre, cuja produção se situa entre a segunda metade do século XIX e o início do XX. O exemplo (02), de que nos valemos, é retirado do romance O Vaqueano, de 1872 (excerto
apud Moreira, 1989, p.28-29). Podemos ver que Canabarro,
um dos chefes das forças que fizeram o exército imperial se
retirar e que iriam tentar tomar a Província de Santa Catarina,
trata Garibaldi (italiano que veio lutar ao lado dos gaúchos)
por você pois ele é um igual, do ponto de vista da hierarquia;
porém não é íntimo, não é gaúcho; contudo, tanto Canabarro
como Garibaldi tratam os subalternos por tu:
(02) – Aí vem você com as suas retas! Não conhece o vaqueano!
Guia guapo como ele, não há em toda a redondeza. (Canabarro
para Garibaldi)
– Realmente; podemos ainda interrogá -lo. (Garibaldi)
– E já... Vai ver como é aquilo. Não se desmancha nem pelo
diabo. (Canabarro)
E acenou para um soldado de sentinela. O soldado achegou-se.
– Chama-me lá o vaqueano. (...) Momentos depois veio o moço
reclamado.
– Não haverá caminho mais curto daqui à Laguna? (Garibaldi p/
vaqueano)
O interrogado correspondeu com leve meneio afirmativo de
cabeça.
– Por que não o tomaste então? (Canabarro p/ vaqueano) (...)
– Conheces bem o caminho? (Garibaldi p/ vaqueano).

156

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

Uma outra averbação interessante é a que consta da
gramática de português para imigrantes alemães, produzida
por Rotermund (1925; 1.ª edição em 1897). Escrita em alemão, apresenta regularmente exemplos em segunda pessoa tu,
mas, eventualmente, aparece o você, sobretudo para indicar alguma relação mais distanciada, tal qual o autor descreve no
§83 (p.42-43): para tratamento formal, o senhor; entre os
inferiores e os grandes amigos, você; entre conhecidos, Vossa
Mercê. Na seqüência, quando ele dá exemplo (Beispiel), traduz
você por du (pronome de 2.ª pessoa) e Vossa Mercê por Sie
(pronome de respeito, em alemão) ou (oder) por du, conforme
reproduzido em (03):
(03) Beisp. V. já ensilhou o cavalo? Hast du schon das Pferd
gefattelt? V. Mcê. me chamou; que quer? Sie haben mich
gerufen; was wollen Sie? oder: Du hast mich gerufen; was willst
du?

Temos, assim, uma visão, um tanto diacrônica já, da
distribuição dos pronomes na região sul e da variação, tanto
no emprego dos pronomes nas comunidades em que eles
convivem, como da variação na concordância com o tu. Vemos que já em 1940 se registra por escrito a forma verbal
não-marcada junto ao pronome tu, no RS; que em Porto
Alegre, os alunos já demonstram um uso maior do pronome
você na década de 70; que esses mesmos alunos já não usam
tanto a concordância canônica; nos anos 80 se registra uma
forma inusitada de o falante se dirigir ao interlocutor: não usa
forma pronominal alguma, só o verbo em uma forma nãomarcada, tanto em Curitiba como em Florianópolis; que em
Curitiba você é categórico e que em Florianópolis há muito
mais uso de você que aquele que os falantes nativos afirmam
existir nas respostas ao questionário de atitudes de Ramos.
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7.2.2 Análises com dados do Varsul
Nos anos oitenta, na seqüência de alguns anos de
encontro do grupo Bilingüismo e Variação Lingüística, equipes de três universidades – UFPR, UFSC, UFRGS –, sob a liderança de Leda Bisol, se reúnem num projeto comum: a
constituição de um banco de dados da fala urbana da região
Sul, o VARSUL, composto por entrevistas realizadas nas três
capitais e mais três cidades do interior, representativas da
ocupação etnicamente distinta de cada estado. As entrevistas,
gravadas e transcritas, na primeira metade dos anos 90, são
armazenadas em microcomputadores, disponibilizando o
banco de dados para os cursos de pós-graduação das instituições envolvidas (em 1994 a PUC de Porto Alegre se agrega ao
projeto) e começam a surgir os primeiros trabalhos com dados das capitais. O assunto variação nos pronomes de 2.ª pessoa se impõe naturalmente.
Resultados de análises da variação tu/você na região
sul, com base nesses dados, mostraram uma distribuição
bastante interessante na comunidade: Loregian (1996) constatou
(i) a não-existência de tu em Curitiba; (ii) a ocorrência de tu e
de você tanto em Florianópolis quanto em Porto Alegre, com
diferentes graus de distribuição no uso dos dois pronomes e
(iii) uma menor concordância verbal canônica com o
pronome tu na capital gaúcha. Tais resultados mapeiam uma
distribuição dos pronomes: na capital paranaense, uso
exclusivo de você; nas outras duas capitais, alternância dos
pronomes, mas com algumas nuances: na catarinense, maior
presença da concordância verbal canônica com o tu porém
com presença maior de você se comparada a Porto Alegre;
nesta, maior uso de tu mas com menos concordância.
Hausen (2000), estudando a distribuição dos
pronomes tu/você no interior de Santa Catarina (Lages,
Blumenau, Chapecó), constatou haver predominância do uso

158

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

de você. No entanto, o trabalho, apesar de fazer referência a
algumas variações individuais (como o quadro de distribuição
dos pronomes, por indivíduos, na amostra, ou a menção a 16
ocorrências de tu/você no mesmo período, conforme o
Quadro I, p.32), limitou-se a apresentar os resultados
estatísticos do ponto de vista da variação na comunidade.
Ao analisar os dados do Quadro I de Loregian
(1996, p.20), Menon (2000, p.146) considera que:
(...) se os dados de Loregian apontam para a variação
no uso dos pronomes de segunda pessoa nas duas
capitais, essa variação se concentra na comunidade,
não nos indivíduos. Esses resultados merecem uma
análise mais fina, no que diz respeito justamente a
essa diferença no nível da variação.

Por isso, retomamos as entrevistas e fizemos uma
análise mais minuciosa das ocorrências individuais, a fim de
tentar mapear a extensão interna do fenômeno, isto é, em que
medida há, ou não, concorrência entre tu e você, ou a pretendida substituição do primeiro pelo segundo. Trabalhamos
com a hipótese de que o conhecimento dessa estrutura da variação (tanto condicionamentos lingüísticos como sociais) parece ser indispensável para a compreensão do processo histórico dessa mudança lingüística.
7.3.2 A variação na comunidade
x a variação no indivíduo
Para checar as ocorrências dos pronomes nos indivíduos, foi necessário refazer os arquivos de dados: assim,
Loregian-Penkal revisou os dados de Curitiba, Florianópolis e
Porto Alegre e Menon levantou os dados das três cidades do
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interior de Santa Catarina.7 No entanto, para as rodadas estatísticas com o Pacote Varbrul, a serem discutidas aqui, só se
levou em consideração os dados de Florianópolis, Porto
Alegre e Lages.8
Apresentamos na Tabela 02 a distribuição dos pronomes tu/você 9 na amostra geral, com total de 144 informantes, 72 das capitais e 72 do interior de Santa Catarina,10 ressaltando o fato de que um informante de Blumenau não usou
nenhum dos dois pronomes, tendo empregado aquela estratégia da forma verbal não-marcada sem pronome sujeito, descrita por Abreu (1987). Nessa etapa, os dados incluem o discurso relatado do informante (DRF) e de terceiros (DR3) pois
alguns entrevistados apresentam a alternância dos pronomes
nesses contextos. No refinamento da análise, os dois fatores
serão retirados.

7

Infelizmente, não pudemos dispor do arquivo de dados de Hausen (2000); por
isso, foi necessário fazer novo levantamento completo das ocorrências.
8
Nessa volta aos dados, foram também levantadas as ocorrências dos
marcadores discursivos (MDs) – olhe/a, veja, sabe, entendeu, entendeste,
entendesse, viu, viste, (i)magine/a – e dos pronomes em outras funções
sintáticas, para estudos complementares posteriores. Faremos referência
somente ao número de ocorrências desses MDs, uma vez que eles aparecem
sempre sem pronome, em vista do processo de gramaticalização por que
passaram.
9
Lembramos, aqui, por razões metodológicas, que não fizemos levantamento
separado do plural vocês nem dos pronomes formais e/ou respeitosos o(s)
senhor(es)/a(s) senhora(s) porque eles são de uso categórico em qualquer das
cidades pesquisadas. Não importa a forma que o informante use (tu ou você)
para se dirigir ao interlocutor, o plural será sempre vocês (embora possa
apresentar aí variantes de pronúncia). Se a situação envolver alguma forma de
hierarquia ou o interlocutor for mais velho, o falante emprega o pronome
respeitoso.
10
As três cidades do interior do Rio Grande do Sul – Panambi, São Borja e
Flores da Cunha – serão também estudadas na tese de doutorado de LoregianPenkal (em preparo). Quanto às cidades do interior do Paraná, apresentam
pouquíssimos casos de tu, como será evidenciado mais à frente.
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Tabela 02 – Distribuição de tu / você por sexo e faixa etária,
nas capitais do Sul do Brasil e nas cidades do interior de SC,
incluindo DR3 e DRF
INFOR MANTE

PORTO ALEGRE
tu
você
T+V

tu

FA
FB
Subt.
MA
MB
Subt.

05
05
10
02
02
04

–
–
–
01
–
01

01
01
02
03
04
07

05
02
07
04
02
06

–
–
–
–
01
01

01
04
05
02
03
05

–
–
–
–
–
–

06
06
12
06
06
12

–
–
–
–
–
–

Total

14

01

09

13

01

10

–

24

–

T+V

tu

11

tu

LAGES
você

FLORIANÓPOLIS
você
T+V

BLUMENAU
você
T+V

tu

tu

CURITIBA
você
T+V

CHAPECÓ
você
T+V

FA
FB
Subt.
MA
MB
Subt.

–
01
01
–
–
–

–
02
02
02
02
04

06
03
09
04
04
08

01
–
01
01
–
01

–
01
01
–
03
03

05
05
10
05
02
07

03
01
04
–
02
02

–
–
–
–
02
02

03
05
08
06
02
08

Total

01

06

17

02

04

17

06

02

16

Uma análise, ainda que rápida, do panorama que nos
oferece essa tabela, mostra que a variação na comunidade é
intensa: poderíamos afirmar que na região Sul do Brasil se alternam os pronomes tu/você para representar a segunda pessoa
do singular. Um olhar mais aprofundado, contudo, evidencia
diferenças regionais não negligenciáveis: de um lado, Curitiba
apresenta, categoricamente, o emprego de você. De outro,
Porto Alegre (doravante POA), Florianópolis (doravante
FLO) e Chapecó (doravante CHA) não têm informantes
mulheres que usem categoricamente só você. Em Blumenau
(doravante BLU), tanto homens como mulheres preenchem
as células de só tu, só você e t+v. Deparamo-nos, assim, com
11

As abreviaturas usadas correspondem aos dados sociais dos informantes do
Varsul: sexo: F: feminino; M: masculino; faixa etária: A: 25-49 anos; B: + de
50 anos; escolaridade: P: primário; G: ginásio; C: colegial.
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uma multiplicidade de distribuição que uma análise restrita à
variação na comunidade mascararia. Como explicar que em
FLO há mais concordância canônica que em POA se nesta há
mais informantes usando só tu? Como saber qual o comportamento dos falantes que têm, na sua gramática, ambas as
formas?

7.3 A variação no indivíduo

Para tentar responder às questões formuladas acima,
iniciamos uma análise mais detalhada da distribuição da
amostra, conforme expomos a seguir na Tabela 03, em que
foram agrupados aos casos categóricos de só tu e de só você os
números correspondentes aos falantes que têm ambos os
pronomes. O resultado é bastante intrigante e demonstra bem
que, se tratarmos só do todo, as diferenças podem
desaparecer e não se consegue dar uma explicação ao fenômeno da variação e ao da mudança, se esta estiver ocorrendo.
A conclusão a que se chegaria é que, na região Sul, ambos os
pronomes estão ocorrendo em (quase) igualdade de condições, pois há um empate técnico, de 107 casos de tu (resultado da soma (Σ) dos casos categóricos de tu mais os falantes
que têm ambos os pronomes), contra 106 de você (somatória
(Σ) dos você categóricos mais os falantes com t+v). Esses resultados não deixariam transparecer as diferenças regionais
e/ou individuais:
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Tabela 03 – Usos dos pronomes tu/você:
distribuição pelos informantes das três capitais
e das três cidades do interior de Santa Catarina
Cidade

só
TU

só
VOCÊ

TU/
VOCÊ

Σ tu +
[t+v]

Σ você+
[t+v]

Curitiba

–

24

– = 24

–

24

Lages

01

06

17 = 24

18

23

Blumenau12

03

02

18 = 23

21

20

Chapecó

06

02

16 = 24

22

18

Florianópolis

13

01

10 = 24

23

11

Porto Alegre

14

01

09 = 24

23

10

37 +

36 +

70 = 143
143+1=144

107 +

106=213
213–70= 143

Legenda: Σ tu + [t+v] : total de indivíduos que têm TU no paradigma
dos pronomes pessoais
Σ você + [t+v]: total de indivíduos que têm VOCÊ no
paradigma dos pronomes pessoais

Vemos que, dos 143 casos, 73 são categóricos (37
para tu e 36 para você) e 70 informantes têm, na sua gramática,
ambos os pronomes. Isso significa que é nesses 70 que devemos procurar as pistas para o processo de variação/mudança,
pois são eles que manejam a alternância pronominal.
Para a análise da variação individual (que não incluiria Curitiba, onde não há tu), poderíamos supor que as localidades teriam um processo tal que:

12

Um informante de Blumenau não apresentou nenhum uso de tu ou você; usou
do recurso do pronome zero e empregou um vocês. Por isso a amostra de
Blumenau perfaz só 23 informantes.
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a) haveria um sistema inicial com o só tu;
b) o você, alienígena, estaria penetrando na gramática dos
falantes, em concorrência com o tu, o que levaria a três
resultados possíveis:
(i) o você poderia vir a alijar o tu do sistema, na tentativa
de regularização do paradigma;
(ii) o tu poderia ser mantido pelos falantes, como marca
de identidade regional, eliminando o você;
(iii) haveria especialização das formas: o tu se manteria,
cabendo ao você marcar relações interpessoais não tão
íntimas mas também não tão formais quanto aquelas
que utilizam o pronome formal o senhor.
Nessa perspectiva, a distribuição dos informantes na Tabela
04 dá a seguinte progressão (em termos de número absoluto
de informantes): 13
Tabela 04 – Distribuição dos informantes,
segundo utilizem um ou dois pronomes de segunda pessoa
(em número de falantes)
Pronomes

POA

FLO

CHA

BLU

LAG

só TU

14 >

13 >

06 >

03 >

01

TU + VOCÊ

09 <

10 <

16 <

18 >

17

só VOCÊ

01 =

01 <

02 =

02 <

06

Evidencia-se, dessa forma, uma diferença entre as
duas capitais, mais conservadoras na manutenção do tu e o
interior, onde está havendo maior variação. Podemos mesmo
falar de processo de mudança em curso, visto que os falantes
13

Os símbolos > e < são empregados como em Matemática, com o sentido de
“maior que” e “menor que”, respectivamente.
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que já têm ambos os pronomes são a maioria da amostra nessas cidades e, em Lages, o número de informantes de só você é
bastante expressivo, seis, contra um único informante que
tem só tu. Quando eliminamos do grupo tipo de discurso os fatores discurso relatado do próprio informante (DRF) e discurso
relatado de terceiros (DR3), o número de informantes de só tu
de POA se ampliou para 17: 06 mulheres em cada faixa etária
e 06 homens, com mais um informante na primeira faixa etária. Na amostra de Lages, que não tinha nenhum representante masculino no só tu, passa a contar com um, apesar de ele
ter somente uma ocorrência desse pronome. Voltaremos a
comentar esses números quando tratarmos do caminho da
mudança.
Embora a eliminação dos grupos DRF e DR3 estivesse prevista desde o início, eles eram, em princípio, necessários para testarmos se, através da reprodução da própria fala
ou da do(s) outro(s), a imagem lingüística que o falante faz de
si e dos outros membros da sua comunidade conteria ambos
os pronomes. Veremos, pelos resultados, que o informante
associa freqüentemente o uso de você ao outro, não a si
próprio, embora o falante de LAG retirado da amostra em
função da eliminação do DRF tenha usado você no seu próprio
discurso relatado.
7.3.1 Diferenças étnicas
ou devidas à ocupação do território?
Tais resultados corroborariam as premissas da ocupação diferenciada do território? Ou seriam as diferenças étnicas as responsáveis por essa variação nos indivíduos? POA
e FLO seriam mais conservadoras em virtude de sua origem,
de colonização açoriana? Blumenau e Lages destoam das capitais. No entanto, Chapecó, também no interior catarinense,
tem comportamento diferenciado de ambas: apesar de

Variação no Indivíduo e na Comunidade: tu/você no sul do Brasil

165

apresentar números próximos às duas em termos de número
de falantes de tu + você, tem mais falantes de só tu. Um exame
no arquivo revelou que, dos casos de uso de tu, somente dois
apresentaram concordância; um deles numa tradução do italiano e outro inexplicável, numa falante que usou a maior parte
do tempo você. Lages evidenciaria, assim, a sua dupla ocupação, primeiro pelos paulistas, depois pelos gaúchos: a mais recente não estaria, ainda, propagando o uso do tu, apesar de se
cultivar muito a questão das tradições gaúchas na cidade
(CTGs,14 festas tradicionais, rodeios), conforme depoimento
dos próprios informantes:
(04) Porque os parentes, os antigos parentes da minha mãe (est)
vieram com Correa Pinto, (est) aquele que fundou Lages, (est)
por isso que o meu tataravô conseguiu duzentos milhão de terra
aí, a quarenta quilômetros aqui de Lages (LAG 23, mbc, 0777)

(05) Nóis temos muita coisa do gaúcho, né? (est) imbora nós fosse
fundado por um paulista, que o Antônio Correa Pinto era um
paulista, né? mais nóis temos muito sobre a cultura gaúcha, mais
hoje é muito cultivada essa cultura inda aqui em Lages, do
tradicionalismo (LAG 24, mbc, 360)

(06) (...) na minha época mesmo de juventude (...) a gente chamava
de gringo os italiano que vinhu(m) pra cá (est) mais festa mesmo
gaúcha num tinha, hoje tem esses bailão e CTG e não tinha não.
(est) Isso começô há pocos anos pra cá, você ia num clube e,
tanto é que na época você não entrava num clube sem casaco e
gravata. (LAG 16, mbg, 0577)
14

CTG é abreviatura de Centro de Tradições Gaúchas, tipo de clubes
freqüentados por pessoas de origem gaúcha ou não, que cultivam e/ou admiram
as tradições gaúchas. Os bailes, por exemplo, são a caráter: os homens vão
pilchados (vestidos com o traje típico gaúcho: bota, bombachas, chapéu, lenço
vermelho no pescoço), e as mulheres vão de prendas (vestidos longos, amplos,
rodados, com anáguas, babados e rendas). A música tocada é, normalmente, de
inspiração gaúcha, com grupos musicais característicos: o acordeão ou gaita é
instrumento musical indispensável.
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(07) o que que acontecia em termo de baile, era um baile com uma
sanfona como se dizia, né? um acordeão e um violão, e deu pra
bola, né? deu pra bola, (hes) não se ovia falá em grupos musicais
que nem existe hoje, (hes) ali por sessenta e sete, sessenta e oito,
surgiu em Curitibanos o grupo Os Fazenderos, uma famosa
longinha, né? então um baile com os Fazenderos era alguma
coisa assim, muito mais que Serranos hoje, do que Nativos, (est)
entendeu? (...) e depois se falava num show com o Texerinha ou
com José Mendes em Lages [era] – Deus o livre, todo mundo ia
(est) porque era o tope da coisa. Depois então foram surgindo,
né? E os próprios CTGs [CTG embora] – CTGs estão resgatando
a tradição gaúcha, mas não é coisa muito antiga também. (...) E
de alguns anos pra cá, é claro, né? que o movimento
tradicionalista foi ganhando corpo, justamente pra resgatá o que
nós éramos, porque qual é a região que nunca viu passá um
tropero, né? em direção ao porto ou vindo do porto, em direção a
São Paulo, todo mundo viu passá um tropero, e toda tropeada
tinha uma gaitinha ponto, né? (LAG 20, mac, 0405)

(08) então muda algumas coisinha, né? a gente fala você, aqui eles
usam mais o tu, né? então o sotaque nosso é um poquinho
diferente porque o pessoal que vem do sul geralmente fala um
poquinho mais rápido, mais cantado, né? (LAG 18, fac, 554)

Chapecó, fundada e colonizada por gaúchos15 à
procura de terras baratas, estaria mantendo o uso do pronome
tu, mas com forma verbal não-marcada; Blumenau, de
colonização alemã, apesar da proximidade com a capital, não
teria influência da sua norma sobre o uso do pronome. No
caso da migração dos gaúchos à procura de mais terra em
direção ao norte do Brasil pelo oeste, o que fica evidenciado é
15

Segundo Loregian-Penkal, nativa de Chapecó, lá os descendentes dos gaúchos continuam a valorizar as tradições gaúchas e, estritamente em relação ao
futebol, continuam a manter a rivalidade Grêmio/ Internacional: se, porventura,
o Grêmio fosse disputar uma partida com a Chapecoense, time local, os gremistas chapecoenses iriam torcer pelo Grêmio e os do Internacional torceriam
pela Chapecoense, como forma de torcer contra o Grêmio, não por amor à camisa do time local...
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que, se em CHA ainda se usa o tu, em Pato Branco, no
Paraná, cidade fundada por gaúchos/catarinenses, o número
de ocorrências desse pronome é baixíssimo. Godoy (em
comunicação pessoal) nos informou ter encontrado somente
30 ocorrências de tu, das quais 25 são com sujeito
indeterminado, objeto de estudo da sua dissertação (Godoy,
1999). Assim, a amostra toda do interior do Paraná (dados do
Varsul) registra somente 40 ocorrências de tu: das dez
restantes, Irati apresenta 04, sendo três de indeterminação do
sujeito e uma de reprodução da fala de um gaúcho; em
Londrina, houve seis ocorrências, todas de indeterminação.
Se se pensar num continuum gaúcho-catarinenseparanaense, os resultados apontam para uma mudança progressiva no sistema dos pronomes pessoais, à medida que se
avança para o norte pelo oeste: inicialmente, o sistema de só–
tu com concordância verbal canônica (ainda presente, em alguma medida, em Porto Alegre ou, quem sabe, na parte mais
meridional do RS); depois, um sistema com a introdução do
você 16 e uma menor concordância verbal com o tu; a seguir, um
sistema de coocorrência e concorrência dos pronomes, ambos
com a mesma forma verbal não-marcada (Chapecó), até chegar a um sistema de maior (ou quase) predominância do você
(Pato Branco).
Em vista dessa hipótese, na seqüência da análise vamos eliminar todos os falantes categóricos (os de só tu e os de
só você), por acreditarmos que os indivíduos que têm ambos os
pronomes são o elo na cadeia da mudança: no processo de
transmissão lingüística, eles seriam os possuidores de uma
gramática que disponibilizaria à geração seguinte a escolha/
alternância entre os dois pronomes.
16

Faltaria aqui a análise das amostras de Panambi, Flores da Cunha e São
Borja, que se encontra em andamento, para ver se a implantação do você já
ocorre nesse momento da ocupação do território.
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7.3.2 As rodadas estatísticas
Para testar passo a passo nossas hipóteses, trabalhamos primeiro com o arquivo contendo todos os informantes
das amostras. Utilizando os dados codificados, segundo as
normas do Pacote Varbrul, fizemos inicialmente rodadas para
identificar os falantes e testar que grupos de fatores seriam
relevantes no uso de tu e você.
Loregian-Penkal efetuou as rodadas de POA e FLO,
juntas e separadas, com os seguintes grupos de fatores (GFs):
tipo de discurso; determinação do referente; tempo verbal; presença do
pronome sujeito; região; idade; escolaridade; sexo.
A rodada geral de POA e FLO não inclui o GF
informantes, o que inviabilizaria o emprego do pacote Varbrul,
por causa do excesso de grupos de fatores. Os falantes são aí
indiretamente representados pelos GFs sociais sexo, idade (2550 e + de 50 anos); escolaridade (até 04 anos; de 05 a 08 anos;
de 09 a 11 anos). Rodado o VARB2000, foram eliminados os
GFs determinação do sujeito, tempo verbal e idade. Os GFs selecionados foram: sexo, presença do pronome, região, tipo de discurso e
escolaridade.
Esses resultados evidenciam, para as capitais, uma
relevância do sexo feminino, com peso relativo de .75 no uso
de tu, contra somente .19 dos homens. Já vimos como, no
quadro geral de informantes, Tabela 02, as mulheres de FLO
e POA se concentram mais no uso exclusivo de tu e que nenhuma tem só você, o que caracterizaria as mulheres dessas
duas cidades como mais conservadoras. Será que isso se refletirá nas próximas gerações, no processo de transmissão da
língua? Em POA há cinco mulheres tanto da primeira quanto
da segunda faixa etária; em FLO há cinco da primeira e duas
da segunda faixa etária, o que pareceria paradoxal em matéria
de conservação do tu: as mais velhas têm mais representantes
no grupo t+v, quatro contra uma da faixa mais nova. O que
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devemos considerar, nessa avaliação, é que as do grupo t+v
também têm o uso de tu. O que poderia estar acontecendo?
Será que na comunidade estaria havendo uma avaliação mais
positiva no uso do tu, mesmo quando o falante dispõe de ambos os pronomes? A geração seguinte interpretaria isso como
sinal verde para o emprego de só tu?
O segundo GF selecionado, presença do pronome que,
lembramos, opõe o uso de tu e de você, corrobora um fato de
morfo-sintaxe: a ausência de pronome favorece o uso de tu
em relação ao você: .84 (mas o número de dados merece ser
levado em consideração: 473 dados de tu contra somente 12
de você); a presença de pronome inibiria o aparecimento do tu:
.33 (veja-se, no entanto, que há 943 dados de tu com pronome
contra 210 de você com pronome). Esse resultado fica mais
claro quando das rodadas da concordância verbal com o tu,
onde esse fator é de suma importância, como veremos na seqüência da análise.
O terceiro GF, região, dá Porto Alegre como tendo
peso relativo maior de aplicação no uso de tu: .70, contra .28
de Florianópolis. Assim, POA estaria assegurando mais o uso
do pronome tu. A partir daí, seria viável apontar o uso de tu
como marca regional, corroborando a hipótese de Menon
(1996a, 1998) de que a variação no PB se daria no sentido da
escolha do pronome, uma vez que a forma verbal resultante
do processo de mudança do paradigma seria a mesma, nãomarcada? Voltaremos a isso quando apresentarmos as rodadas
de concordância verbal com o tu.
O quarto GF, tipo de discurso, aponta como
favorecedores do aparecimento de tu o fator marcador discursivo
(MD), .90, ainda não gramaticalizado17 totalmente, como nas
17

Os MDs referidos na nota 8 foram eliminados da amostra antes dessa rodada
(POA com 309, FLO, com 170, LAG, com 383) por se caracterizarem como
MDs. completamente gramaticalizados a partir de uma forma verbal usada
inicialmente em perguntas retóricas: eles não apresentam mais o pronome
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perguntas mais ou menos retóricas, ainda com o pronome
presente tu sabe(s), né? ou quando é acompanhado de um
vocativo, como em (09-10):
(09) Olha, João, eu vô te dizê uma coisa: “se tu, algum dia, quisé i
vê teus filhos, tu pode i, mas pra morá dentro de casa eu não te
quero mais!”. (FLO, 03, fap, 964)

(10) aí convidou: “Olha, Cláudio, quem sabe tu aceita, né? saí com
ele. (POA, mbp, 710)

Em seguida, com .69 e .60, respectivamente, vêm
discurso relatado de terceiros (DR3) e discurso relatado do próprio
informante (DRF): isso apontaria para a construção da imagem
de usos lingüísticos que o informante faz de si ou de outrem?
Assim, na reprodução da fala de terceiros ou da própria ele
estaria identificando o traço [+uso de tu] como marca regional? Como desfavorecedores aparecem o discurso direto (para o
entrevistador), com .45, a argumentação, com .44 e a narração,
com .29.
O último GF, escolaridade, aponta como favorecedor
do emprego de tu o informante com segundo grau: peso relativo de .74 e como desfavorecedores, os falantes com primário, .41 e aqueles com ginásio, .36.
Nas rodadas separadas, para rastrear as diferenças
entre as capitais, foram retidos só os informantes com t+v.
Ficamos, assim, com um córpus constituído por 17 informantes de Lages, 10 de Florianópolis e 09 de Porto Alegre, da
mais avançada no processo de variação/mudança em direção
ao você à mais conservadora na manutenção do tu: 36 informantes no total.
sujeito, têm posição fixa na frase, em geral no final dela, e não têm mais o
conteúdo semântico do verbo de origem. Servem para balizar o discurso ou
retomar uma idéia ou manter o “diálogo” enquanto o falante busca uma idéia,
constrói sua argumentação ou busca a cumplicidade do interlocutor.
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A Tabela 05, abaixo, apresenta a distribuição no uso
dos pronomes de segunda pessoa na nossa amostra, em rodada separada para cada cidade, a fim de permitir a inclusão
do GF informantes. Veja-se que somente são consignados os
pesos relativos dos informantes que têm, em sua gramática, o
uso de ambos os pronomes. A regra de aplicação é o uso do
pronome tu pelo falante:
Tabela 05 – Uso de tu e você
pelos informantes de Florianópolis, Porto Alegre e Lages:
a aplicação é o número de ocorrências de tu
Florianópolis
Inf.
FPA
FPA
MPA
MPA
FPB
FPB
MPB
MPB
FGA
FGA
MGA
MGA
FGB
FGB
MGB
MGB
FCA
FCA
MCA
MCA
FCB
FCB
MCB
MCB

Apl./T

%

90/90
52/54
21/70
16/55
05/05
31/36
05/05
16/20
14/14
43/43
09/09
15/15
09/10
60/85
14/36
04/06
19/19
43/43
12/12
55/55
44/48
27/27
00/06
23/23

100
96
30
29
100
86
100
80
100
100
100
100
90
71
39
67
100
100
100
100
92
100
0
100

P.R.
.11
.08
.09
.21
.98

.88
.65
.79
.99

.99

Porto Alegre
Apl./T

%

16/16
66/66
33/47
05/09
67/67
54/54
35/37
70/71
37/39
16/16
00/18
18/18
13/13
82/83
19/22
40/40
95/95
35/35
18/20
57/57
07/07
07/07
17/37
09/09

100
100
70
56
100
100
95
99
95
100
0
100
100
99
86
100
100
100
90
100
100
100
46
100

P.R.

.17
.04

.71
.97
.58

.57
.59

.80

.06

Lages
Apl./T

%

P.R.

04/42
07/44
00/94
04/64
00/10
01/01
01/05
00/01
01/08
70/96
00/107
01/04
02/57
00/11
06/60
09/137
09/111
21/108
43/180
09/42
07/38
04/09
00/01
03/50

10
16
0
06
0
100
20
0
13
73
0
25
04
0
10
07
08
19
24
21
18
44
0
06

.33
.46

Legenda: F – feminino / M – masculino
P – primário / G – ginásio / C – colegial (II Grau)
A – 25-45 anos / B – + de 50 anos

.22

.68
.49
.96
.62
.12
.53
.31
.35
.62
.66
.62
.37
.75
.17
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Vemos, por esses resultados, que em FLO três informantes, apesar de usarem você, estão muito próximos do
nocaute pois apresentam pesos relativos limítrofes ao uso categórico: .98 e dois com .99; um outro falante apresenta .88,
seguido de um com .79 e outro, com .65, próximo da zona
neutra. No entanto, se podemos classificar esses indivíduos
como favorecedores do uso do tu, não podemos deixar de
consignar que, no outro extremo, próximo a uma aplicação
altamente favorecedora de você, perto da categórica, estão três
informantes da primeira faixa etária, com pesos .08, .09, .11 e
um da segunda faixa etária, com peso de .21: no cômputo
geral de FLO, os mais velhos, com ambos os pronomes,
favorecem o uso de tu, visto que não há nenhum informante
jovem nessa situação; os mais jovens favorecem o emprego de
você, se tiverem ambos os pronomes em sua gramática, caso
também de um informante mais velho, mulher com grau de
escolaridade baixo (primário). Assim, a análise em tempo
aparente apontaria para mudança em curso, nesse grupo de
falantes, em FLO.
Em POA, os dados nos mostram que, numa análise
em tempo aparente, a distribuição dos informantes que têm
ambos os pronomes em uso é problemática: dois falantes
mais velhos estão muito próximos do ponto neutro (.57, .59);
um outro dessa faixa etária favorece ligeiramente o emprego
de tu, com .71 mas um terceiro desfavorece completamente,
com .06 e somente um fica perto do categórico, com .97! Dos
quatro informantes da primeira faixa etária, somente um favorece a aplicação da regra, com .80, enquanto outro se aproxima do ponto neutro, com .58 e os outros dois desfavorecem
o uso do tu, com .17 e .04, ambos homens, com primário.
Em LAG, finalmente, vemos que a distribuição dos
informantes com ambos os pronomes parece ser completamente aleatória: não se pode estabelecer um parâmetro de
análise. Os falantes se distribuem em todo o espectro que vai
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de um alto desfavorecimento da regra, com .12 no falante
FBG, a um emprego quase categórico, pelo falante FGA, com
.96! Vemos que, realmente, em Lages, os pronomes estão em
franca alternância. Colocamos na Tabela 06 o resumo dos resultados da Tabela 05, por ordem crescente de pesos relativos:
Tabela 06 – Distribuição dos informantes de tu+você
nas três cidades. A regra de aplicação é o emprego do tu
FLORIANÓPOLIS

PORTO ALEGRE

MPA
MPA
FPA
FPB
FGB
MGB
FGB
MPB
MGB
FCB

MPA
MCB
MPA
FGB
FGA
MGB
MPB
MCA
MPB

.08
.09
.11
.21
.65
.79
.88
.98
.99
.99

.04
.06
.17
.57
.58
.59
.71
.80
.97

LAGES
FGB
MCB
MPA
MGB
FPA
FCA
FCB
FPA
FGA
MGB
MCA
FCA
MGA
MCA
MPB
FCB
FGA

.12
.17
.22
.31
.33
.35
.37
.46
.49
.53
.62
.62
.62
.66
.68
.75
.96

As Tabelas 05 e 06 refletem os pesos obtidos nas
rodadas em separado para cada cidade, cujos resultados foram
os seguintes: em POA, foram selecionados os GFs informantes
e tipo de discurso (DRF .98 e DR3 .91 favorecem quase categoricamente18 o uso de tu, seguidos de MD .68; discurso direto
18

O fator descrição (receitas, descrições, instruções) apresentou nocaute nas
duas capitais e foi retirado da amostra. Os informantes ou usaram só tu ou a
forma de sujeito zero ou, ainda, o senhor/a senhora ou vocês, cujo levantamento foi feito mas retirado das rodadas: os primeiros por apresentarem muitos
nocautes e o segundo, por se constituir o plural tanto de tu como de você.
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.41, argumentação .34 e narração .19, desfavorecem o tu).
Vemos que os discursos relatados, em POA, indicam
claramente a percepção do falante como usuário consciente
de tu. Porém, esse não é o caso de FLO, abaixo, onde o DR3
aparece favorecendo nitidamente o tu, mas o DRF aparece
como neutro (.49) ou com uma leve tendência a desfavorecer
o seu aparecimento. Seria porque em FLO há um maior uso
de você? O usuário projetaria o tu para os outros mas hesitaria
quanto à reprodução do seu próprio desempenho lingüístico?
Em FLO, foram selecionados os GFs (i) informantes,
(ii) presença/ausência de pronome (.91 para ausência de pronome
tu, contra .22 para presença de tu: esse GF será mais analisado
quando da concordância com o tu),(iii) tipo de discurso (MD .93,
DR3 .82, DRF .49, discurso direto .40, argumentação .26,
narração .17). Vemos aqui como os informantes mais velhos
evidenciam maior uso de tu: todos são da 2.ª faixa etária,
contra somente um dessa faixa etária que desfavoreceria o
emprego do pronome, assim como os outros três, jovens.
As rodadas de Lages (LAG) foram todas separadas
pois desde a fase de levantamento dos dados se evidenciou
uma diferença nítida no uso de você, com relação a POA e
FLO. A primeira rodada, para identificar os informantes,
constatou 17 informantes de t+v, significativamente maior
que nas capitais pois, sozinha, constitui quase a metade dos
informantes t+v: FLO e POA, juntas, perfazem 19
informantes. O programa selecionou, para LAG, os GFs tipo
de discurso e informantes; no entanto, aquele ainda continha
DR3. Em rodada posterior, eliminando DR3 daquele grupo
de fatores, o programa inverte a seleção, dando prioridade a
informantes.
Na avaliação dos resultados produzidos pelas rodadas do Varbrul, para Lages (1050 dados de 17 informantes
com t+v), ficou logo evidenciado que os dois GFs – tipo de
discurso e determinação do referente – se apresentavam como
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problemáticos. Ora o programa selecionava um deles no step
up, e depois o descartava no step down; como no seguinte resultado: step up: 5 6 2 8 1 0 0 0; step down, 0 3 2 4 5 7 6 0. O resultado é que o programa acaba considerando relevante somente informantes (GF 8) e tipo de discurso (GF 1); o GF
indeterminação (2) é inicialmente selecionado em terceiro lugar
na relevância estatística, antes de tipo de discurso (quinto, na ordem de seleção), mas depois é jogado fora.
Por isso, fizemos uma bateria de rodadas, exclusiva
de LAG19, em que ora incluíamos um, ora outro dos dois GFs
envolvidos, para tentar descobrir onde se localizava o problema. Assim, constatamos estar havendo uma superposição
de ambos em alguns fatores, o que ocasionou nocaute,
quando rodamos o programa tendo como variável dependente a indeterminação: nesse caso, os 48 casos de DRF eram
categóricos na aplicação da determinação; as 296 ocorrências
de receitas, procedimentos davam nocaute por serem todas indeterminadas; idem, para as 137 ocorrências de narrativas. Dessa
forma, retiramos esses fatores e, ao rodar novamente o programa, foi a indeterminação do referente o GF selecionado em
segundo lugar, logo atrás de informantes (já vimos que, sempre
que se roda com o GF informantes ele é o primeiro selecionado). Esse resultado aponta ser esse o ponto fraco do sistema, por onde estaria penetrando o pronome concorrente?
Examinando os dados de você em FLO e POA, um a
um, percebemos que eles são majoritariamente do GF
indeterminação do referente, seguidos de DR3 e alguns raros
casos de DRF, todos em FLO, que podem ser explicados
como representando implicações de hierarquia.

19

Não procedemos da mesma forma com FLO e POA, por causa do menor número de ocorrências de você nessas cidades. Aí, depois dos resultados adicionais de LAG, fizemos uma verificação manual dos dados, como será mostrado
adiante.
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Em LAG (1050 dados, após várias rodadas em que
incluímos e excluímos vários GFs) temos como resultado que
o GF determinação do referente tem probabilidade de .80 no uso
de tu, contra indeterminação, que desfavorece o aparecimento de
tu nos enunciados dos informantes. Fomos examinar mais de
perto certos resultados que nos pareceram estranhos e verificamos que, realmente, a indeterminação parece ser o caminho da
penetração do você no sistema dos falantes de tu.
7.3.3 A concordância verbal com o tu
Vimos, acima, que uma das características observadas na utilização do tu nas cidades examinadas é a de que ele
está acompanhado de uma forma verbal não-marcada, conforme exemplos (11–13):20
(11) não sei se (v)ocê já viu dança de CTG? (...) Não sei se você sabe
o significado daquela vara. (...) e sai dois dali e dançam naquele
pauzinho, tu nunca viu∅
∅ ? (...) que bate os facão por baxo, não
sei se você já viu? (LAG 18, fac, 765)

(12) e uma é se, por exemplo, há uma Brahma hoje em Lages, você
tem que tê um bom padrinho pa tu entrá ∅ lá dentro (...) Até
você pensa hoje em dia de um– os filho da gente assim, eu até
tenho vontade de i embora daqui por causa disso aí, porque você
não consegue emprego. Em Lages mesmo só se tu tem∅
∅
apadrinhamento. (LAG 19, mac, 838)

(13) tu se diverte muito, mais que nos bailes de cidade. (FLO 14,
mbg, 0430)

20

No exemplo (12), temos a ocorrência dos dois pronomes num enunciado
quase idêntico. Nessa situação, fica difícil sustentar a hipótese de que a escolha
do falante seja consciente, pois ambos acontecem muito próximos um do outro,
no mesmo turno.
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o que provavelmente favorece o uso do pronome junto ao
verbo. Assim, os resultados da nossa amostra do Sul do Brasil
(POA, FLO e LAG) apontam para o seguinte quadro –
quando o falante usa o pronome de segunda pessoa tu, podem
aparecer três tipos de forma verbal:
a) forma canônica, com ou sem pronome, como
em (14) e (15):
(14) desde quando eles vieram dos Açores. ∅ Não tens não? Ah, mas
∅ precisas ter. (FLO 22, fbc, 0368)

(15) Tu não viste na bera da praia? (p/ entrevistador; POA 05, fbp,
0312);

b) forma canônica modificada, resultante de alteração fonética, produzida pela assimilação progressiva do [s]
sobre o [t]: 21 estiveste > estivesse; foste > fosse, como em (16–18).
Consideramos aqui somente a transformação da 2.ª pessoa no
pretérito perfeito do indicativo. Uma realização como a do
exemplo (23), em que aparece a forma quisesse∅, é computada
como forma não-marcada, já que no futuro do subjuntivo o
morfema –sse corresponde à marcação modo-temporal,
sendo o –s o morfema número-pessoal de segunda pessoa.
(16) ... um amigo, um conhecido me mandou uma fotografia duma
cascata... dizendo assim: “Estou te mandando esta fotografia
porque faço comparação com a tua atitude. Tu nunca te metesse
em briga, tu sempre fosse um- um camarada de respeito, ∅soubesse respeitá os otros. Por isso eu estou te mandando pra tu
sempre te lembrares.” (FLO 13, mbg, 0354)
21

Lembramos que esse fenômeno é bastante comum no português, sobretudo se
a fricativa for posterior ao outro som (nesse caso, a assimilação seria regressiva,
como na palavra perspectiva, em cuja pronúncia não aparece o r da primeira
sílaba); no entanto, o processo foi o responsável pelo desaparecimento, na
língua oral, mesmo cuidada, da distinção entre os demonstrativos este e esse,
ambos pronunciados [‘ese]. Parece ter havido idêntico fenômeno, que originou
o marcador discursivo Visse? em estados do Nordeste.
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(17) aí a mãe dizia: “∅ Apanhasse porque ∅ andasse fazendo bagunça.” (FLO 18, mac, 0402)

(18) Chegava em casa o pai: “Onde é que tu fosse?” “Ah, eu fui na
sessão das moças.” (FLO 18, mac, 1140)

Consideramos que o uso acima exemplificado
mantém a marca de pessoa, o segmento [se] sendo a
realização fonética do morfema -ste (2.ª pessoa do pretérito
perfeito). Também consideramos marcada outra forma alterada foneticamente, como (19), em que o falante não pronuncia o ditongo [aj] de vais e o $ é a representação da fricativa
palatal, característica da pronúncia florianopolitana. Em (20) a
falante alterna essa pronúncia, com outra, em que inclui ditongo onde ele não existe: [‘tajzo´ãdu] por [‘ta$] < estás, 22
além de usar aquela outra, sem marca [‘ta]:
(19) O que que tu va$ fazê? (FLO 23, mbc, 1192)
(20) passamos mal pra caramba! de olhudas, né? “Ah! tu tá∅ com
fome, tu tais olhando então ∅ va$ comê. Agora tu va$ comê
tudo.” Foi o primero castigo. (FLO 01, fap, 0488)

c) forma não-marcada23 de segunda pessoa, como
em (21-23), onde a pessoa gramatical é, necessariamente,
22

O símbolo < é empregado no sentido da mudança de forma e significa
“provém de”.
23
A forma não-marcada é decorrente do processo de gramaticalização da locução (ou sintagma) nominal Vossa Mercê, que migrou para a segunda pessoa,
como o pronome você, carreando para essa pessoa gramatical todas as outras
formas que o acompanhavam (em alguns dialetos, como o carioca, o possessivo
seu é exclusivo de 2.ª pessoa; o lhe – que acabou sendo dublê de objeto direto e
indireto, como seus congêneres me, te – como em Eu lhe vi ontem. Esta pode
ser a única em alguns dialetos ou pode ser a forma empregada respeitosamente,
como no dialeto curitibano, em que acompanha tanto o você como o pronome
formal, respeitoso de 2.ª pessoa o senhor; o te acompanhando o você íntimo
(ver detalhes em Menon, 1996b)).
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marcada pelo pronome, uma vez que essa forma verbal é
idêntica à de outras pessoas (ver nota 5):
(21) “Bah! cláudio, ah! vamo imbora sabe que tu já pensô, tu já
ouviu quando tu entrou esses guri...” (POA 01, mbp, 0869)

(22) “Bah! Eduardo, tu te matá∅24 a semana inteira pra ganhá isso
aí, tchê! digo: “Olha, que vai se fazer, né?” (POA 03, map,
0823)

(23) talvez o que tu quisesse∅ saber, não sei se falei, porque falamos
tanto da Adriana, né? (FLO 11, fag, 0776)

O fato de, em nossa amostra, o pronome ser mais
usado quando o falante não usa a forma verbal canônica de
segunda pessoa, consolidando-se um paradigma verbal em
que se reduz o número de oposições, corrobora a tendência,
observada em vários trabalhos, de o português do Brasil estar
perdendo a capacidade de usar a forma verbal sem o pronome. Em alguns tempos verbais, não há mais marcas distintivas de pessoa na forma verbal, como no imperfeito do indicativo: se considerarmos que a primeira pessoa do plural tem
uma variação entre os pronomes nós (que tem, em princípio, o
morfema –mos25) e a gente, teríamos uma redução para somente duas oposições: de um lado, eu, tu/você/o sr., ele, a gente
cantava∅
∅ ; de outro, vocês/os srs., eles cantavam. Acrescente-se a
isso a possibilidade de alguns dialetos não terem a nasalidade
na sílaba átona final: não haveria nenhuma marca distintiva no
24

Em tu te matá∅ aconteceram as seguintes modificações, que levaram à
forma não-marcada: se de matares > matare, aconteceu só a apócope do –s; a
forma resultante não se encaixaria nos padrões flexionais do português (veja-se
que, no imperativo, faze resulta em faz). Daí, ocorre o desaparecimento desse –
e; o que resulta do processo é a forma matar, igual ao infinitivo, que perde o –r
(outro caso de apagamento geral no PB): tem-se aí a forma do exemplo.
25
Porém, nas formas proparoxítonas, a tendência, também observada em nosso
córpus, é de produzir a forma sem a flexão verbal – tinha, falava, poderia por
tínhamos, falávamos, poderíamos).
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paradigma verbal e recairia sobre o pronome sujeito a tarefa
de identificação da pessoa gramatical.
Observamos também que, pelos resultados de FLO,
o programa selecionou o GF presença/ausência de pronome, com
.91 para ausência de tu.
Para tentar explicar essa diferença de comportamento nessas duas cidades, sobretudo, efetuamos rodadas
juntas e em separado, só com as ocorrências de tu, tendo
como variável dependente o emprego de tu.
Os GFs usados por Loregian-Penkal foram: (1) tipo
de discurso, (2) determinação do referente, (3) tempo verbal, (4)
paralelismo, (5) tamanho do verbo, (6) tonicidade da forma verbal, (7)
presença do pronome, (8) contexto fonológico seguinte, (9) saliência
fônica, mais os GFs sociais (10) região, (11) idade, (12) escolaridade
e (13) sexo. Na rodada geral, com 1427 dados, o programa
selecionou, pela ordem, 4 7 10 3 1 11 8 13. Lembramos que
determinação não foi selecionado, por causa do problema
mencionado acima, de provável interação com o GF tipo de
discurso, aí selecionado em quinto lugar na escala de relevância
estatística. No entanto, mesmo assim, no GF tipo de discurso
é possível identificar que o DRF (.64) e o discurso direto ao
entrevistador (.69) favorecem a concordância verbal (CV) com o tu,
enquanto que receitas (.35) e argumentação (.30) desfavorecem a
CV; marcador discursivo, DR3 e narração ficam em torno do
ponto neutro, com .50, .52 e .52, respectivamente.
O resultado de paralelismo em primeiro lugar mostra
que, se houver uma seqüência com marcas anteriores, em
POA e FLO, a tendência de favorecer a CV com o tu é bem
pronunciada (.88), contra .19 se não houver marca anterior. É
importante notar que, em período isolado, com .70, e o primeiro período de uma série, com .60, há uma nítida preferência no uso da CV pelo falante. Esse dado, a nosso ver, caracteriza bem as duas cidades, pois no primeiro emprego do
pronome aparece o tu, com a CV.
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No entanto, como o GF presença/ausência foi selecionado em segundo lugar, fizemos outra rodada, tendo esse GF
como a variável dependente, pois tínhamos algumas dúvidas
em relação ao paralelismo. Nos resultados, este GF não é selecionado entre os primeiros (na rodada geral e na de POA, ele
cai para 3.º GF selecionado; na rodada de FLO, ele é somente
o 5.º colocado). Vamos apresentar os resultados dessa rodada
logo a seguir. Porém, queremos mostrar como os falantes
usam a CV numa seqüência ilustrativa, pois logo após um
caso com ausência de marcas, aparece outro, misto:
(24) Ela, esses tempo, falando pra mim: “Pai, tu sabe ∅ que a
professora fala em Moral e Cívica, e tu muito leigo que tu é∅
∅,
tu vem∅
∅ com a Constituição...” (POA 01, mbp, 0548)

(25) (eu) disse: “Olha, eu tô com um sapato novo e tu faz ∅ o
seguinte, tu pegas um microfone e ∅ botas no chão...”(POA 01,
mbp, 0765)

(26) Não, não. Tu usa∅
∅ pra aves, comer com galinha, né? ∅
Colocas assim por cima, fica bem gostoso. (FLO 01, fap, 0663)

Na segunda rodada geral, os GFs CV e tempo verbal
foram os primeiros selecionados; nas rodadas em separado,
FLO apresentou seleção idêntica à geral e POA inverteu a
ordem. Em FLO, ainda, foram selecionados idade e tonicidade
antes de paralelismo e depois deste escolaridade e sexo; POA teve
paralelismo em terceiro e depois tonicidade, contexto fonológico
seguinte e sexo. Observamos assim, que os fatores sociais não
são tão relevantes para a CV. Escolaridade, que se poderia
supor ser relevante na realização da CV, somente foi selecionado em FLO, mas em sexto lugar na ordem de relevância
estatística. Neste trabalho, esses dados são ilustrativos. Eles
serão analisados mais detalhadamente em Loregian-Penkal
(em preparo).
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Vemos abaixo, na Tabela 07, como se comporta a
CV com o pronome tu nas três cidades. Apesar de o número
de casos ser díspar, a probabilidade de concordância com ou
sem pronome é muito semelhante nas três localidades. Observemos como a presença de pronome inibe a CV, em maior
grau em POA e LAG e um pouco menos em FLO. Com o
pronome ausente, há favorecimento muito grande para aparecer a forma marcada do verbo. E aí também, apesar da grande
diferença no número de ocorrências em Florianópolis (213,
contra 60 em POA e somente 05 em LAG), observa-se uma
tendência de maior concordância verbal:
Tabela 07 – Concordância com o pronome tu
em Porto Alegre, Florianópolis e Lages
Aplic. / Total

PRO.
POA

FLO

LAG

COM 27/599 112/342 09/105
SEM

60/195 213/292

05/45

Percentagem
POA

FLO

5%

LAG

Probabilidade
POA

FLO

LAG

33 % 09 %

.36

.27

.37

31 % 73 % 11 %

.85

.76

.77

Total 87/794 325/634 14/150 11 % 51 % 09 %
Legenda: PRO – grupo de fatores para testar papel do pronome na concordância
COM – presença do pronome junto à forma verbal
SEM – ausência de pronome sujeito
POA – Porto Alegre / FLO – Florianópolis / LAG - Lages
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7.4 O caminho da mudança

Pela análise dos resultados da variação no indivíduo,
podemos agora tentar traçar o caminho da penetração do
pronome você no sistema do tu. Vimos, a partir do comportamento dos grupos de fatores, que o contexto mais vulnerável
é o da indeterminação do referente, seguido do DR3. Parece,
assim, que o traço [+genérico] do referente propicia o uso de
você, no sentido de que o falante atribui a outro(s) a autoria (ou
a responsabilidade) no uso de você. O traço genericidade é
primordial na indeterminação (ver Menon, 1994) e possibilita
que o falante, mesmo se fizer parte do grupo referido, se dilua
na não-responsabilidade individual da afirmativa. No discurso
relatado de terceiros, ele “culpabiliza” o outro na ocorrência
do pronome; como ele reproduz a fala do outro, pode estar
inserida aí a consciência lingüística da mudança, mas sempre
na boca do outro, jamais na sua.
Vejamos como se alternam os pronomes, no mesmo
período (30, 32), ou no mesmo turno (29, 31),26 na
indeterminação do referente (como na receita, em (30)) e no
DR3, como nos exemplos (27-28):
(27) Diz: “Agora tu quebra∅
∅ isso aqui. (est) Todo esse macinho. Aí
ele pegou: “Ah! ∅ não pôde ∅ quebrá, tá?” Pegou um só, deu
pra ele, quebrô. Aí ele disse: “Pois é”, diz: “agora cê quebrô, no
é? Um só mais (inint) um macinho tu não quebrasse∅
∅ , né?
(LAG, mbg, 748)

(28) (...) aconteceu uns problemas que Deus disse: “Você é capaiz e
você vai fazê e você vai mostrá que tu é∅
∅ capaiz. (LAG, fap,
1226)
26

A variação entre tu/você vê e tu/você veja está sendo objeto de um estudo
separado, por apresentar implicações que vão além da alternância entre tu e
você (Menon, em preparo).

184

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

(29) avisaram que caiu uma barrera na estrada, na serra, então tu
veja∅
∅ bem, nóis saímos de Curitiba seis horas da amanhã e nós
ficamos eu e ele sem dinhero, tá? Nós estávamos só com o dinhero da passagem. (...) Foi uma época de muita enchente aqui
em SC, ∅sabe? Não sei se você lembra que (est) teve, né? (...)
Você veja, dentro de um ônibus, chovendo, derramando água diretinho. (...) Você vê, levamos bastante tempo porque saímos de
Curitiba às seis horas, chegamo aqui no outro dia sete horas da
noite, no outro dia. Tu vê ∅ , coisa que em seis horas ∅27 faiz,
né? (LAG, fap, 404-465)

(30) Tu não sabe∅ como fazê? Não sei [eu]- eu a gente é o arroz
(hes) tu lava∅ o arroz, né? a panela e ∅ coloca∅ o leite e
açúcar e ∅ vai∅ cozinhando ele com leite e açúcar, né? E ∅ não
pode dexá ele nem muito seco, nem muito molhado [...] e depois
que ele tá cozido, né? aí você bate uma gemada, né? e mistura
nele, na gemada, né? tem gente que costuma dexá ele branco, só,
sem colocá a gemada, né? E tem pessoas que já gostu(m) de
colocá a gemada, então tu bate ∅ bem a gemada, depois dele
cozido você mistura nele, daí ∅ coloca num pires, num pratinho
e ∅ serve com a canela, né? mas ele é cozinhado com leite, né?
(LAG 18, fac, 460)

(31) tu vê∅ aqui em Lages mesmo, cê sai e é essa criançada a pedi e
tal. [...] hoje cê vê eles fazim um estardalhaço aí e menor você
não pode nem encostá a mão, mas o menor pode chegá e te dá
um tiro. (LAG 16, bmg, 887)

(32) Aí um dia ele [um amigo] me chamou e disse: “Olha, Maurício,
eu vou fazer o seguinte contigo... no primeiro e segundo
vencimentos que tu receberes do teu ordenado, você vai me
pagar essa dívida. (FLO 23, mbc, 0265)

O fato de o você ter introduzido uma forma verbal
não-marcada para a segunda pessoa no paradigma verbal pode
ter contribuído para que se estabilizasse nos dialetos acima
27

Esse ∅ corresponde a uma forma verbal não-marcada, não necessariamente
co-referente a nenhuma das anteriores. Seria um caso de indeterminação do sujeito com verbo na 3.a pessoa do singular, com sujeito zero (v. Menon, 1994).

Variação no Indivíduo e na Comunidade: tu/você no sul do Brasil

185

estudados a não-pronúncia do –s, que é um fenômeno geral
no PB.28
Diferentemente do apagamento do –s da primeira
pessoa do plural, em que o fonema é somente uma parte do
morfema –mos; e o seu apagamento não faria desaparecer
uma oposição morfêmica, a não-realização do –s de segunda
pessoa eliminaria uma oposição no paradigma verbal.29 Se isso
é verdade, como é possível que o apagamento tenha ocorrido,
a ponto de, em Chapecó, como citado acima, não haver mais
a forma verbal canônica junto ao tu? Os nossos resultados
podem apontar no sentido de que o uso maior do pronome
sujeito não seria conseqüência, mas favorecedor do desaparecimento da CV na 2.ª pessoa (e, por conseguinte, também
nas outras!). Isto quer dizer que a etapa em que os falantes
estariam usando mais pronomes junto ao verbo teria sido anterior ou concomitante à etapa de desaparecimento da marca
verbal. A hipótese da concomitância poderia ser explicada
pelo fato de se usar também o pronome você, que parece ter
entrado na 2.ª pessoa acompanhando sempre o verbo.
Quanto à questão de se afirmar que o pronome tu
passa a caracterizar marca de regionalismo, há que se esperar a
análise das outras cidades gaúchas, objeto do trabalho de
Loregian-Penkal, acima referido. No entanto, por nossos resultados, pode-se aceitar essa hipótese para POA. Em
Florianópolis, no entanto, a presença do morfema canônico
de segunda pessoa parece ser a marca regional.
28

Vejam-se os inúmeros estudos sobre a concordância nominal, especialmente
os trabalhos de Marta Scherre (a partir de Scherre, 1988).
29
Esse fenômeno já ocorreu em outras línguas românicas, como o francês e
algumas variedades do espanhol, tanto peninsular quanto ultramarino. No primeiro caso, a conseqüência foi a obrigatoriedade no uso do pronome sujeito. No
segundo caso, está havendo uma intensificação no uso do pronome junto ao
verbo, decorrente da perda da marca de segunda pessoa. Para o espanhol, teria
havido uma modificação fonética, a fricativa passando a aspirada e, em seguida,
desaparecendo.
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Finalmente, a título de informação, apontamos na
Tabela 08 as formas de realização de você(s) nos três dialetos
estudados, mais Curitiba, onde esse pronome é categórico.
Tabela 08 – Distribuição das variantes do pronome você(s)
FORMAS DO PRONOME VOCÊ

CIDADE
Você

Vocês

Ocê

1045

97

90

472

Florianópolis

130

06

07

17

Porto Alegre

55

25

02

05

Lages

727

35

39

Total

1957

163

138

Curitiba

Ocês

08

Cê

120

Cês

09

614

É interessante observar que a forma dita estigmatizada ocê(s) aparece nas quatro cidades (não se fez levantamento sistemático das pronúncias; note-se, no entanto, que o
[v] inicial é, muitas vezes, bastante reduzido e que pode
aparecer ditongação na sílaba final, no plural).
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8
U M ESTUDO DA CONCORDÂNCIA VERBAL
DE TERCEIRA PESSOA EM FLORIANÓPOLIS (a)

Isabel de Oliveira e Silva MONGUILHOTT(b)
Izete Lehmkuhl COELHO (c)

8.1 Introdução

Tendo em vista que a concordância verbal constituise em uma regra variável, bastante recorrente no Português
do Brasil (cf. Lemle e Naro, 1977; Naro, 1981; Rodrigues,
1987; Scherre e Naro, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998;
Graciosa, 1991; Naro e Scherre, 1994, 1995, 1999, 2000;
Loregian, 1996) e, sabendo-se, ainda, que o estudo a ser
focalizado, a concordância verbal de terceira pessoa do plural,
nunca foi realizado com dados da fala da Região Sul, faz-se
necessária uma investigação para que se possa verificar o
(a)

Texto adaptado de parte da dissertação de mestrado de Monguilhott,
defendida em fevereiro de 2001, sob a orientação da professora Izete Lehmkuhl
Coelho.
(b)
PG – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
(c)
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
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comportamento lingüístico de informantes representativos da
fala sulista, no que se refere aos condicionadores de marcas de
concordância no verbo, contribuindo, desta forma, para a
descrição do português falado no sul do Brasil.
Este estudo se insere no quadro teórico da sociolingüística paramétrica (cf. Tarallo e Kato, 1989). Nesta perspectiva tenta-se explicar uma variação interna ao Português
Brasileiro (doravante PB), conciliando os pressupostos metodológicos da teoria da variação lingüística (cf. Labov, 1972)
com o modelo de Princípios e Parâmetros (cf. Chomsky,
1981; 1986). O quadro teórico permite a junção destas
abordagens, pois acredita-se que o modelo de Princípios e
Parâmetros e a metodologia laboviana, como defendem
Tarallo e Kato (1989), são complementares e não antagônicos.
Os estudos nessa área iniciaram acreditando-se que
se devia “tentar chegar a um certo descomprometimento com
o modelo em que atuamos e procurar, (...) outras possíveis
soluções para um problema, soluções estas que (...) somente
enriquecerão a qualidade de nossas análises.” (Tarallo, 1986,
p.142) De acordo com o autor, o lingüista deve procurar
caminhos que se definem em “uma certa dosagem de falta de
personalidade teórica” que o levem a resultados mais
interessantes para os fatos que se propõe a analisar.
Algumas das hipóteses que permearão nosso trabalho foram levantadas a partir do modelo teórico adotado, e
outras partiram de resultados obtidos em estudos que investigaram a concordância verbal em outras regiões do Brasil. O
aparato teórico nos auxiliará também, assim como os estudos
já realizados na área, na discussão dos resultados, momento
em que evidenciaremos em que medida o modelo teórico
adotado consegue explicar o fenômeno em questão.
Para a realização desta pesquisa, utilizamos dados
referentes a amostras pertencentes ao Banco de Dados do
Projeto Interinstitucional Variação Lingüística Urbana na
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Região Sul (VARSUL). Analisamos entrevistas de vinte e
quatro informantes da cidade de Florianópolis, de origem
açoriana, estratificados de acordo com as variáveis sociais:
sexo, idade (15 a 24 anos, 25 a 45 anos e 52 a 76 anos) e
escolaridade (quatro anos de escolarização e 11 anos de escolarização).

8.2 Procedimentos metodológicos
Estabelecemos como variável dependente em nosso
estudo a variante explícita de plural nos verbos e a variante zero de plural nos verbos, como os exemplos abaixo
ilustram:
(1)
Mas o meus irmão, não, nem tava aí. (01FAP276)
(2)
Mora dois no Rio. (03FAP309)
(3)
Eles moru lá, tudo em Criciúma. (03FAP413)

Buscando verificar os contextos favorecedores para
cada uma das variantes, selecionamos sete grupos de fatores
lingüísticos ou variáveis independentes (posição do sujeito em
relação ao verbo, traço humano no sujeito, tipo de sujeito,
tipo de verbo, material interveniente, paralelismo formal) e
três sociais (sexo, idade, escolaridade).
Foram analisados todos os dados de concordância
verbal com SN preenchido de terceira pessoa do plural
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extraídos de cada uma das vinte e quatro entrevistas que
apresentam duração média de sessenta minutos, perfazendo
um total de 1583 ocorrências. Do total de dados obtidos,
1251 apresentaram marcas explícitas de concordância nos
verbos, correspondendo a 79%1 da amostra, e 332 dados,
21% do total, apresentaram a variante zero de plural nos
verbos.
Para que pudéssemos verificar a influência dos fatores lingüísticos e sociais no fenômeno em estudo, os dados
coletados foram codificados e analisados estatisticamente com
o auxílio do Programa Varbrul, desenvolvido por Susan
Pintzuk (1988), que fornece “pesos relativos associados aos
diversos fatores dos grupos de fatores ou variáveis independentes consideradas, bem como a seleção destes grupos em
função de sua relevância estatística para a variação do fenômeno analisado. Os pesos relativos atribuídos indicam o
efeito que cada um dos fatores tem sobre as variantes do fenômeno lingüístico analisado (a variável dependente)”
(Scherre e Naro, 1997, p.95).

8.3 Discussão das variáveis

As variáveis lingüísticas controladas mostraram-se
bastante significativas, sendo selecionadas obedecendo a seguinte ordem de relevância: saliência fônica, posição do sujeito em relação ao verbo, paralelismo formal, traço humano
1

Vale ressaltar que iremos focalizar basicamente o que está motivando os 79%
de marcas de concordância nos verbos.
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no sujeito, tipo de verbo, tipo de sujeito. Dentre as variáveis
estudadas para esta pesquisa apenas uma delas não foi escolhida como significativamente relevante pelo Programa
Varbrul: o material interveniente. Em relação às variáveis sociais, duas delas mostraram-se relevantes no condicionamento
do fenômeno em estudo, obedecendo à seguinte ordem de
significância: escolaridade e idade. A discussão das variáveis
sociais será deixada para uma outra oportunidade.
Vamos agora à caracterização, às hipóteses, aos resultados e à discussão de cada uma das variáveis lingüísticas
selecionadas.
8.3.1 Saliência fônica
8.3.1.1 Caracterização e hipóteses
Este grupo de fatores foi estabelecido em função de
dois critérios de acordo com Naro (1981): (i) presença ou
ausência de acento na desinência e (ii) quantidade de material
fônico que diferencia a forma singular da forma plural. A
partir do primeiro critério, estabeleceram-se dois níveis de
saliência e em cada nível apresentavam-se três categorias,
salientando a diferenciação do material fônico da relação
singular/plural.
• Nível 1 – oposição não-acentuada:
a. não envolve mudança na qualidade da vogal na forma
plural (conhece/conhecem, consegue/conseguem,
corre/correm, vive/vivem, sabe/sabem);
b. envolve mudança na qualidade da vogal na forma
plural (ganha/ganham, era/eram, gosta/gostam);
c. envolve acréscimo de segmentos na forma plural
(diz/dizem, quer/querem);
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• Nível 2 – oposição acentuada:
a. envolve apenas mudança na qualidade da vogal na
forma plural (tá/tão, vai/vão);
b. envolve acréscimo de segmentos sem mudanças vocálicas na forma plural (bateu/bateram, viu/viram,
incluindo o par foi/foram que perde a semivogal);
c. envolve acréscimos de segmentos e mudanças diversas na forma plural: mudanças vocálicas na desinência, mudanças na raiz, e até mudanças completas
(veio/vieram, é/são, disse/disseram).
Diversos estudos (cf. Lemle e Naro, 1977; Naro,
1981; Scherre e Naro, 1997) têm verificado que formas mais
salientes tendem a ser mais marcadas do que as menos
salientes, i.e., as oposições mais salientes, sendo mais
perceptíveis, aumentam a probabilidade de ocorrência da
variante explícita de plural. Nossa expectativa é de que, na fala
da Região Sul, as formas mais salientes também favoreçam a
presença da marca de concordância na terceira pessoa do
plural.
8.3.1.2 Resultados e discussão
O grupo de fatores saliência fônica foi o que se
mostrou mais relevante na análise probabilística realizada,
sendo o primeiro a ser selecionado pelo Programa Varbrul.
Nossos resultados vêm corroborar os de outros estudos que haviam controlado este grupo de fatores com a
oposição acentuada favorecendo a presença de marcas explícitas de plural nos verbos, contrário à oposição não-acentuada
com maiores probabilidades de marcas zero de concordância,
como podemos observar na tabela a seguir.
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Tabela 1 – Freqüência e probabilidade de concordância
verbal, segundo o grupo de fatores saliência fônica
APL2/TOTAL = %

P R3

a. não envolve mudança na qualidade da
vogal na forma plural

25/101 = 25%

.02

b. envolve mudança na qualidade da vogal na
forma plural

638/802 = 80%

.46

c. envolve acréscimo de segmentos na forma
plural

68/103 = 66%

.13

APL/TOTAL = %

PR

a. envolve apenas mudança na qualidade da
vogal na forma plural

125/130 =96%

.88

b. envolve acréscimo de segmentos sem
mudanças vocálicas na forma plural

85/102 = 83%

.65

c. envolve acréscimos de segmentos e
mudanças diversas na forma plural

310/345 = 90%

.75

NÍVEL 1: OPOSIÇÃO NÃO-ACENTUADA

NÍVEL 2: OPOSIÇÃO ACENTUADA

TOTAL

1 251/1 583 = 79%

Como podemos verificar, os fatores pertencentes ao
nível 2, oposição acentuada, tenderam a uma maior marcação
da regra de concordância verbal. Observando-se este nível,
percebemos que os verbos agrupados no item a, envolvendo
apenas mudança na qualidade da vogal na forma plural, como
em tá/tão, tiveram o maior índice de concordância com .88
de peso relativo. Em seguida, temos os verbos do item c, que
envolvem acréscimo de segmentos e mudanças diversas na
forma plural, assim como no caso de é/são, com .75 de
probabilidade de marcas de concordância verbal. Neste nível
2

A aplicação da regra refere-se às marcas explícitas de concordância no verbo,
pois estas marcas sobressaíram-se em relação às marcas zero. Dos 1583 dados
coletados, 1251 (79%) apresentaram concordância.
3
Peso relativo.
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os verbos pertencentes ao item b, envolvendo acréscimo de
segmentos sem mudanças vocálicas na forma plural, foram os
que tiveram o peso relativo mais baixo .65, o que indica uma
menor aplicação da regra de concordância verbal.
Já em relação ao nível 1, oposição não-acentuada,
percebemos uma tendência a marcas zero de concordância
verbal. Como podemos observar esta tendência foi maior nos
verbos que fazem parte do item a em que não envolve mudança na qualidade da vogal na forma plural, como em
conhece/conhecem, com .02 de peso relativo. A seguir, temos
os verbos agrupados no item c que envolvem acréscimo de
segmentos na forma plural, como no caso diz/dizem, com .13
de probabilidade de marcação da regra de concordância
verbal. Por fim, temos os verbos do item b que envolvem
mudança na qualidade da vogal na forma plural, como em
era/eram, que apresentaram o maior índice de marcas de
concordância verbal com .46 de peso relativo.
8.3.2 Posição do sujeito em relação ao verbo
8.3.2.1 Caracterização e hipóteses
O português é uma língua do tipo SVO que admite
variação, por isso, o SN pode em princípio aparecer posposto
ao verbo. 4 Dessa forma, para este grupo de fatores, consideramos a anteposição ou a posposição do sujeito:
• SN V ex.: Eles fizeru churrasco. (02MAP1161)
• V SN ex.: Seriam três cidade que eu gostaria de voltar.
(02MAP139)
4

Estudos como os de Berlinck (1988) e de Coelho (2000) mostram que no PB
há restrições de monoargumentalidade para o sujeito posposto, o que está levando a um enrijecimento da ordem SN V nessa língua em contextos
transitivos.
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Os resultados de trabalhos empíricos vêm mostrar
um enfraquecimento da concordância com o SN pós-verbal.
Lemle e Naro (1977) apontam que a probabilidade de concordância verbal com SNs pós-verbais é muito menor do que
com SNs pré-verbais, independendo até mesmo do nível de
escolaridade a que pertence o falante.
Lira (1986) também comprova o alto índice de ausência de concordância com SNs pospostos em seus resultados: uma probabilidade de .62 de ausência de concordância
para apenas .38 de presença.
Berlinck (1988) mostra resultados que vêm corroborar a hipótese dos autores: 94% dos SNs pospostos apresentam ausência de concordância para apenas 20% de presença, um percentual bastante significativo. Vale lembrar que
seus dados são de informantes de nível universitário. A autora
diz que essa associação de SN posposto e ausência de
concordância tem servido de argumento favorável à tese do
caráter menos “subjetivo” do sujeito.
Pontes (1986) discute, em seu trabalho, o estatuto de
sujeito do SN posposto evidenciando que este tipo de sujeito
apresenta características de objeto5 (posição VSN,
[-concordância]). A autora ressalta, a partir de um teste feito
com alguns estudantes, que este SN posposto é encarado,
muitas vezes, como objeto por uma parcela significativa dos
falantes que, por conseqüência, apresentam dificuldade na
marcação da concordância com eles.
Do ponto de vista teórico, tomamos a hipótese de
Belletti (1988), segundo a qual os verbos inacusativos
permitem que seus argumentos fiquem à sua direita, pois,
mesmo sendo incapazes de atribuir Caso estrutural acusativo
a seus objetos, nada os impede de atribuir outro tipo de Caso,
5

O SN posposto, como ressalta Pontes (1986), mesmo apresentando
características de objeto não admite cliticização como em: (1) A Sarinha tá nascendo dente (2) *A Sarinha nasceu-o.
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como o Caso inerente partitivo. 6 A proposta da autora é a de
que o SN pós-verbal manifesta-se marcado por Caso
partitivo, sempre que o objeto recebe uma leitura parcial ou
indefinida.
A partir desta proposta, sugerimos que, no caso em
que o SN pós-verbal é marcado com partitivo, o verbo
atribuidor deste Caso não precisa apresentar marcas de
concordância, já que a flexão não terá a função de atribuir
Caso nominativo ao SN, por isso, então esperamos encontrar
um número expressivo de dados com SNs pospostos a
inacusativos sem apresentar marcas explícitas de plural.
Partindo dos resultados empíricos e da hipótese de
Belletti, acreditamos que o SN, quando posposto ao verbo,
apresente forte tendência à variante zero de plural nos verbos.
Esperamos que a co-ocorrência entre este grupo de fatores e
o grupo tipo de verbo vai permitir reafirmar nossas hipóteses,
o que será discutido posteriormente, no item 5.3.5.
8.3.2.2 Resultados e discussão
A posição do sujeito em relação ao verbo foi o segundo grupo de fatores a ser selecionado pelo Varbrul. Podemos observar, através da Tabela 3, que a probabilidade de
aplicação da regra de concordância foi maior quando o sujeito
estava anteposto ao verbo, com .58 de peso relativo,
distanciando-se significativamente da posposição do sujeito,
com .17 de peso relativo, confirmando, desta forma, nossa
hipótese.
Nossos resultados vêm atestar, conforme apontam
alguns estudos, que o sujeito quando posposto ao verbo passa
a ser encarado como objeto pelo falante que não aplica a regra
de concordância, já que não o considera sujeito da sentença.
6

Maiores detalhes, veja em Monguilhott (2001).
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Tabela 2 – Freqüência e probabilidade de concordância
verbal, segundo o grupo de fatores
posição do sujeito em relação ao verbo
Posição

Apl/total = %

PR

SN anteposto

1 119/1328 = 84%

.58

SN posposto

132/255 = 52%

.17

Total

1 251/1 583 = 79%

8.3.3 Paralelismo formal
8.3.3.1 Caracterização e hipóteses
Controlaremos o paralelismo formal no nível clausal
com o intuito de atestar se existe correlação entre o tipo de
marca existente no sujeito e o tipo de marca existente no
verbo, ou seja, se marcas explícitas de plural no sujeito levam
à presença de marcas de plural no verbo e se o sujeito com
marca zero de plural influencia a marca zero de plural no
verbo.
Subdividimos este grupo nos seguintes fatores:
• presença da forma de plural explícita no último (ou único)
elemento;
ex.: Ele s encrencavam comigo (03FAP49);

• presença da forma de plural zero no último elemento;

ex.: As enfermeira∅
∅ deram um quarto lá pra nós
(03FAP899);

• presença de numeral terminado em /s/ no último
elemento;
ex.: Sei que dois [foi]- [foru]- foru criado ali (03FAP272);
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• presença de numeral não terminado em /s/ no último
elemento;
ex.: Então eru oito (02MAP1072).

A nossa hipótese contempla o princípio geral do paralelismo: marcas levam a marcas, zeros levam a zeros.
Esperamos que, quando o último elemento do sujeito apresentar uma marca explícita de plural, o verbo correspondente tenderá a exibir a marca de plural, e se o último
elemento do sujeito apresentar um zero plural, o verbo correspondente tenderá também a exibir um zero plural (cf. resultados obtidos por Scherre e Naro, 1993).
Em relação à presença de numeral, acreditamos que
se o último elemento do sujeito for um numeral terminado
em /s/ haverá uma tendência maior em existir marca formal
de plural no verbo, diferentemente dos numerais sem /s/ que
deverão influenciar na não-marcação da concordância.
8.3.3.2 Resultados e discussão
Este grupo de fatores foi o terceiro a ser selecionado
em ordem de relevância. Quanto aos fatores presença de numeral terminado em /s/ e não terminado em /s/ no último
elemento, os resultados foram amalgamados em função de
seus índices de freqüência, bem como de seu comportamento,
i.e., mostrarem-se uniformes quando da presença de outros
fatores.
Nossos resultados mostram que, quando o último ou
único elemento do SN apresentava marca explícita de plural,
o verbo também apresentou mais tendência à pluralização,
com um peso relativo de .54. Em seguida, temos o numeral
influenciando na marcação de plural, com .53 de probabilidade de concordância verbal. Já o fator presença de zero no
último elemento favoreceu o não-aparecimento da forma plural no verbo, com .32 de peso relativo.
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Os resultados obtidos vêm confirmar o princípio do
paralelismo de “formas gramaticais particulares ocorrerem
juntas” (Scherre, 1998, p.42). Acreditamos que esta repetição
apresenta caráter mecânico; como Scherre (op. cit., p.49)
aponta, diversos estudos variacionistas que controlaram o paralelismo (Weiner e Labov, 1981; Braga, 1986; Schiffrin, 1981;
Tannen, 1998) “concluíram que pode haver a repetição meramente mecânica”.
Tabela 3 – Freqüência e probabilidade
de concordância verbal,
segundo o grupo de fatores paralelismo formal
Paralelismo

Presença da forma de plural
explícita no último elemento

Apl/total = %

PR

1 021/1216 = 84%

.54

52/76 = 68%

.53

178/291 = 61%

.32

Presença de numeral no último
elemento
Presença da forma zero de
plural no último elemento

Total

1 251 / 1 583 = 79%

8.3.4 Traço humano no sujeito
8.3.4.1 Caracterização e hipóteses
Controlaremos, neste grupo de fatores, traços semânticos do SN do tipo [+/-humano]:
• SN [+humano];
ex.: As criança não são cachorro (03FAP289);
• SN [-humano];
ex.: As passage tão muito cara (03FAP416).
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Esperamos que, quando o traço do sujeito for
[+humano], a probabilidade de marcas de concordância no
verbo seja maior. Sabemos que o verbo, através da seleção
argumental, seleciona o tipo de argumento que pode figurar
na sentença; é ele que pede argumentos [+/- humanos].
Como os verbos intransitivos vão sempre selecionar
argumentos [+humanos], enquanto os inacusativos
selecionam argumentos [+/- humanos] (cf. Mioto, 19947),
nossa expectativa é de que este grupo de fatores co-ocorra
com o grupo tipo de verbo, como discutiremos a seguir, no
item 8.3.5.
8.3.4.2 Resultados e discussão
O grupo de fatores traço humano no sujeito foi selecionado como estatisticamente relevante em quarto lugar.
Confirmando nossa hipótese, quando a sentença possuía um
SN [+humano] a probabilidade à concordância verbal foi
maior (.55) do que em sentenças com SNs [-humanos] (.28),
como mostra a Tabela 4.
Tabela 4 – Freqüência e probabilidade
de concordância verbal,
segundo o grupo de fatores traço humano no sujeito
Traço humano no sujeito

Apl/total = %

PR

SN [+humano]

1 082/1 290 = 84%

.55

SN [-humano]

169/293 = 58%

.28

Total

7

1 251/1 583 = 79%

O autor salienta que um verbo intransitivo admite que seu argumento externo
seja [-humano] desde que metaforicamente ou metonimicamente. Ex.: As
universidades trabalharam durante o feriado.
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A partir dos resultados obtidos, fizemos um cruzamento entre o grupo de fatores posição do sujeito em relação
ao verbo e o grupo traço humano no sujeito.
Podemos observar, através da tabela 5, uma hierarquia bastante clara para estes grupos de fatores em que os
SNs antepostos são ambientes favorecedores de marcas explícitas de concordância no verbo (.65 e .25), diferentemente
dos SNs pospostos que apresentam maior probabilidade da
marca zero de concordância (.12 e .08), independente do traço
semântico do SN.
Entretanto, na oposição [+humano] versus [-humano],
podemos observar que o SN que apresenta traços
[+humanos], tanto na anteposição quanto na posposição,
apresenta também maior incidência de marcas de concordância (.65 e .12) e, quando apresenta traços [-humanos], a incidência de marcas zero de concordância é que aumenta (.25 e
.08).
Tabela 5 – Freqüência e probabilidade de concordância verbal,

segundo o cruzamento entre os grupos de fatores posição do
sujeito em relação ao verbo e traço humano no sujeito
Posição/traço humano no sujeito

Apl/total = %

PR

SN anteposto [+humano]

1 013/1 172 = 86%

.65

SN anteposto [-humano]

106/156 = 68%

.25

SN posposto [+humano]

69/118 = 58%

.12

SN posposto [-humano]

63/137 = 46%

.08

Total

1 251/1 583 = 79%
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8.3.5 Tipo de Verbo
8.3.5.1 Caracterização e hipóteses
Os tipos de verbos a serem controlados foram subdivididos em:
• inacusativos (selecionam um argumento interno, gerado na
posição de complemento do verbo, exs.: chegar, sair,
existir, morrer);
ex.: Naquela época a gente ia pra Marinha e chegava aqueles
cara lá (06MBP108);

• intransitivos (selecionam um argumento externo, figurando
na posição de especificador do verbo, Spec VP, exs.:
trabalhar, sorrir, chorar, telefonar, acordar);
ex.: Eles trabalhavu muito com espada (02MAP166);

• transitivos (selecionam argumento externo e interno, exs.:
desejar, dar, querer);
ex.: Eles davum pão e duas bananas (02MAP872);

• cópula8 (selecionam uma SC, do Inglês small clause, pequena
oração, exs.: parecer, ser, andar);
ex.: E o meus dois irmão sempre foru meio pacatos, assim,
né? (01FAP267).

Nossa hipótese, para este grupo de fatores, está relacionada ao tipo de argumento que os verbos selecionam para
figurarem como sujeito na sentença e também à posição que
este sujeito irá ocupar.
Como já foi mencionado anteriormente, os verbos
intransitivos selecionam necessariamente argumentos com
traços mais humanos para figurarem como sujeitos na
8

Separamos os inacusativos que selecionam argumento interno (como ir, sair,
acontecer, nascer, existir, por exemplo) daqueles que selecionam uma SC
(como ser, estar, parecer, por exemplo) por acreditarmos que têm comportamento diferenciado no que se refere à concordância verbal.
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sentença apresentando forte tendência à anteposição do sujeito, por isso, tendendo a uma maior marcação da concordância (como já vimos tanto o sujeito [+humano], quanto o
anteposto tendem a exibir marcas de plural nos verbos).
Nossa expectativa é de que verbos inacusativos, que
selecionam argumentos mais ou menos humanos para figurarem como sujeitos na sentença, têm maiores chances de
apresentarem sujeitos pospostos. Diante disto, esperamos que
quando o inacusativo selecionar um argumento [-humano] e
este aparecer posposto ao verbo, haverá tendência a uma
menor marcação da concordância.
8.3.5.2 Resultados e discussão
Este grupo de fatores foi selecionado em quinto lugar em ordem de relevância. Assim como esperado, como
podemos verificar na Tab. 6, os verbos inacusativos foram os
que menos favoreceram a regra de concordância verbal com
.37 de peso relativo. Já o cópula apresentou o maior índice de
probabilidade de marcas explícitas de concordância com .63
de peso relativo, o que parece estar ligado à relação destes
verbos com a saliência fônica, como veremos em seguida. Os
verbos transitivos e intransitivos ficaram numa posição intermediária, apresentando peso relativo de .49 e .46, respectivamente.
Tabela 6 – Freqüência e probabilidade de concordância verbal,
segundo o grupo de fatores tipo de verbo
Tipo de verbo

Apl/total = %

PR

Cópula

319/408 = 78%

.63

Transitivo
Intransitivo
Inacusativo

631/769 = 82%
101/123 = 82%
200/283 = 71%

.49
.46
.37

Total

1 251/1 583 = 79%

206

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

Como sabemos, há uma distinção entre os inacusativos que selecionam argumento interno e os que selecionam
uma small clause como complemento, os inacusativos do tipo
cópula. Os resultados para este grupo de fatores apontam
para esta distinção mostrando que o cópula apresentou uma
tendência bem maior a exibir marcas de plural do que os inacusativos. No entanto, mesmo esperando um comportamento
diferenciado, acreditamos que a tendência à marcação de
plural no cópula relaciona-se com a saliência fônica, como
podemos ver na Tabela 7.
Tabela 7 – Freqüência de concordância verbal,
segundo o cruzamento entre o grupo de fatores tipo de verbo
e saliência fônica
Saliência

Inacusativo

Cópula

Nível 1

Apl/total = %

Apl/total = %

a

1

4/13 = 31%

2/5 = 40%

1b

91/137 = 66%

116/173 = 67%

1c

1/7 = 14%

1/1 = 100%

Nível 2

Apl/total = %

Apl/total = %

a

2

39/42 = 93%

26/27 = 96%

2b

28/32 = 88%

14/23 = 61%

2c

37/52 = 71%

160/179 = 89%

200/283 = 71%

319/408 = 78%

Total

Observamos um número bastante expressivo de dados de cópula no nível 2c, que inclui pares do tipo é/são,
aqueles que envolvem acréscimos de segmentos e mudanças
diversas na forma plural, mudanças bastante perceptíveis, o
que leva a uma maior marcação de plural nos verbos. Talvez
esteja aqui uma possível explicação para o alto índice de
concordância apresentado pelo cópula.
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Assim como havíamos mencionado anteriormente,
esperávamos que o grupo de fatores tipo de verbo coocorresse com o grupo posição do sujeito em relação ao
verbo, já que o verbo inacusativo quando se encontra anteposto ao sujeito, de acordo com a nossa hipótese, não precisa
apresentar marcas explícitas de concordância.
Esperávamos também a co-ocorrência com o grupo
traço humano no sujeito, pois é o verbo que seleciona o tipo
de argumento que pode figurar na sentença, como já dizemos
anteriormente. Já que os verbos intransitivos vão sempre selecionar argumentos [+humanos], espera-se que apresentem
forte tendência à concordância, enquanto os inacusativos, que
selecionam argumentos [+/- humanos], devem influenciar na
não-marcação da concordância, pois com sujeito de traços
[-humanos] o verbo tende a apresentar uma probabilidade
menor de exibir marcas explícitas de plural.
Podemos observar, através da Tabela 8, os resultados do cruzamento entre estes três grupos de fatores. Em relação ao SN posposto, assim como esperávamos, há uma
baixa freqüência de concordância com o verbo inacusativo
(46% e 21%), que fica ainda menor se levarmos em conta a
distinção humano/não-humano.
Esta tendência à não-concordância com SNs pospostos a inacusativos pode ser explicada partindo da proposta
de Belletti (1988) em que sugerimos que, no caso em que o
SN pós-verbal é marcado com partitivo, o verbo atribuidor
deste Caso não precisa apresentar marcas de concordância,
pois a flexão não terá a função de atribuir Caso nominativo ao
SN.
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Tabela 8 – Freqüência de concordância verbal,
segundo o cruzamento entre a posição do sujeito
em relação ao verbo, traço humano no sujeito e tipo de verbo
Posição/
traço humano
no sujeito Ú

Verbo
inacusativo

Verbo
transitivo

Verbo
9
intransitivo

Verbo
cópula

SN posposto
[+humano]

16/35=46%

3/3=100%

1/5=20%

49/75=65%

SN anteposto
[+humano]

158/176=90%

597/713=84%

96/113=85 %

162 / 170 =95%

SN posposto
[-humano]

9/42=21%

0/0=0%

2/3=67%

52/92=57%

SN anteposto
[-humano]

17/30=57%

31/53=58%

2/2=100%

56/71=79%

TOTAL

200/283=71%

631/769=82%

101/123=82%

319/408=78%

8.3.6 Tipo de sujeito
8.3.6.1 Caracterização e hipóteses
Serão controlados os seguintes tipos de SN:
• SN pleno simples:
ex.: Porque naquele tempo (est) existia os carrinhos de
cavalo (24FBC431);

• SN pleno nu:
ex.: Porque antigamente entravu navios aqui (24FBC1066);

• SN pleno composto:
ex.: Veio três oficiais e dois coronéis. (19MAC1133);
9

Os 05 dados de verbos intransitivos com traços [-humanos] encontrados são
do tipo: “Ali pousavum os hidroaviões” (24FBC156), em que o SN [-humano]
é sujeito de um verbo intransitivo, apresentando um sentido metafórico ou
metonímico.
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• Pronome pessoal:
ex.: Eles eram improvisados (02MAP968);

• Pronome indefinido:
ex.: Embora alguns ainda não entenda assim (21MBC227);

• Pronome demonstrativo:
ex.: Essas são as pessoas que realmente... (21MBC1044);

• Quantificador:
ex.: Todos moram aqui (01FAP13);

• SN + pronome relativo (que):
ex.: Evito assim até de falá com as pessoa que fumu
(03FJP908).

Para o grupo de fatores tipo de sujeito, nossa hipótese baseia-se numa possível relação existente entre este e o
grupo de fatores posição do SN em relação ao verbo. De
acordo com Zilles (2000), quando o SN é do tipo pleno ou
pronome indefinido existe forte tendência a aparecer à direita
do verbo, por isso esperamos que nesses casos a
probabilidade de não-marcação da concordância seja mais
acentuada, pois como verificamos anteriormente este é um
dos fatores determinantes para a não-aplicação da regra de
concordância nos verbos.
Já o SN do tipo pronome pessoal e demonstrativo
dificilmente ocorre à direita (cf. Zilles op. cit.), assim como o
SN + pronome relativo (que), ocupando, então, uma posição
privilegiada para a marcação de plural nos verbos.
8.3.6.2 Resultados e discussão
Este grupo de fatores foi selecionado em sexto lugar,
a última variável lingüística selecionada pelo programa computacional utilizado. Alguns dos fatores foram amalgamados

210

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

em função de seus índices de freqüência, bem como de seu
comportamento uniforme quando da presença de outros
fatores.
Tabela 9 – Freqüência e probabilidade de concordância
verbal, segundo o grupo de fatores tipo de sujeito
Tipo de sujeito

Apl/total = %

PR

Pronome pessoal + Pronome
demonstrativo

629/717 = 88%

.59

SN + pronome relativo (que)

137/166 = 83%

.47

SN pleno simples + SN pleno nu

437/618 = 71%

.45

46/77 = 60%

.22

2/5 = 40%

.18

Quantificador + Pronome indefinido
SN pleno composto

Total

1 251/1 583 = 79%

Podemos observar, através dos resultados, que a categoria pronome pessoal + pronome demonstrativo apresentou maior tendência à aplicação da regra de concordância
verbal (.59). Em seguida, temos o SN + pronome relativo
(que) favorecendo a marcação de plural nos verbos (.47).
Observamos também que as formas SN pleno simples + SN
pleno nu apresentaram uma menor probabilidade de marcas
de concordância, com.45 de peso relativo.
O fator quantificador + pronome indefinido (.22) e
o SN pleno composto (.18) foram os que mostraram uma
maior tendência a exibir marcas zero de plural nos verbos.
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8.4 Considerações finais

Neste momento, retomaremos os principais pontos
discutidos neste trabalho evidenciando os resultados alcançados.
Através desta pesquisa pudemos observar o perfil do
comportamento lingüístico dos falantes florianopolitanos em
relação à variação da concordância verbal de terceira pessoa
do plural. Pautando-nos no aparato teórico fornecido pela sociolingüística paramétrica, e, ainda, em estudos que investigaram o fenômeno da concordância verbal, pudemos atestar
muitas de nossas hipóteses, bem como alicerçar os resultados
obtidos em nosso estudo.
Em relação aos nossos resultados, no grupo de fatores saliência fônica, constatamos uma forte tendência à
preservação das marcas de concordância no nível 2, oposição
acentuada. Este resultado justifica-se por estarem no nível 2
as formas mais salientes, mais perceptíveis, e, portanto, as
mais marcadas.
Quanto ao grupo de fatores paralelismo formal,
nossos resultados apontam para uma tendência ao uso de
marcas de plural nos verbos quando existe presença da forma
de plural explícita no último elemento e quando há presença
de numeral no último elemento. O fator que mais favoreceu a
marcação zero de plural nos verbos foi a presença da forma
zero de plural no último elemento. Nossos resultados confirmaram o fato de marcas semelhantes ocorrerem juntas, o
que acreditamos se justificar por uma restrição mecânica por
parte dos falantes.
Evidenciamos, através dos resultados obtidos no
grupo de fatores posição do sujeito em relação ao verbo, que
quando o SN ocupa a posição anterior ao verbo, posição
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prototípica do sujeito no PB (SN V), existe uma grande
probabilidade de ocorrência de marcas de plural nos verbos.
Já quando a posição ocupada pelo SN está à direita do verbo
(V SN), a tendência à marcação zero de plural nos verbos aumenta significativamente, pois este SN, muitas vezes, é percebido pelos falantes como objeto e não como sujeito da
sentença (cf. Pontes, 1989). Essa diferença está também relacionada ao tipo de verbo e aos traços semânticos do SN.
Nossos resultados, para o grupo de fatores traço
humano no sujeito, indicam que, quando o SN apresenta traços do tipo [+humano], existe uma probabilidade maior de
marcas de concordância nos verbos do que quando apresenta
traços [-humanos]. Esta tendência parece relacionar-se ao
grupo de fatores tipo de verbo, pois, como sabemos, são os
verbos que selecionam os argumentos que figuram nas sentenças, sejam eles mais ou menos humanos. Como os inacusativos selecionam argumentos [-humanos], e também tendem
a apresentar SNs pospostos, parece estar aqui um ambiente
favorecedor à marcação zero de plural nos verbos.
Em relação ao tipo de verbo, os resultados evidenciam maiores probabilidades de marcas zero de plural nos
verbos inacusativos, como já era de se esperar, justamente
pela relação entre inacusativos, SN posposto e traço [-humano]
no sujeito. Os verbos do tipo cópula apresentaram forte
tendência à marcação de plural nos verbos. Este resultado
evidencia uma relação deste tipo de verbo com o grupo de
fatores saliência fônica. A maior parte dos dados de verbos do
tipo cópula apresentam marcas bastante salientes, talvez esteja
aqui uma explicação para este resultado. Os verbos transitivos
e intransitivos ocupam uma posição intermediária no que diz
respeito à marcação da concordância verbal.
Através dos resultados obtidos no grupo de fatores
tipo de sujeito, verificamos que o SN do tipo pronome pessoal e pronome demonstrativo apresentaram maiores
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probabilidades de exibirem marcas explícitas de plural nos
verbos. Em seguida, temos o SN + pronome relativo (que). O
SN pleno simples + pleno nu, assim como o SN do tipo
quantificador + pronome indefinido e também o SN pleno
composto apresentaram menores probabilidades de marcas de
concordância nos verbos.
Encontramos justificativa para estes resultados na
relação existente entre este e o grupo de fatores posição do
sujeito em relação ao verbo. Os SNs do tipo pleno simples +
pleno nu, pleno composto, quantificador + pronome indefinido apresentaram forte tendência à posição posposta ao
verbo, posição esta, como vimos anteriormente, favorecedora
da marcação da forma zero de plural nos verbos. Já os SNs do
tipo pronome pessoal + pronome demonstrativo e SN +
pronome relativo (que) tenderam a aparecer mais à esquerda
do verbo, ambiente favorecedor para a marcação de plural
nos verbos.
Acreditamos que esta pesquisa vem contribuir com o
projeto de descrição do português falado na Região Sul, já
que, como salientamos inicialmente, o fenômeno em estudo
ainda não havia sido trabalhado com dados de falantes
representativos da fala sulista. Outra possível contribuição
trazida pela pesquisa foi atestar que a inacusatividade é um
dos ambientes favorecedores da não-marcação da
concordância verbal.
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V ARIAÇÃO NAS CATEGORIAS VERBAIS
DE TEMPO E MODO
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9.1 Introdução

O presente estudo trata da variação existente na

codificação dos seguintes tempos/modos verbais:1 (i) futuro
(a)

Uma versão preliminar deste trabalho foi apresentada no XII Encontro
Regional do Projeto VARSUL, Instituto de Letras da UFRGS, Porto Alegre, em
maio de 2001.
(b)
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
(c)
PG – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
(d)
PG – Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade do Extremo Sul
Catarinense.
(e)
Fundação Universidade do Rio Grande – FURG.
(f)
Colégio Agrícola de Camboriú/SC.
1

Os resultados são provenientes de pesquisas de dissertação de mestrado
vinculadas ao projeto integrado Variação nas Categorias Verbais , desenvolvido
na área de Sociolingüística do Programa de Pós-Graduação da UFSC.
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do presente do indicativo; (ii) futuro do pretérito do indicativo; (iii) pretérito mais-que-perfeito do indicativo; e (iv) presente do subjuntivo. O conjunto de trabalhos, realizados com
dados do Projeto VARSUL/Florianópolis, traz evidências de
redução do paradigma modo-temporal no português falado,
com uma nítida preferência dos falantes pelo uso das seguintes formas: a) forma perifrástica para representar o tempo
futuro do presente, com praticamente ausência de –rei;
b) forma de pretérito imperfeito para representar o tempo
futuro do pretérito, com baixa freqüência de formas em –ria;
c) forma de pretérito perfeito para representar o tempo pretérito mais-que-perfeito; d) forma de presente do modo indicativo em contextos normatizados como de modo subjuntivo.
Os fenômenos de variação são abordados na interface morfossintaxe/ discurso, numa perspectiva que privilegia
a análise da linguagem em uso e que concebe a gramática
como dinâmica, maleável e emergente, resultante de pressões
de uso, motivada e explicada pela situação comunicativa e
pela função cognitiva (Givón, 1995). Nas análises dos diferentes fenômenos são enfatizados aspectos sintáticosemântico-discursivos.
As análises quantitativas foram feitas através da utilização do pacote estatístico VARBRUL (Pintzuk, 1988), para
cálculo de freqüências, percentuais, pesos relativos e identificação da ordem de significância dos diferentes grupos de fatores testados (cf. Naro, 1992a; Scherre, 1996). Os resultados
numéricos permitem o estabelecimento de correlações a partir
da variável de referência e de parâmetros que atuam interativamente, bem como a avaliação da ação de diferentes motivações, possibilitando que se caracterizem os contextos de uso
de cada uma das variantes em análise.
O trabalho está assim organizado: na primeira seção
são apresentados os pressupostos teóricos; na segunda, se
descreve o subsistema gramatical TAM (tempo, aspecto,
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modalidade) e se detalha a noção de ponto de referência, crucial para a noção de tempo verbal; a terceira seção é destinada
à discussão do uso variável das formas que codificam o tempo
futuro do presente; a seguir, apresentam-se os resultados do
estudo da variação no futuro do pretérito; na quinta seção
aborda-se o pretérito mais-que-perfeito e na sexta o presente
do subjuntivo; a sétima seção traz as considerações finais,
fechando-se o capítulo com as referências bibliográficas.

9.2 Pressupostos teóricos

As análises se apóiam numa dupla perspectiva teórica: da teoria da variação e mudança lingüística (cf.
Weinreich, Labov & Herzog, 1968; Labov, 1978; 1994); e do
funcionalismo lingüístico americano (cf. Givón, 1993; 1995).
Weinreich, Labov & Herzog postulam um modelo
de linguagem que acomoda os fatos de uso variável e seus
determinantes sociais e estilísticos, de modo a produzir uma
teoria da variação e mudança lingüística que rompe com a
identificação estrutura = homogeneidade, possibilitando uma
descrição sistemática das diferenças existentes na língua de
uma determinada comunidade e da transformação da estrutura lingüística no curso do tempo. Entre outras questões, os
autores propõem considerar o “encaixamento” das mudanças
observadas e avaliar os seus efeitos tanto sobre a estrutura
lingüística e social, como sobre o funcionamento comunicativo. Do ponto de vista metodológico, uma mudança em
curso pode ser detectada através da análise da fala de mais de
uma geração. São centrais para a análise: a) o estabelecimento
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do envelope da variação – com o recorte da regra variável, a
identificação das variantes (intercambiáveis em um mesmo
contexto e com o mesmo valor de verdade ou valor representacional), o controle de restrições e o levantamento das
variáveis condicionantes lingüísticas e extra-lingüísticas; b) um
tratamento quantitativo probabilístico; e c) uma interpretação
dos resultados quantitativos à luz de reflexões qualitativas.
Na perspectiva funcionalista coloca-se em relevo a
noção de domínio funcional complexo, resultante da interação de motivações cognitivas, comunicativas e estruturais, em
constante competição. A gramática é tida, num plano cognitivo, como “instruções de processamento mental” ou como
“conjunto de estratégias empregadas para se produzir uma
comunicação coerente”; no plano lingüístico, a gramática é
concebida como um instrumento usado para codificar, articuladamente, dois domínios funcionais: da informação proposicional em oração e da coerência textual das orações em seu
contexto discursivo. A estrutura sintática de cada oração é
mista: alguns de seus subcomponentes são usados basicamente para codificar a informação proposicional; outros, para
codificar a função pragmático-discursiva, ou seja, sua função
comunicativa dentro do texto/contexto discursivo, o que dá
margem a uma certa competição entre os níveis. Um dos domínios considerados mais complexos a ser abordado nesta
perspectiva é o subsistema gramatical TAM. (cf. Givón, 1993;
1995).
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9.3 As categorias de tempo,
aspecto e modalidade

TAM recobre os seguintes domínios funcionais: do
significado lexical – relacionado ao “caráter aspectual” do verbo,
que denota, por exemplo, se uma situação é pontual, durativa,
etc; da informação proposicional – envolvendo: eventos2 (atos,
situações dinâmicas, acontecimentos momentâneos, não estendidos no tempo), processos (atividades, situações dinâmicas, acontecimentos durativos, mutáveis, estendidos no
tempo) e estados (situações estáticas, durativas como os processos, mas homogêneas, uniformes, não progressivas, no
período de sua existência, diferentemente daqueles); e da
coerência textual – com propriedades pragmático-discursivas
contextualizadas num discurso coerentemente conectado (por
exemplo, a correlação de tempo/ aspecto/ modalidade entre
orações de um período). É um fenômeno visto como parte de
um sistema gramatical discursiva e pragmaticamente orientado
(cf. Givón, 1993; Comrie, 1981; Lyons, 1977).
Embora as categorias TAM sejam interconectadas,
podem ser metodologicamente descritas em separado, por
representarem diferentes pontos de partida em nossa experiência de tempo.
Tempo verbal (tense)3 – é uma categoria gramatical que,
juntamente com outros componentes lexicais, expressa a referência temporal na língua, codificando a relação entre dois
pontos (de anterioridade, simultaneidade ou posterioridade)
ao longo da dimensão linear do tempo, sendo um desses
2

Eventos e processos costumam ser reunidos sob a denominação de “ações”.
Em português, uma única palavra (“tempo”) é usada para representar o tempo
cronológico (time) e o tempo verbal (tense). Manteremos a distinção usando,
respectivamente, a denominação “tempo” e “tempo verbal”.
3
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pontos o eixo temporal ou ponto de referência para o outro
tempo – o tempo da situação. 4 O tempo verbal é concebido
como gramaticalização de referência temporal. (cf. Givón,
1993; Comrie, 1990; Lyons, 1977). Esta noção será retomada
e aprofundada na seção seguinte.
Aspecto – é uma categoria que codifica diferentes
modos de perceber a constituição temporal interna de uma
situação; envolve, portanto, diferentes propriedades semântico-pragmáticas: compactação, delimitação ou nãodelimitação, proximidade ou distanciamento, anterioridade,
seqüencialidade, contra-seqüencialidade, relevância, etc. Em
termos gerais, se uma situação é apresentada como um todo
sem referência explícita a sua constituição temporal interna,
caracteriza-se como perfectica; a perfectividade costuma ser
associada a curta duração, delimitação no tempo, completude,
anterioridade ao ponto de referência temporal. Por outro
lado, se uma situação é apresentada com referência explícita a
sua estrutura temporal interna, ela é imperfectiva; a imperfectividade caracteriza geralmente ações habituais, durativas,
progressivas, sem qualquer delimitação presente no eixo temporal (ibidem).
Modalidade – codifica a atitude do falante, seu julgamento acerca da informação proposicional da oração, especialmente julgamento epistêmico (de verdade, probabilidade,
certeza, crença, evidência) e deôntico ou avaliativo (de desejo,
preferência, intenção, habilidade, obrigação, permissão, necessidade, manipulação – todos indicando projeções futuras).
Numa abordagem funcional, a modalidade é tratada
no contexto comunicativo e tem seus tipos assim redefinidos
numa interpretação pragmático-discursiva, a partir da tradição

4

A palavra “situação” recobre as noções de ação (evento, processo) e estado
(cf. Comrie, 1990).
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lógica:5 a) pressuposição – a proposição é assumida como verdadeira, seja por definição, por concordância prévia, por convenção culturalmente partilhada ou por ter sido já enunciada e
não refutada pelo ouvinte; b) asserção “realis” – a proposição é
fortemente declarada como verdadeira; o ouvinte pode refutála, mas o falante dispõe de evidências para defender sua
crença; c) asserção “irrealis” – a proposição é fracamente declarada como possível ou certa (submodo epistêmico), ou como
necessária ou desejada (submodo avaliativo/deôntico); o falante não dispõe de evidências e aceita a recusa do ouvinte; e
d) asserção negada – a proposição é fortemente declarada como
falsa, comumente contrariando crenças do ouvinte; o falante
dispõe de evidências para sustentar seu ponto de vista. A modalidade interage com diferentes domínios gramaticais, correlacionando-se, previsivelmente, com diferentes contextos:
passado/perfectivo à realis ou pressuposição
presente/progressivo à realis
futuro à irrealis
habitual à irrealis ou realis (cf. Givón, 1995).

9.3.1 Tempos verbais
Em seu funcionamento no discurso, o tempo não é
concebido como uma categoria morfológica restrita à flexão
verbal, mas como uma configuração temporal complexa, que
envolve as noções de momento de fala/ enunciação, momento da situação e ponto de referência.6
5

A tradição lógica concebe a modalidade como propriedade das proposições
isoladas, dividida em: verdade necessária, verdade factual, verdade possível e
não-verdade, às quais correspodem, respectivamente, as quatro redefinições
propostas por Givón (1995).
6
Noções derivadas da concepção de Reichenbach (1947) acerca da significação
temporal como resultante da concorrência de três pontos: ponto de fala, ponto
do evento e ponto de referência.

224

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

Passado, presente e futuro são primariamente definidos por sua posição na linha temporal, perspectivizada a
partir do momento de fala (tido como eixo temporal dêitico
ou ponto zero), sendo considerados, por isso, tempos
absolutos, dêiticos ou primários (situam-se aqui os tempos verbais
“pretérito perfeito”, “presente” e “futuro do presente”, respectivamente, anterior, simultâneo e posterior ao momento
de fala). Caracterizam-se pelo eixo do agora. (cf. Lyons, 1977;
Comrie, 1990; Matos, 1996)
A interação entre a localização temporal e o ponto
de referência pode ser expressa como segue, com projeção
temporal à esquerda e à direita do momento de fala.
--------------------0------------------passado
futuro
eixo temporal dêitico

Mas há tempos verbais que necessitam de outro
ponto de referência, diferente do momento de fala, a partir do
qual estabelecem a referência temporal. São não-autônomos
do ponto de vista referencial, exigindo para sua interpretação
um antecedente, no qual ancoram sua referência, por isso
chamados de tempos relativos, anafóricos ou secundários (caso do
“pretérito mais-que-perfeito”, “futuro do pretérito” e “pretérito imperfeito”, respectivamente, anterior, posterior e cotemporal a um ponto de referência passado).7 Caracterizam-se
pelo eixo do então (ibidem).
Das noções de tempo dêitico e anafórico deriva uma
dupla interpretação: uma que tende a atribuir valor dêitico a
todos os verbos, a partir da idéia de projeção dêitica (o falante
se envolve de tal modo com a situação referida que se projeta
7

Há autores que tratam esses tempos verbais como “relativo-absolutos” por
combinarem situações com dois pontos de referência, sendo um deles o
momento de fala. Os tempos relativos puros se restringiriam aos representados
por formas verbais não finitas (cf. Comrie, 1990).
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no tempo para um outro mundo em relação ao qual os eventos aparecem como estando no passado ou no futuro) e da
noção de anáfora como dêixis indireta por remeter ao texto;
outra que atribui aos verbos valor anafórico (os tempos verbais
não têm em si mesmo a capacidade de designar intervalos de
tempo, mas apenas de localizar uma situação relativamente a
outra) e toma a dêixis como uma espécie de anáfora pragmática, tendo o momento de fala como seu antecedente último.
Nesse caso, pode-se dizer que não é o verbo que estabelece a
deiticidade dos enunciados, mas são estes que, pela presença
de elementos inerentemente dêiticos (caso dos advérbios de
tempo, por exemplo), atribuem valores dêiticos ao verbo (cf.
Matos, 1996).
Os pontos de referência podem ser fornecidos lingüisticamente, como formas verbais, expressões adverbiais,
informações precedentes; ou pragmaticamente, através de
pistas do contexto situacional, inferências, conhecimento
compartilhado.
9.3.1.1 Diagramação dos tempos verbais
na linha do tempo
Os seis tempos verbais podem ser definidos e
visualizados como segue.
I – Presente:
tempo verbal que codifica uma situação S presente, cotemporal ao
momento de fala F, ao qual se ancora tomando-o como ponto de
referência R.
(1) Aprecio música clássica.

→-----------------------------------S/R/F8--------------------------→
S: aprecio
R: momento de fala
8

S = tempo da situação (ação/estado/evento); R = ponto de referência;
F = momento de fala
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II – Pretérito Perfeito:
tempo verbal que codifica uma situação S passada em relação ao
momento de fala F ao qual se ancora tomando-o como ponto de
referência R.
(2) Acabei a leitura do livro.

→---------------------- S ----------------F/R------------------------→
S: acabei

R: momento de fala

III – Futuro do Presente:
tempo verbal que codifica uma situação S futura em relação ao
momento de fala F ao qual se ancora tomando-o como ponto de
referência R.
(3) Vou ler o livro.

→------------------------------------F/R-------------------S--------→
R: momento de fala

S: vou ler

IV – Pretérito Imperfeito:
tempo verbal que codifica uma situação S passada em relação ao
momento de fala F e cotemporal a outra situação também
passada, à qual se ancora tomando-a como ponto de referência R.
(4) Acordávamos tarde no verão.

R
→------------------------S----------------------F---------------------→
S: acordávamos
R: no verão

V – Pretérito mais-que-perfeito
tempo verbal que codifica uma situação S passada e anterior a
outra situação também passada à qual se ancora tomando-a como
ponto de referência R.
(5) Quando nós chegamos eles já tinham saído.

→---- S ----------------- R ------------------- F --------------------→
S: tinham saído

R: chegamos
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VI - Futuro do Pretérito:
tempo verbal que codifica uma situação S passada e posterior a
outra situação também passada, à qual se ancora tomando-a
como ponto de referência R, podendo se projetar para além do
momento de fala.
(6) Ele disse que traria o livro.

→---- R ------------------ S ------------------- F -------------------→
R: disse

S: traria

9.4 Futuro do presente
versus presente versus perífrase

O futuro (cf. diagrama III) se caracteriza por ausência de factualidade, pois só aceita asserções segundo a avaliação que o falante faz da possibilidade/ impossibilidade de
ocorrência de um estado de coisas, o que mostra que há sempre um valor modal ligado ao valor temporal. Para expressar
essa noção temporal, o falante utiliza basicamente as formas
verbais: futuro do presente do indicativo (sairei), forma perifrástica (vou sair) e presente do indicativo (saio). Trata-se, pois,
de um fenômeno de variação lingüística em português.
As gramáticas tradicionais costumam mencionar a
perífrase ao tratarem do aspecto ou da auxiliaridade de IR,
mas raramente associam a forma perifrástica ao tempo verbal
futuro. 9 Said Ali (1964), por exemplo, reconhece a
9

Foram consultados os seguintes gramáticos: Said Ali (1964), Cegalla (1979),
Cunha & Cintra (1985), Luft (1985) e Bechara (1975), dentre os quais apenas
Cunha & Cintra reconhecem a perífrase como forma de futuro.
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combinação (IR + infinitivo) para designar desejo de realizar
algo ou um fato que não tardará a realizar-se. Já o uso do
presente do indicativo costuma ser registrado nas gramáticas,
especialmente quando o verbo tem valor de presente-futuro,
designando um ato que terá realização próxima: “Amanhã não
saio de casa”. Pode-se dizer, então, que pelo menos Said Ali
(1964) e Cunha & Cintra (1985) apontam a possibilidade de
variação entre o presente do indicativo e a perífrase, quando
se trata de futuro imediato (valor temporal). Nossa análise,
entretanto, mostra que essa variação independe da distância
temporal, havendo outros valores temporais em jogo, além de
valores modais.
Três hipóteses gerais norteiam nosso estudo: a) a perífrase vem assumindo o espaço reservado ao futuro do presente, alternando seu uso com o presente do indicativo na
expressão temporal do futuro; b) a variação é fortemente
condicionada por fatores semântico-discursivos, especialmente de natureza temporal e modal; e c) a perífrase é a
forma mais recente na codificação do tempo futuro, configurando-se uma mudança em tempo aparente.
9.4.1 Metodologia
Nosso corpus compõe-se de trinta e seis entrevistas
com informantes de Florianópolis, estratificados por sexo,
idade (14-24, 25-49 e mais de 50 anos) e escolaridade (primário, ginasial e colegial). Foram levantadas inicialmente 919
(novecentos e dezenove) ocorrências de contextos de futuridade, candidatas potenciais à variação. Entretanto, no teste de
substituição das formas variantes 176 dados apresentaram
restrições à variação em situações em que o uso do presente
do indicativo alteraria o valor temporal do enunciado, perdendo a significação de tempo futuro para expressar um fato
habitual. Veja-se o exemplo com a forma perifrástica do dado
original e a substituição (feita por nós):
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(1)
Não vês agora o que os baianos fizeram?! VÃO DEBITAR
(DEBITAM) do dinheiro deles. (FLP 06, L 494) 10

O uso de debitam obscurece a futuridade que é instaurada pela perífrase, parecendo indicar habitualidade. Contextos desse tipo, em que a alternância das formas, mantendose o mesmo valor temporal, se dá exclusivamente entre a perífrase e o futuro do presente, foram excluídos da análise, restando-nos, então, 743 dados com possibilidade de intercambiar as três variantes.
9.4.2 Resultados e discussão

variante.

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos para cada

11

Tabela 1 – Distribuição das formas variantes de futuro
Forma
Perifrástica

10

Presente

Futuro do
Presente

Total

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

453

61

280

38

10

01

743

100

Utilizamos alguns códigos adotados pelo Projeto VARSUL para especificar
entrevistas, tais como: cidade (FLP), número da entrevista (06) e número da
linha (494).
11
Inicialmente controlamos em separado a variante “verbo IR no presente do
indicativo” para caracterizar melhor o fenômeno, uma vez que os dados de
Florianópolis não apresentam a forma vou ir, como acontece nos dados do Rio
Grande do Sul. Essa variante obteve 62 dados, que foram amalgamados ao
“presente”, pois são todas formas codificadoras de futuro mediante esse tempo
verbal.
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A primeira constatação que se pode fazer é que a
forma verbal –rei está em franco desuso na fala dos florianapolitanos. Os 10 dados encontrados aparecem em contextos
muito particulares: 3 estão em um único contexto de futuridade, numa espécie de enumeração de coisas, outros são citações ou provérbios. Por esse motivo, não consideramos que
essa forma esteja em variação com a do presente do indicativo
e a da perífrase na fala de Florianópolis. Essas 10 ocorrências
receberam um tratamento qualitativo e foram excluídas das
rodadas estatísticas, passando nossa variável dependente a ser
binária.
Oito grupos de fatores foram selecionados pelo pacote VARBRUL como significativos,12 na seguinte ordem de
relevância: número de sílabas do verbo principal, tipo de auxiliar (só para locuções), modo verbal da oração vinculada,
paralelismo formal, tipo semântico do verbo, ponto de referência, pessoa do discurso e idade. A variável distância temporal foi controlada mas não foi tida como relevante13. Vamos
tratar de cinco desses grupos de fatores, considerados mais
pertinentes a este trabalho. A Tabela 2 mostra os resultados.

12

Foram controlados ao todo 19 grupos de fatores (cf. Gibbon, 2000).
Foram testados os fatores futuro próximo e distante, mas em ambas as
situações há predomínio de perífrase.
13
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Tabela 2 – Influência das variáveis semântico-discursivas e da
idade sobre o uso da forma perifrástica
versus presente do indicativo
Fatores

Freqüência
Aplic./total

Percentual

Peso
relativo

197/301
11/22
27/99

65
50
27

0,59
0,56
0,23

Ponto de referência:
R,F – S1 , S2
R,F – S
F–S/R–S

10/11
383/552
64/170

91
69
38

0,91
0,55
0,31

Pessoa do discurso:
Interlocutor (P1, P2)
Não-interlocutor (P3)

208/320
249/413

65
60

0,53
0,26

Tipo semântico do V principal:
Movimento 2 e 3
Estado
Movimento 1

214/303
155/229
55/192

71
68
36

0,55
0,61
0,26

Idade:
14-24/ 25-49
+ de 50 anos

296/436
161/297

65
54

0,57
0,40

Modo da oração vinculada:
Indicativo
Formas nominais
Subjuntivo

A primeira variável da tabela testa a correlação entre
o modo verbal da oração vinculada ao dado em análise e a
forma de codificação do futuro. Nossa hipótese era de que
perífrase (Vou INF) apareceria preferencialmente nos contextos de modo indicativo, que caracterizam o fato expresso
pelo verbo como certo, real (cf. Cunha & Cintra, 1985; Bechara, 1975), uma vez que o auxiliar IR da perífrase costuma
ser interpretado como modal que expressa certeza, intenção
do fato (cf. Mateus et al., 1989; Cunha & Cintra, 1985). Os
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resultados14 mostram evidências favoráveis a essa hipótese: a
perífrase é condicionada pelo modo indicativo (0,59) e restringida pelo subjuntivo (0,23) – contexto que favorece o aparecimento da forma verbal no presente para representar o
tempo futuro. 15 Um exame dos dados mostra que a restrição
do subjuntivo à perífrase deve-se, em parte, à presença de
orações condicionais, que são recobertas por esse modo, tipicamente irrealis, as quais instauram um contexto de projeção
futura (cf. ex. (3)), liberando o verbo da segunda oração do
papel de assinalar esse tempo. Assim, temos a correlação:
indicativo à perífrase; subjuntivo à presente. Vejam-se os
exemplos:
(2)
Só sei que VAI TER muitos cantos. (FLP 22, L 1409)
(3)
Se a mulher quiser comprar um carro, ela COMPRA (FLP 6,
L723)

Quanto ao “ponto de referência”, consideram-se as
relações temporais alinhadas à direita do tempo de fala (cf.
diagrama III), em três níveis: a) futuro do presente (tem como
ponto de referência o momento de fala: R,F–S); b) futuro do
futuro (a segunda ação futura tem como ponto de referência
uma ação futura anterior: F–S/R–S); c) futuro cotemporal
(uma ação futura tem como ponto de referência outra ação
14

Esse grupo apresenta um número menor de dados, pois foram considerados
apenas os enunciados que trazem orações vinculadas (períodos compostos).
15
Em relação a orações vinculadas, destaca-se também o resultado para a
variável “paralelismo formal”, que prevê que “marcas levam a marcas e zeros
levam a zeros” (cf. Poplack, 1979). A forma perifrástica anterior ao dado
favoreceu o aparecimento da forma perifrástica (0,66) enquanto o presente do
indicativo desfavoreceu (0,25) o uso da perífrase na seqüência do enunciado.
Para maior discussão desse grupo de fatores remetemos o leitor aos trabalhos de
Marta Scherre, especialmente Scherre (1991).
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também futura, com simultaneidade total ou parcial entre as
duas situações: R,F–S1,S2) (cf. Mateus et al., 1989). Vejam-se,
respectivamente, os exemplos:
(4)
... eu digo: Ai, meu Deus, VAI COMEÇAR tudo de novo. (FLP
03, L 720)

→----------------F,R--------------------------------S----------------→
R: eu digo

S: vai começar

(5)
... VOU PASSAR ali no Riachuelo, VOU COMPRAR alguma
coisa, VOU FAZER uma comidinha bem rápida 16 ... (FLP 03,
L1244)

→-----F,R1----------S1,R2--------------S2,R3-------------S3---------→
S1: vou passar

S2: vou comprar

S3: vou fazer

(6)
... eu assim de religião eu VOU SER franco e VOU te DIZER:
vou na Igreja, compreendes? (FLP 12, L618)

→-------------F,R---------------------------S1,S2--------------------→
S1: vou ser S2: vou dizer

Os números mostram que o ponto de referência
presente favorece levemente a perífrase (0,55) e o ponto de
referência futuro anterior a desfavorece (0,31), caracterizandose um ambiente propício para o presente do indicativo. Esses
resultados podem ser interpretados conjuntamente com os da
variável anterior: em contexto claro de futuridade, a forma
preferencial de expressão do tempo futuro é o presente; em
16

Para Mateus et al. (1989), os eventos 1, 2 e 3 do ex. (5) estariam, num
primeiro momento, relacionados com F, pois encontram-se todos a sua direita;
e, num segundo momento, ordenados entre si.
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contexto sem indicação prévia de futuridade, a forma predominante é a perifrástica. Os dados de futuro cotemporal são
escassos (apenas 11), sendo necessário relativizar o resultado
associado a esse fator. 17
Em relação à “pessoa do discurso”, o envolvimento
direto do falante18 favorece a perífrase, possivelmente porque
o mesmo pode expressar mais intencionalidade e mais certeza
na realização do fato.
O grupo de fatores “tipo semântico do verbo principal” contempla os verbos que acompanham o auxiliar IR na
perífrase ou que estão flexionados no presente do indicativo,
e envolve um conjunto de traços que mostra a escalaridade do
movimento, através dos critérios “deslocamento” e “quantidade
de movimento”. 19 Combinando esses traços, propomos o
Quadro 1.
Quadro 1 – Distribuição escalar dos verbos
quanto aos traços semânticos
movimento e deslocamento
Traços

Tipos

Exemplos

Movimento Deslocamento
Movimento 1

++

++

sair, ir, andar

Movimento 2

++

+–

fazer, namorar, brigar

Movimento 3

+

–

mostrar, comer, dirigir

Estado

–

–

ter, ser, estar

17

É provável que o paralelismo formal tenha forte atuação nesses casos, pois
dos 10 dados de perífrase com futuro cotemporal, 9 são antecedidos de
perífrase.
18
P2 (2ª pessoa) tem apenas 36 dados.
19
Por movimento, tomamos um conceito do dicionário: ato ou processo de
mover ( - se), animação, agitação (FERREIRA, A. Novo dicionário da língua
portuguesa . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. p.346) e por deslocamento:
tirar do lugar onde se encontrava (ibid., p.167).
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O verbo pleno IR possui um traço de movimento
inerente, conforme destacado por Costa (1990, p.75): “o
verbo ir expressa o curso de fatos a partir de um ponto locativo/temporal qualquer”. Por esse motivo, a expectativa era
de que os verbos principais que se combinam com o IR auxiliar tendessem a ser de [– movimento] e [– deslocamento],
enquanto os verbos de [+ movimento] e [+ deslocamento]
deveriam aparecer na forma presente do indicativo.
Na Tabela 2, os movimentos 2 e 3 foram amalgamados por apresentarem comportamento parecido com respeito
à variante forma perifrástica. O resultado mais relevante é a
polarização mostrada entre o fator verbo de estado (0,61) e o
fator movimento 1 (0,26) – o primeiro favorecendo e o segundo inibindo o uso da perífrase –, de modo que se o verbo
contém traços inerentes de movimento, a forma preferencial
para codificá-lo no tempo futuro é a de presente; caso contrário, entra a perífrase.
Em relação à variável social “idade”, nossa hipótese
previa uma possível mudança em tempo aparente, o que parece ficar confirmado pelos resultados da tabela.20 Os falantes
mais jovens favorecem o uso da forma inovadora (forma perifrástica) enquanto os mais velhos tendem à utilização do presente do indicativo. Vale destacar que os 10 dados de futuro
do presente ficam também distribuídos de forma a confirmar
a hipótese: 7 foram produzidos pelos mais velhos, 2 pelos
indivíduos de meia idade e apenas 1 pelos jovens. É possível,
pois, dizer que no fenômeno em estudo estamos lidando com
indícios de mudança, já que os jovens usam mais a forma inovadora.

20

A princípio, as três faixas etárias foram rodadas separadamente, mas, por
apresentarem comportamento estatístico parecido (0,43 e 0,42), os fatores
jovens (14 – 24 anos) e meia idade (25 – 49 anos) foram amalgamados.
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9.4.3 Conclusão
A análise mostrou evidências em favor das três hipóteses formuladas no início desta seção: a perífrase está ocupando o espaço do futuro do presente, sendo seu uso intensificado pelos mais jovens. No que diz respeito ao contexto de
ocorrência das variantes, sob a dupla ótica modo-temporal
constata-se que o presente é privilegiado tanto nos contextos
irrealis, hipotéticos, em que o falante mostra menor envolvimento em termos de certeza e intenção relativamente ao fato
futuro, como nos contextos previamente identificados como
de futuridade, caso em que não há risco de perda de interpretação futura ficando a forma verbal liberada deste papel temporal. Em contrapartida, a perífrase é predominante nos contextos realis, factuais, estando vinculada positivamente ao
traço modal de maior intenção e certeza, e nos ambientes não
dotados de traço temporal de futuridade, situação em que
cabe ao verbo a função de indicar o tempo futuro. Essa interpretação funcional é reforçada pela correlação entre P1/P2 e
perífrase e entre P3 e presente. Observa-se, assim, uma dupla
motivação para a seleção das variantes que codificam o tempo
futuro: ora de natureza modal (com viés mais pragmático), ora
de natureza temporal (com viés mais semântico).
Ainda do ponto de vista semântico, a forma variante
tende a ser presente quando o item verbal contém o traço
[+ movimento], ficando a perífrase condicionada pelo traço
[-movimento], já que, neste caso, caberia ao auxiliar IR esse
papel.
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9.5 Futuro do pretérito
versus pretérito imperfeito versus perífrase

A variação no uso das formas de pretérito imperfeito
versus futuro do pretérito já está, de certa forma, contemplada
nas gramáticas normativas, com as seguintes possibilidades: a)
uso do pretérito imperfeito pelo futuro do pretérito – valor de
certeza sobre fatos futuros; b) uso do futuro do pretérito pelo
pretérito imperfeito – valor de incerteza sobre fatos passados;
c) uso do pretérito imperfeito ou do futuro do pretérito pelo
presente – valor de polidez (Cunha & Cintra, 1985; Bechara,
1975). Camara Jr. prevê explicitamente a variação ao considerar que as formas em –ria, as perífrases com ia ou as locuções
com dever, poder, etc no pretérito imperfeito “são variantes
mórficas de uma mesma significação básica”, centrada num
valor modal (1967, p.46).
Três aspectos relevantes para este trabalho devem
ser destacados a partir do acima referido: em primeiro lugar, a
explicação da variação dada estritamente em valores modais
para as três situações apontadas (certeza, incerteza e polidez),
sem menção à noção de tempo, explicação que a nosso ver
não dá conta dos dados; em segundo lugar, o alerta de que as
perífrases (com auxiliar IR) e as locuções (com auxiliar modal)
devem merecer um cuidado especial; e, por último, o fato de
que estamos, na verdade, diante de três regras variáveis diferentes que envolvem as mesmas formas verbais, numa diversidade de situações que fica mais visível se observarmos os
diagramas temporais do Presente (I), do Pretérito Imperfeito
(IV) e do Futuro do Pretérito (VI) (cf. 2.1.1), ambientes temporais distintos em que se prevê a alternância no uso das formas verbais em questão.
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Nota-se que o discurso oral é rico em ocorrências de
uso variável não adequadamente explicado via modalidade.
Observe-se:
(1)
Se tu fosses num supermercado, numa venda, naquele tempo
com um tostão tu TRARIA bastante pão, TRAZIAS os litros de
leite, uns leites muito bons, puros, e um café e açúcar, com
aquele tostão, que valia muito. (FLP 12 L 905)

O informante alterna formas de um mesmo item lexical (traria e trazia), codificando fatos que compõem um
mesmo acontecimento – ida ao supermercado, sendo improvável que, como conseqüência da condicionante “se tu fosses
num supermercado”, “trazer pão” seja mais incerto do que
“trazer leite”.
Nosso interesse, neste estudo, restringe-se à análise
variacionista dos contextos com valor temporal de futuro do
pretérito, conforme ilustrado em (1) e diagramado em VI, 21
depreendendo os condicionamentos de uso de uma e de outra
forma. O futuro do pretérito está ligado ao que Camara Jr.
chama de “passado objetivado”: o narrador destaca e objetiva
um segmento pretérito em seu espírito, impondo-se “um futuro para tudo que é passado, do ponto de vista atual, mas era
futuro no momento passado que o narrador está ubiquamente
considerando” (1967, p.52). O futuro do pretérito acaba se
estendendo também às situações futuras em relação ao pretérito porém não delimitadas temporalmente pelo momento da
enunciação. A essas duas dimensões do futuro do pretérito,
chamamos, respectivamente, de referência temporal passada e
não-passada, conforme exemplificado abaixo.
21

Um estudo variacionista com dados do Rio Grande do Sul foi desenvolvido
por Lenara Karam em sua dissertação de mestrado A variação entre o futuro do
pretérito, o imperfeito e a perífrase com o verbo ir na fala do RS. Porto Alegre,
UFRGS, 2000.
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(2)
Ele tinha, eu acho, uns setenta anos. Ele IA FAZER aniversário
em dezembro. Aí todo ano eu dava um presentinho pra ele. (FLP
15, L1165)
(3)
Eu sempre disse pro meu marido que o dia que eu morresse eu
IA ACEITAR. (FLP 11, L367)

9.5.1 Metodologia
Foram rastreadas entrevistas de 24 informantes florianopolitanos, com controle das variáveis sociais: sexo, idade
(25–49; + de 50) e escolaridade (primário, ginasial e colegial);
e das variáveis lingüísticas: referência temporal, ambiente sintático, paralelismo formal, modalidade (epistêmica e deôntica),
conjugação verbal, gênero discursivo e tópico discursivo.
Foram analisados 382 contextos de variação com
valor temporal de futuro do pretérito22, sendo consideradas as
formas verbais plenas com morfologia de pretérito imperfeito
e de futuro do pretérito (-va/-ia e -ria), a perífrase (IA e IRIA
INF) e as locuções (-va/-ia e -ria INF), conforme exemplificado em (4) e (5).
(4)
Se a minha filha ficasse grávida, não casasse, se ela quisesse
optar por querer tirar o filho, eu jamais eu IA QUERER, eu IA
QUERER meu neto. Mas uma coisa que ela não quisesse [...] eu
FARIA isso aí, eu LEVAVA ela lá e TIRAVA o neném e pronto.
(FLP 11 L240)
22

Inicialmente, foram isolados 710 contextos potenciais de variação, dos quais
foram excluídos 141 dados categóricos de locução com os auxiliares querer
(124) e gostar (17), o primeiro só aparecendo no pretérito imperfeito (queria
comprar) e o segundo só no futuro do pretérito (gostaria de comprar) .
Posteriormente as ocorrências foram distribuídas em três regras variáveis, de
acordo com o valor temporal: a) Futuro do Pretérito = 382; b) Pretérito
Imperfeito = 232; c) Presente = 96.
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(5)
Eu até achava que mais divulgação sobre a natureza aqui em
Florianópolis. O pessoal DEVERIA CONSCIENTIZAR (DEVIA
CONSCIENTIZAR) mais pessoa... (FLP 10, L1368)

Não foram incluídas na análise as ocorrências cujo
valor temporal é de pretérito imperfeito ou de presente (como
(6) e (7), respectivamente), bem como os dados cuja alternância provocasse interpretação ambígua, como (8), em que fazia
daria ao contexto um caráter de factualidade cotemporal,
portanto com valor de pretérito imperfeito e não mais de futuro do pretérito.
(6)
Quando eu comecei a ir pra Curitiba, quando o meu irmão casou
e foi morar lá, eu DEVIA TER (DEVERIA TER/TERIA =
TINHA) os meus dez, onze anos, por aí. (FLP 22, L852)
(7)
Puxa, agora é que você já me deixou meio confuso, mas eu acho
que isso FICARIA (FICAVA = FICA) hoje em torno bem dos
quinhentos cruzeiros, pra você sair... (FLP 2, L718)
(8)
Eu tentei a segunda porque eu queria um outro rapaz, né? mas aí
não deu, aí logo liguei. Eu liguei com vinte. IA FAZER
(FARIA/? FAZIA) vinte. (FLP 16, L616)

Esse tipo de restrição aliado à diversidade de regras
variáveis que envolvem as formas verbais de pretérito imperfeito e de futuro do pretérito justificam o baixo número de
dados encontrados.
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9.5.2 Discussão dos resultados
Observemos, na Tabela 3, a distribuição das formas
verbais de pretérito imperfeito (PI) e futuro do pretérito (FP)
para três diferentes configurações: verbo simples, perífrase
(auxiliar IR) e locução verbal (auxiliar modal). Note-se o predomínio acentuado da forma de pretérito imperfeito (81%)
para codificar o valor temporal de futuro do pretérito. Observe-se também que o resultado de PI para verbos simples
(72%) mostra que a forma de pretérito imperfeito está acumulando funções (respectivamente representadas nos diagramas IV e VI, seção 2.1.1). Considerando-se as diferentes configurações verbais, há uma distribuição escalar em termos de
freqüência de uso das formas variantes: perífrase > locução >
V simples.
Tabela 3 – Distribuição das formas de PI e FP
com verbos simples, perífrase e locução
V Simples
PI
FP
Total

Perífrase

23

Locução

Total

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

126
48
174

72
28
100

94
06
102

96
06
100

89
17
106

84
16
100

31
71
382

81
19
100

Pode-se dizer que a configuração estrutural do verbo
influencia a morfologia flexional: formas compostas propiciam mais o pretérito imperfeito do que a forma simples, possivelmente devido à modalidade com que está impregnado o

23

Os auxiliares mais recorrentes nas locuções são: ter que, poder e dever
(excluídos querer e gostar, com comportamento categórico).
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auxiliar, o que, por si só, projeta um traço de futuridade ao
enunciado dispensando a marca flexional –ria.
Num segundo momento, foram isoladas as locuções,
devido ao forte viés de modalidade, e excluída a perífrase com
iria, face ao número reduzido de dados, sendo submetida à
análise probabilística a variável ternária cujas variantes são:
-ria, -va/-ia e Ia INF (cantaria, cantava, ia cantar), para caracterização dos contextos condicionantes. Foram realizadas rodadas estatísticas binárias em que se opunha cada uma das variantes às demais, tendo sido selecionados como mais significativos os grupos de fatores lingüísticos: referência temporal,
ambiente sintático e paralelismo formal.24 Nenhuma variável
social foi relevante.25
Quanto à “referência temporal”, os fatos relatados
podem estar delimitadas temporalmente pelo momento de
fala, ou podem se projetar para além do momento de enunciação (cf. ex. (2) e (3)). A hipótese de que a forma verbal de
FP estaria mais associada à referência temporal não-passada,
aparecendo em contextos de futuridade que se estendem além
do presente, enquanto PI predominaria em contextos passados em relação ao eixo dêitico, se confirma, como observamos na Tabela 4.

24

De acordo com o paralelismo forma (cf. nota 15), a presença de –ria no
contexto tende a levar a FP (0,90) e a presença de –va/-ia condiciona o
aparecimento de PI (0,63). A perífrase não se mostrou sensível a esse grupo de
fatores.
25
Uma rodada ternária com as variáveis sociais mostrou o seguinte resultado:
para a faixa mais jovem – Ia INF (0,42), PI (0,31) e FP (0,27); para os mais
velhos – FP (0,40), PI (0,34) e Ia INF (0,26), com nítida inversão entre a
perífrase e o futuro do pretérito. Quanto à escolaridade, os pesos relativos mais
altos estão assim distribuídos: colegial – FP (0,53); ginasial – Ia INF (0,47);
primário – PI (0,41). Embora esses grupos de fatores não tenham obtido
relevância estatística, os resultados mostram alguma influência das variáveis
sociais.
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Tabela 4 – Referência temporal e uso da morfologia FP e PI
com verbos simples
Futuro do Pretérito
Fator

Pretérito Imperfeito

Aplic/total

%

PR

Aplic/total

%

PR

Não-passado

37/96

39

0,78

38/96

40

0,40

Passado

11/174

06

0,33

88/174

51

0,56

Total

48/270

18

126/270

47

Segundo Camara Jr. (1967), o valor temporal de futuro do pretérito reúne dois contextos básicos: a condicionalidade e o discurso indireto, conforme exemplificado:
(9)
Se você fosse comprar do agricultor [...] você COMPRARIA por
menos da metade do preço. (FLP 2, L706)
(10)
... ele falou que não MEXERIA na poupança, né? (FLP 7, L597)

Os resultados da Tabela 5 mostram que o ambiente
sintático preferencial para PI é o de condicionalidade, com a
condicionante anteposta e explícita (0,64), ao passo que a perífrase tende a ser usada em contextos de discurso indireto
(0,80).26 O futuro do pretérito não se mostrou sensível a essa
variável, descartando-se, então, a hipótese de que –ria apareceria em contextos hipotéticos, portanto carregados de modalidade irrealis. 27 Por outro lado, o fato de a perífrase se mostrar
tão recorrente com orações integrantes, em contextos de
26

Para cada variante foram amalgamados certos fatores que se mostraram não
relevantes em rodadas prévias.
27
Considere-se que a forma de futuro do pretérito aparece apenas em 20% das
ocorrências de ambientes condicionais.
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discurso indireto28 (70%), parece fortalecer a idéia de que, em
situações mais factuais, essa forma estaria associada ao traço
de intenção e/ou certeza.
Tabela 5 – Ambiente sintático e uso de PI
(verbo simples) e de perífrase
Pretérito Imperfeito
Fator

Perífrase (ia INF)

Aplic/total

%

PR

Aplic/total

%

PR

Condic. SE....

82/138

60

0,64

28/138

20

0,35

Cond. (SE)...

20/44

45

0.50

-

-

-

D. Indireto

-

-

-

30/43

70

0,80

C. (SE) e outros

-

-

-

38/89

43

0,57

D. Ind. e outros

24/88

27

0,29

-

-

-

126/270

47

96/270

35

Total

Camara Jr. (1967) correlaciona a alternância entre o
pretérito imperfeito e o futuro do pretérito à que ocorre entre
o presente e o futuro do presente, considerando que as formas de futuro são “criações secundárias, resultantes de formas, de início modais” (p.21). Entretanto, no uso corrente,
observa-se que: a) contextos de futuro a partir do passado são
menos freqüentes do que contextos de futuro a partir do presente; e b) há mais variação no primeiro caso do que no segundo. Uma comparação com os resultados de Gibbon
(2000) é apresentada a seguir.

28

De acordo com Camara Jr. (1967), os contextos de discurso indireto com
orações integrantes são tidos como de valor unicamente temporal.
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Tabela 6 – Comparação entre as formas variantes
para codificar o futuro do presente e o futuro do pretérito
na fala de Florianópolis
Futuro do Pretérito
Formas variantes

Ia + INF
(ia sair)

Freq.

Futuro do Presente
%

Formas variantes

Freq. %

96

35

Vou + INF
(vou sair)

453

61

6

2

Irei + INF
(irei sair)

0

0

Pretérito imperfeito
(saía )

126

46

Futuro do pretérito
(sairia)

48

17

276

100

Iria + INF
(iria sair)

Total

Presente
(saio)
Futuro do presente
(sairei)
Total

38
280
10

1

743

100

9.4.3 Conclusão
A variação entre as formas de pretérito imperfeito e
futuro do pretérito para codificar valor temporal de futuro do
pretérito é sensível a fatores de natureza semântica (referência
temporal), sintática (tipo de ambiente), morfológica (configuração estrutural do verbo), além do paralelismo formal. Caracterizam-se, assim, os contextos preferenciais de ocorrência
das variantes: –ria é condicionada pela referência temporal
não-passada e pelo paralelismo formal, aparecendo mais presa
a verbos simples; –va/-ia tende a se manifestar em contextos
de referência temporal passada, em ambientes condicionais e
por paralelismo a outra forma de PI, além de ser mais freqüente na flexão do auxiliar; e a perífrase ocorre preferencialmente em contextos sintáticos de discurso indireto. Descarta-se, dessa forma, ou pelo menos se atenua, a justificativa
fornecida pelas gramáticas normativas em termos de graus de
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certeza (modalidade epistêmica), em prol de uma explicação
em termos de motivações em competição, com ênfase na
noção de temporalidade.
Pode-se dizer que, na fala de Florianópolis, a forma
em –ria tem uso reduzido (apenas 17%) dando lugar à
morfologia de pretérito imperfeito (46%) e à perífrase Ia INF
(35%) – embora esta mudança não esteja tão avançada quanto
a que se verifica com o futuro do presente.

9.5 Pretérito mais-que-perfeito
versus pretérito perfeito

A relação temporal de anterioridade estabelecida
relativamente a um ponto de referência passado (cf. diagrama V,
seção 2.1.1) é uma função codificada em português por formas
alternantes – pretérito mais-que-perfeito versus pretérito perfeito–
configurando-se um fenômeno de variação lingüística.
Observem-se os enunciados:
(1)
Ela foi lá falar com a Telma que TINHA DADO positivo... (FLP
20, L1204)
(2)
... ela falou que... DEU positivo. (FLP 20, L1206)

Um passeio por nossas gramáticas normativas (Said
Ali, 1964; Rocha Lima, 1986; Cunha & Cintra, 1985) nada nos
revela acerca de variação entre as formas dos referidos
pretéritos. Mas Camara Jr. (1972), falando sobre o pretérito
mais-que-perfeito simples, menciona o rendimento mínimo
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desse tempo verbal na língua falada, “mesmo de registro
formalizado de dialeto social culto” (p.90). O autor já prevê a
variação entre as formas em estudo ao dizer que se usa, no
lugar do pretérito mais-que-perfeito, o pretérito perfeito, “que
não está formalmente marcado” (op.cit.), ou uma locução de
particípio com o verbo auxiliar ter no imperfeito.
Diante desse fenômeno de variação lingüística,
procuramos responder as seguintes questões: a) qual das
formas em variação é mais produtiva na fala para representar
o tempo “passado do passado”?; b) que contextos discursivos
favorecem o uso de uma ou de outra forma verbal?; e c) o
fenômeno em pauta pode ser considerado como de mudança
lingüística em progresso?
9.5.1 Metodologia
Foram analisadas trinta e seis entrevistas realizadas
em Florianópolis, com controle das variáveis sociais: sexo,
idade (15–24; 25–49 e acima de 50 anos) e escolaridade
(primário, ginasial e colegial), nas quais foram encontrados
576 dados.
O ponto de partida para a seleção dos dados foi o
diagrama temporal V, em que se estabelece uma relação de
anterioridade entre a situação que representa o fenômeno em
estudo e um outro tempo passado, que se constitui em ponto
de referência para a primeira. Adicionalmente, estabelecemos
uma restrição aspectual e outra de contra-seqüencialidade, de
maneira a se considerar na análise apenas as formas perfectivas cujo ponto de referência passado esteja codificado antes
do dado variável, ou seja, de maneira lingüisticamente não
seqüencial. Por fim, os dados potencialmente variáveis precisavam ser mutuamente substituíveis, mantendo-se o mesmo
valor temporal.
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Considerando-se (1) e (2), por exemplo, a
realização de tinha dado e deu pelo mesmo informante e a
possibilidade de intercambiar essas formas, mantendo-se o
mesmo valor representacional, indicam que há variação,
diferentemente do que ocorre com o exemplo (3), em que a
substituição da forma verbal altera o valor temporal do
enunciado, pois foi passa a ser cotemporal a chegamos.
(3)
Quando nós chegamos às dez horas no ônibus, nosso ônibus
TINHA SIDO (FOI) assaltado. (FLP 09 L762)

Não foram considerados, na análise, dados dos
seguintes tipos: a) o pretérito perfeito que codifica um tempo
passado relativo ao tempo de fala (cf. ex. 4); e b) o pretérito
mais-que-perfeito seqüencial (cf. ex. 5).
(4)
Eu antes estudei até o ginásio. Depois de dez anos, aí eu fiz o
segundo grau. (FLP 17, L08)
(5)
O dinheiro das economias que a gente tinha, a gente tinha
acabado a casa. (FLP 20, L634)

A variável dependente foi constituída por duas
formas de pretérito: pretérito mais-que-perfeito composto29 e
“pretérito perfeito anterior”. 30 O pretérito mais-que-perfeito
simples não foi utilizado como variante porque apenas duas
formas foram encontradas e com valor de projeção futura.
29

Consideramos, igualmente, os casos de pretérito mais-que-perfeito com o
auxiliar tinha e aqueles com havia. A grande maioria das ocorrências do corpus
aparece com o auxiliar tinha.
30
Identificamos como “pretérito perfeito anterior” a forma que compete com a
de mais-que-perfeito para representar anterioridade a um ponto de referência
passado.
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Além das variáveis sociais já mencionadas, foram
testados os seguintes grupos de fatores lingüísticos: tipo de
ponto de referência, tipo e tempo do verbo do ponto de
referência, advérbio do ponto de referência, tipo de verbo da
situação, advérbio da situação, paralelismo formal, paralelismo
semântico, relação semântico-sintática, animacidade do sujeito
e saliência morfológica.
9 .5 .2 Motivações lingüísticas e sociais do uso das formas
de pretérito mais-que-perfeito e pretérito perfeito
A forma verbal tinha + particípio está perdendo a
disputa para representar anterioridade a uma referência passada (24%), cabendo esta função, na maioria das vezes, à
forma do pretérito perfeito (76%), que se revela bem mais
produtiva na fala.
Tabela 7 – Distribuição das formas
de pretérito mais-que-perfeito e pretérito perfeito
Pretérito Mais-que-Perfeito

Pretérito Perfeito

Total

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

141

24

435

76

576

100

Dentre as variáveis testadas como possíveis condicionantes, nove foram estatisticamente significativas para a
variação em estudo, na seguinte ordem: paralelismo formal,31
31

Os resultados acerca do “paralelismo formal” mostram que a utilização da
forma verbal de pretérito mais-que-perfeito depois de formas de pretérito imperfeito (0,67) se justifica pelo paralelismo, já que o auxiliar tinha do tempo
composto é flexionado no imperfeito. Por outro lado, a baixa ocorrência dessa
forma depois do pretérito perfeito (0,39) igualmente comprova o paralelismo
(pretérito perfeito leva ao pretérito perfeito e inibe o mais-que-perfeito) (cf.
nota 15).
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idade, tipo de verbo da situação, advérbio da situação, tipo de
ponto de referência, tipo de verbo do ponto de referência,
saliência morfológica, relação semântico-sintática e animacidade do sujeito (cf. Coan, 1997). Vamos nos ater, porém, à
apresentação e discussão dos resultados concernentes a três
delas: “tipo de verbo da situação” e “tipo de ponto de referência”, por focalizarem categorias altamente significativas
para a delimitação da variável, a saber, aspecto e ponto de
referência; e “idade”, implicada na questão da mudança lingüística.
Em relação ao grupo “tipo de verbo da situação”, os
verbos foram, primeiramente, analisados com base na tipologia verbal proposta por Vendler (1967), assentada em valores
aspectuais (duração, delimitação, dinamicidade) e constituída
pelos seguintes tipos de verbos: atividade (situação de duração
temporal indefinida), accomplishment (situação com término
evidenciado), achievement (situação pontual), estado (situação
durativa sem divisão possível de fases que a constituem). Os
resultados iniciais mostraram que essa divisão quadripartida
baseada principalmente na duração e delimitação, traços depreendidos das relações na estrutura argumental, não foi relevante;32 o que se mostrou pertinente foi a oposição quanto ao
traço de dinamicidade, mais estritamente associado ao verbo.
Foram então amalgamados os fatores “atividade”,
“accomplishment” e “achievement”, que representam situações
dinâmicas; e considerados separadamente os estados, que
representam situações menos dinâmicas, e ainda os verbos
dicendi, por representarem um tipo de construção particular,
diferenciada da tipologia utilizada.

32

Os percentuais iniciais associados a cada tipo de verbo foram: achievement
(31%), accomplishment (29%), atividade (35 %) e estado (13%).
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Tabela 8 – Influência das variáveis lingüísticas “tipo de verbo
da situação” e “tipo de ponto de referência” e da variável
social “idade” sobre o uso da forma verbal de pretérito maisque-perfeito em oposição ao pretérito perfeito anterior
Fatores

Freqüência
Aplic./total

Percentual

Peso
relativo

Tipo de verbo da situação:
Situação [+ dinâmica]
Situação dicendi
Situação [– dinâmica]

107/348
8/78
26/150

31
10
17

0,63
0,35
0,29

Tipo de ponto de referência:
Inferência pela negação
Presença de forma não flex.
Forma flexionada
Discursivo

5/10
44/107
87/395
5/64

50
41
22
08

0,83
0,75
0,58
0,02

Idade:
+ de 50 anos
25-49 anos
15-24 anos

34/156
78/204
29/216

22
38
13

0,59
0,70
0,26

Os números apontam que situações dinâmicas (0,63)
condicionam o aparecimento do pretérito mais-que-perfeito,
conforme exemplo (6), possivelmente por requererem uma
forma de codificação marcada (caracteriza-se como “marcada” a estrutura mais complexa ou maior e que tem seu uso
menos freqüente (cf. Givón, 1995),33 já que são perceptualmente mais salientes por conduzirem a seqüência de ações,
normalmente em figura,34 no fluxo discursivo. Por outro lado,
situações menos dinâmicas (ex. (7)) desfavorecem o pretérito
33

Para uma discussão mais detalhada acerca da marcação, veja-se Tavares,
neste volume.
34
Hopper (1979), com base na psicologia da Gestalt, distingue dois planos no
discurso narrativo: a figura – que representa a seqüência de ações perfectivas
que caracterizam o esquema estrutural da narrativa, e o fundo – onde os eventos
funcionam como apoio adicional, coocorrentes à seqüência de ações.
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mais-que-perfeito (0,29), provavelmente porque os estados
não são salientes do ponto de vista perceptual e normalmente
correspondem a informação de fundo na cadeia discursiva.
Assim, situações mais marcadas do ponto de vista perceptual
são também mais marcadas do ponto de vista lingüístico.
Verbos dicendi (ex. (8)), por sua vez, também inibem o pretérito mais-que-perfeito (0,35), o que pode ser explicado por
sua função coesiva de retomada discursiva, lembrando um
assunto já mencionado ao interlocutor; por recuperar uma
informação velha, a forma não necessita ser marcada, desfavorecendo então o pretérito mais-que-perfeito.
(6)
Aí os vizinho iam fazer queixa que eu TINHA JOGADO bola.
(FLP 18, L1039)
(7)
... quando eu fiquei doente, eu já estava grande, né? Mas em
pequena, pequena mesmo, caxumba, essas coisas, eu não TIVE...
(FLP 01, L996)
(8)
... nós morávamos numa chácara, como eu FALEI, a chácara era
do seu Italino... (FLP 08, L802)

Dos fatores arrolados para “tipo de ponto de
referência”, a inferência pela negação (0,83), conforme
exemplo (9), favorece o pretérito mais-que-perfeito. Nesse
caso, na ausência de um ponto de referência verbal explícito
que assinale a anterioridade, é mais fácil processar a
informação codificada pela forma de pretérito mais-queperfeito do que pela variante de pretérito perfeito que, muitas
vezes, indica duração até o tempo de fala. O alto peso
associado à “presença de forma não-flexionada” (0,75),
conforme exemplo (10), deve ter ocorrido porque o processo
de interpretação da forma nominal como passado anterior é
facilitado quando a forma seguinte é um pretérito mais-que-
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perfeito. Um ponto de referência verbal flexionado (exemplo
(11)), portanto mais facilmente identificável, apresenta um
comportamento mais neutro (0,58). Por fim, os casos
envolvendo ponto de referência discursivo35 (0,02), conforme
exemplo (12), costumam retomar uma situação já referida sem
apresentar informação nova, desfavorecendo o pretérito maisque-perfeito.
(9)
F. Eu nasci em setenta e quatro então E. Não existias36 ainda?
F. Não, nunca TINHA PRESENCIADO. (FLP Leda/11)
(10)
Comprei alguns livros, na época, pra ler e procurar entender o
que que era administração hospitalar pra procurar pelo menos
não surpreender negativamente aqueles que HAVIAM me
CONVIDADO pro cargo... (FLP 21, L238)
(11)
... aí ele (disse) assim: “É, Preta, não tem mulher, não. Primeiro,
ele já 37 TINHA DITO que tinha tudo... (FLP 03, L956)
(12)
Não sou muito chegada na cozinha, mas dá pra quebrar um
galhinho (L587) [...] Minha irmã é, assim, uma cozinheira de
mão cheia. Eu não sou muito chegada não (L674) [...] Então eu,
como nunca fui chegada, mas sempre tive irmã e tinham aquelas
metidinhas que gostavam de cozinhar (L717) [...] E da comida,
bom, eu já FALEI, né? não sou muito chegada.... (FLP 01, L917)
35

O fator “ponto de referência discursivo” é parcialmente recoberto pelas
situações dicendi, ambos inibindo a variante pretérito mais-que-perfeito.
36
A situação expressa por existias não pode ser considerada como ponto de
referência porque é cotemporal a nunca TINHA PRESENCIADO.
37
Em relação ao advérbio já, verifica-se uma forte correlação entre a sua
presença no enunciado e a forma de pretérito mais-que-perfeito. Do ponto de
vista funcional, haveria, nesse caso, informação redundante de anterioridade. É
possível, no entanto, que esteja ocorrendo uma certa especialização de uso dada
a recorrência da construção.
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Quanto à idade, os falantes mais jovens tendem à
utilização da forma de pretérito perfeito, enquanto os mais
velhos inclinam-se ao emprego do pretérito mais-que-perfeito.
Destaque-se, porém, que os que mais usam a forma
considerada “padrão” são os de meia idade. Acreditamos ser
possível, em função dos resultados, aventar a possibilidade de
estar ocorrendo uma mudança em tempo aparente. Naro
(1992) observa que a mudança em progresso pode ser vista
mesmo quando os mais jovens e os mais velhos apresentam
um comportamento contrastante com a faixa intermediária,
justificando-se o aumento do uso da forma padrão quando o
indivíduo entra no mercado de trabalho, etapa em que valores
sociais se impõem. Quando, entretanto, o indivíduo se retira
do mercado de trabalho, as pressões deixam de agir.
9.5.3 Conclusão
A análise realizada mostrou a total ausência da forma
de mais-que-perfeito simples (-ra) na fala de Florianópolis,
bem como a baixa freqüência (24%) do mais-que-perfeito
composto (tinha + particípio) para codificar a função de anterioridade a um ponto de referência passado. Em contrapartida, constatou-se que a forma de pretérito perfeito está recobrindo duas localizações temporais passadas distintas, identificadas através de pontos de referência diferentemente situados em relação ao momento de fala. Os resultados concernentes ao fator idade nos autorizam a falar numa possível
mudança em progresso.
A análise dos fatores lingüísticos revelou que o fenômeno em estudo sofre atuação de forças de natureza distinta: semântico-discursiva (dinamicidade da situação e tipo de
ponto de referência – relacionados ao processo interpretativo), estrutural (paralelismo) e social (idade).
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9.6 Presente do subjuntivo
versus presente do indicativo

As gramáticas normativas costumam estabelecer
uma oposição entre subjuntivo e indicativo, de acordo com a
seguinte correlação: se incerteza, então subjuntivo; se certeza,
então indicativo. O modo subjuntivo expressa um desejo,
apresenta o fato como possível ou duvidoso; e o modo indicativo traduz o fato de um modo real, certo, positivo. Adicionalmente, elencam uma série de regras norteadoras do emprego desses modos em orações subordinadas substantivas,
especialmente com base no tipo de verbo principal. (Cunha &
Cintra, 1985; Bechara, 1975)
Todavia, na linguagem oral corrente, nos deparamos
com usos variáveis, destituídos do valor de modalidade acima
referido:
(1)
Ela tem muitos que ela não prefere, né? Aí é. Professor de Física
porque quer que ela VÁ de short curto: “Ah, mãe, não sei porque
que ele quer que eu VOU de short curto”. Porque ela vai de short
mais comprido, ele acha que tem que ser mais curto. (FLP 11,
L508)

Diante dessa situação, formulamos as seguintes
questões: a) qual é, de fato, a correspondência entre o uso do
presente do modo subjuntivo e os contextos prescritos pela
gramática tradicional como de emprego obrigatório para esse
modo verbal? b) qual a relação entre o uso do modo subjuntivo e traços de incerteza, de futuridade?
Alguns autores, dentre os quais Camara Jr. (1985),
Lyons (1977), Palmer (1986) e Perini (1996), apontam a tendência das línguas românicas à perda dos valores semânticopragmáticos tradicionalmente associados ao modo subjuntivo
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(como incerteza, possibilidade) e a conseqüente passagem de
tais valores para outras estratégias lingüísticas. A partir disso,
trabalha-se com a hipótese de que, mediante controle de grupos de fatores específicos, é possível identificar os contextos
favorecedores e inibidores do uso do modo subjuntivo.
Considerando evidências históricas acerca da
correlação entre futuridade e modo subjuntivo (cf. Camara Jr.,
1985; Lyons, 1997) e prevendo que formas flexionais volitivas
e subjuntivas deram origem à categoria gramatical de tempo
futuro, espera-se que o uso do presente do modo subjuntivo
seja mais recorrente nos contextos que a presentem estratégias
lingüísticas tradutoras de um valor temporal de futuridade;
por outro lado, nos contextos em que esse traço estiver
ausente, pressupõe-se a interferência mais acentuada do
presente do modo indicativo.
9.6.1 Metodologia
Foram analisados dados variáveis de presente do
subjuntivo/indicativo extraídos de 36 entrevistas armazenadas
no Banco de Dados do Projeto VARSUL, cujos informantes,
todos nascidos em Florianópolis, estão estratificados em sexo,
idade (14–24, 25–49 e acima de 50) e escolaridade (primário,
ginásio e colegial). Estabelecendo-se como ponto de partida o
levantamento dos contextos prescritos pela gramática
tradicional como de uso categórico do presente do modo
subjuntivo, chegou-se ao total de 319 ocorrências,38
submetidas, então, a tratamento estatístico.
Foram descartados da análise dados do seguinte tipo:
expressão cristalizada; neutralização entre os modos subjuntivo e indicativo; e orações relativas com sintagmas nominais
38

Note-se a pouca produtividade de ocorrências de contextos de uso de
subjuntivo na fala.
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indefinidos mas que remetem a um item lingüístico definido
no discurso, caso em que o uso esperado é do modo indicativo e não do subjuntivo, configurando-se numa regra variável
distinta. As ocorrências excluídas estão respectivamente
exemplificadas de (2) a (4).
(2)
Então DEUS TE LIVRE que elas escutem o que eu estou
falando. (FLP 11, L0891)
(3)
Olhando agora até deu uma acalmada, mas mesmo assim o povo
ainda tem muita cicatriz daquela época e, acredito eu, que essas
cicatrizes só VÃO ser saradas daqui a um bom tempo, né? (FLP
01, L1240)
(4)
Cidade de Florianópolis. Uma capital bem sucedida de- Não digo
bem, bem não, normalmente bem sucedida no transporte
coletivo, não é uma cidade que lhe OFEREÇA é, baixa inflação,
porque é uma cidade que só tem funcionário público... (FLP 02,
L0691)

Além das variáveis sociais acima mencionadas, foram
controlados os seguintes grupos de fatores lingüísticos:
tempo-modalidade, pessoa do discurso, ambiente sintático,
status informacional, paralelismo formal e conjugação verbal.
9.6.2 Resultados e análise
O índice de aparecimento da forma de presente do
indicativo em contextos típicos de subjuntivo é relativamente
alto (41%), delineando-se um fenômeno bastante variável na
fala.
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Tabela 9 – Distribuição das formas de presente do subjuntivo
e presente do indicativo
Presente do Subjuntivo

Presente do Indicativo

Total

Freq.

%

Freq.

%

Freq.

%

187

59

132

41

319

100

O programa computacional VARBRUL selecionou
como mais significativos os grupos de fatores tempo-modalidade, pessoa e paralelismo formal,39 nesta ordem. A Tabela 10
exibe os resultados para os dois primeiros.
A variável denominada “tempo-modalidade” está
fortemente relacionada à interpretação pragmático-discursiva
atribuída por Givón (1995) à modalidade, especialmente à
asserção irrealis, realis e à pressuposição (cf. seção 9.2). Compõe-se de quatro fatores: futuridade, incerteza, atemporalidade e pressuposição. Os traços de futuridade e de incerteza40
situam-se sob o escopo irrealis; a atemporalidade recobre os
traços de habitualidade, hipótese e condição, situando-se na
interface irrealis-realis; e a pressuposição, envolvendo conhecimento compartilhado entre falante e ouvinte, contrapõe-se à
asserção irrealis. Todos os traços acima mencionados são captados pelo contexto de ocorrência do dado analisado, associado a propriedades intrínsecas de alguns itens lexicais: futuridade – verbos deônticos como esperar, querer, e conectores
39

Foram controlados em relação ao paralelismo apenas as ocorrências em
cadeia, totalizando 56 dados. A primeira menção na cadeia favorece o
subjuntivo (0,53) ao passo que a forma anterior no indicativo desfavorece o
subjuntivo (0,38) (cf. nota 15).
40
Observe-se que eventos potenciais, ainda não experienciados, são
naturalmente incertos; entretanto, nem todas as situações codificadas pelo traço
de incerteza apresentam projeção futura. Isolamos, assim, na modalidade
irrealis, a pura incerteza e a incerteza com futuridade, dando destaque à noção
de temporalidade.
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como se, para que; incerteza – verbos epistêmicos como
acreditar, ser possível, e advérbio talvez; atemporalidade –
conectores como mesmo que, nem que.
Temos, assim, um continuum, prevendo-se uma
correlação mais acentuada do modo subjuntivo com o traço
de futuridade, uma distribuição variável mais equilibrada com
os fatores intermediários – incerteza e atemporalidade – e a
inibição do subjuntivo provocada pela pressuposição. Vejamse exemplos para os quatro fatores, respectivamente:
(5)
É porque a gente falou, né? se for mulher eu escolho, se for
homem ele escolhe. Espero que ele ESCOLHE um nome bonito,
né? pra depois o filho não reclamar quando crescer. (FLP 06,
L1635)
(6)
Olhar ainda vai, pra dar uma espiada, ainda vai. Pois é, talvez eu
não GOSTO, porque eu não aprendi a dançar, né? (FLP 10,
L0413)
(7)
Ah! Os meus amigos são muito legais. Adoro sair com eles,
adoro sair pra dançar com eles à noite, mesmo que os meus pais
não DEIXAM eu sair pra dançar com eles. Eles dizem que eu sou
muito nova ainda pra sair pra dançar. (FLP 05, L1386)
(8)
Mas como eu estava falando, o filme que marcou assim que eu
LEMBRO que marcou mais, porque olha só, primeiro foi um
filme de ficção científica que assim, mais bem feito... (FLP 01,
L0701)
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Tabela 10 – Influência das variáveis tempo-modalidade
e pessoa do discurso sobre o uso
do presente do subjuntivo versus indicativo
Fatores

Freqüência
Aplic./total

Percentual

Peso
relativo

Tempo-modalidade:
Futuridade
Incerteza/atempor./pressupos.

106/128
81/191

83
42

0,76
0,31

Pessoa do discurso:
3ª pessoa (P3)
1ª pessoa (P1)

152/242
32/74

63
43

0,56
0,32

Os resultados probabilísticos confirmam a expectativa da correlação entre o modo subjuntivo e o traço temporal
de futuridade, indicando que eventos, cuja possível realização
está ancorada no futuro, estão mais distantes da interface
realis-irrealis e da pressuposição, assertiva comprovada pelo
peso relativo de 0,76. Em contrapartida, o segundo fator,
identificando o amálgama operado entre os traços de incerteza, atemporalidade e pressuposição (devido ao resultado
aproximado obtido com os fatores isoladamente), mostra o
predomínio do uso do indicativo, depreendido indiretamente
do peso de 0,31 associado ao subjuntivo. Assim, o subjuntivo
tende a ser preservado sob o escopo do traço de futuridade,
da realização de possíveis eventos, domínio irrealis. Esse
modo verbal começa a perder terreno na interação falanteouvinte, em que os participantes da atividade lingüística discutem a incerteza, a condição, a hipótese, a habitualidade,
codificadas pela modalidade da interface realis-irrealis, bem
como nos contextos de pressuposição.
Em relação à pessoa do discurso, o resultado justifica-se pela maior ou menor distância do falante com a construção discursiva. Enquanto a terceira pessoa, por distanciarse do conteúdo proposicional, estreita o vínculo entre o modo
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subjuntivo e a subordinação sintático-semântica (0,56), a primeira pessoa reflete a interação do falante com a informação
proposicional, visando à defesa de posicionamentos, ao rompimento das interferências pragmáticas atribuídas ao ouvinte
ou com ele compartilhadas, à proximidade falante-ouvinte na
atividade comunicativa, inibindo o modo subjuntivo (0,32) e,
conseqüentemente, favorecendo o indicativo.
Num segundo momento da análise, o grupo de fatores “ambiente sintático” – constituído de orações substantivas, relativas e adverbiais, além de enunciados com a presença
do modalizador epistêmico talvez – foi desmembrado, dadas
as particularidades de cada um desses contextos, e os dados
foram considerados isoladamente. À exceção dos contextos
com talvez, as rodadas estatísticas continuaram apontando
“tempo-modalidade” como a variável condicionante mais
significativa para a escolha da forma variante, reforçando a
relevância desse grupo de fatores. Em algumas dessas rodadas
separadas, os fatores sociais escolaridade e sexo mostraram-se
relevantes.41
A Tabela 11 exibe resultados de cruzamento entre os
ambientes sintáticos e a variável tempo-modalidade. Observese a distribuição escalar do uso do presente do subjuntivo nos
diferentes ambientes, tanto em contexto irrealis como em
realis.

41

Os mais escolarizados usam subjuntivo nos enunciados com talvez (0,71) e
em orações adverbiais (0,58), e os menos escolarizados usam, nesses mesmos
ambientes, o indicativo (0,74 e 0,79). Já nos contextos de orações substantivas
os homens tendem ao subjuntivo (0,63) e as mulheres ao indicativo (0,64).
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Tabela 11 – Escalaridade do uso do modo subjuntivo
versus indicativo
IRREALIS futuridade
Contextos

REALIS
incert./ atemp./ pressup.

Apl./total

%

Apl./total

%

Or. Substantivas

70/83

84

10/3

32

Or. Relativas

09/11

82

23/61

38

Or. Adverbiais

15/19

79

29/56

52

Talvez

11/14

79

13/22

59

06/19

32

81/189

43

Or. Intercaladas
Total

–
105/127

83

Os números apontam sistematicamente o traço de
futuridade da modalidade irrealis como o responsável pelo uso
preferencial do subjuntivo nos diferentes ambientes sintáticos.
Por outro lado, a ausência de futuridade, caracterizada pelos
traços de incerteza, atemporalidade e pressuposição, indica o
contexto inibidor do subjuntivo, propiciando a interferência
do modo indicativo.
9.6.3 Conclusão
As análises indicam que a base da distinção no uso
do presente do subjuntivo e do presente do indicativo é de
natureza mais temporal do que modal, contrariando a previsão das gramáticas tradicionais. O modo subjuntivo está sofrendo um deslocamento, pois está deixando de vincular-se a
valores atitudinais de incerteza, possibilidade, hipótese, para
vincular-se ao fator tempo, traduzido pelo traço de futuridade.
Essa divisão temporal em presença ou ausência de
futuridade encontra respaldo no contraste irrealis-realis,
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apontado por Givón (1995) e Bybee & Fleishmann (1995),
que distingue eventos/estados menos disponíveis ao falante,
projetados para o futuro e de maior complexidade cognitiva
(futuro e habitual) de estados/eventos menos disponíveis ao
falante, mais testemunhados (passado e presente). Nossa análise diferencia-se parcialmente dessa polaridade identificada
pelos autores, pois inclui o traço de atemporalidade (que recobre o habitual) sob o escopo da modalidade realis. Evidências históricas confirmam a correlação entre futuridade e
modo subjuntivo, conforme referido no início desta seção. O
interessante nessas motivações históricas é que justamente
sob o traço de projeção futura encontram-se os índices mais
elevados de aplicação do modo subjuntivo nos dados sincrônicos analisados. Em contrapartida, contextos que representem frações de tempo que incluem o momento da fala (Corôa,
1985), espraiando-se ora ao passado, ora ao futuro, tendem a
inibir o subjuntivo em detrimento da expansão do indicativo,
apontando um direcionamento de mudança do paradigma de
modo verbal.

9.7 Considerações finais

As diversas análises evidenciaram TAM como um
domínio funcional complexo que se realiza em diferentes níveis (do item lexical, da informação proposicional e do contexto discursivo, envolvendo aspectos semântico-pragmáticos) – captados na situação comunicativa mediante controle
de fatores condicionantes. Nos quatro valores temporais
analisados verifica-se um movimento de mudança, em
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diferentes estágios, no sentido de redução do paradigma
modo-temporal. A síntese diagramada ao final mostra o feixe
de traços que se imbricam caracterizando os contextos
preferenciais de uso das variantes que constituem as quatro
regras variáveis estudadas.
Resumidamente: a) contextos de maior factualidade
propiciam a intensificação do uso da perífrase,42 tanto no futuro do presente como no futuro do pretérito, bem como a
entrada do presente do indicativo em ambientes típicos de
subjuntivo; b) futuridade condicional delimitada pelo momento fala é o ambiente propício à forma de pretérito imperfeito, ao passo que a futuridade mais estendida é o contexto
que mais assegura o uso do futuro do pretérito; c) contextos
menos dinâmicos e mais estendidos no tempo motivam o uso
do pretérito perfeito, enquanto o mais-que-perfeito ainda é
retido nos contextos de maior dinamicidade.
Concluindo: se as formas variantes estão realmente
caminhando para uma superposição de papéis num movimento de desacomodação da correlação forma ßà função,
cabe ao contexto discursivo (lingüístico e pragmático), no
caso identificado através dos diferentes fatores condicionantes, fornecer pistas que assegurem a adequada interpretação
do valor da variante utilizada. Assim, no fluxo contínuo de
mudança lingüística, é possível identificar e caracterizar probabilisticamente tanto os contextos que propiciam a intensificação ou a inibição do uso de uma forma, como os que se
mostram indiferentes à variação.

42

Inferencialmente, parece ser possível associar os traços modais de intenção e
certeza ao uso da perífrase.

[+ irrealis] [+ futuridade] [+P3] [+movimento]
[+ realis] [- futuridade] [+P1] [- movimento]

[+ irrealis] [+ futuridade] [+P3]
[+ realis] [- futuridade] [+P1]

[+ futuridade]*
[- futuridade] [+ condicionalidade]
[+ discurso indireto]

[+ dinamicidade] [R não flexionado]
[- dinamicidade] [R discursivo]

Futuro do Presente

Presente do Subjuntivo

Futuro do Pretérito

Pretérito
Mais-que-Perfeito

pretérito mais-que-perfeito
pretérito perfeito

futuro do pretérito
pretérito imperfeito
perífrase

presente do subjuntivo
presente do indicativo

presente
perífrase

Variantes

(24)
(76)

(17)
(46)
(37)

(59)
(41)

(38)
(61)

%

*Note-se que há matizes diferentes envolvidos sob o rótulo de “futuridade”: para o futuro do presente e presente do subjuntivo,
trata-se de traço previamente dado no contexto da variante em análise; para o futuro do pretérito, diz respeito à expansão temporal para além do momento de fala ou por ele limitada.

Contexto

Valor Temporal

Quadro 2 - Síntese dos principais condicionamentos lingüísticos
e da freqüência de uso de cada variante para as quatro regras variáveis
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10
D ISPUTA POR UM LUGAR AO SOL:
CONECTORES SEQÜENCIADORES
N A F A L A D E F L O R I A N Ó P O L I S (a)
Maria Alice TAVARES(b)
Edair Maria GÖRSKI(c)

10.1 Introdução

Associando postulados da Teoria Variacio-

nista (cf. Labov, 1972, 1978) e do Funcionalismo Lingüístico
(cf. Givón, 1993, 1995), tomamos como variável a função de
seqüenciação retroativo-propulsora de informações,1
responsável por estabelecer uma relação coesiva de seqüenciação entre enunciados, no sentido em que o primeiro serve
de base para o que será dito no segundo. Na fala de
(a)

Este estudo é uma versão revisada e ampliada de parte da dissertação de
mestrado defendida por Maria Alice Tavares em março de 1999. Tal dissertação
foi desenvolvida na área de Sociolingüística do Programa de Pós-Graduação da
UFSC, sob orientação da prof. Edair Görski.
(b)
PG – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
(c)
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
1
Por informação compreendemos fatos/eventos e argumentos/idéias.
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Florianópolis, as variantes da seqüenciação são os conectores
e, aí, daí e então, 2 que interligam orações ou partes maiores do
discurso. Essas unidades sofrem influência de diferentes grupos de fatores condicionadores de natureza lingüística e social. Apresentamos e discutimos aqui os resultados obtidos
para os dois grupos lingüísticos mais relevantes para o fenômeno variável sob investigação, quais sejam, o tipo de subfunção seqüenciadora e o nível de articulação discursiva.3
Formas desempenhando funções em um mesmo
âmbito comumente são caracterizadas por diferentes graus de
complexidade, isto é, manifestam diferenças quanto à marcação lingüística, um imperativo cognitivo do processamento de
informações que exerce ação intensa na língua (Givón, 1995,
p.25). Cremos que a marcação impõe distinções entre e, aí, daí
e então que podem estar influindo em seu processo de variação
lingüística, sendo uma das armas na disputa por um lugar ao
sol disponíveis a cada variante. Os contextos definidos como
mais marcados devem “atrair” as formas mais marcadas, e os
contextos definidos como menos marcados devem favorecer
as formas menos marcadas. É esta a hipótese que guia este
estudo.

2

Urge sublinhar que as quatro unidades tratadas aqui como “as” formas variantes da seqüenciação retroativo-propulsora não são as únicas a serem empregadas em tal função no corpus. Há pelo menos ainda um outro item que
desempenha a seqüenciação retroativo-propulsora, o depois. Decidimos excluílo da análise por ser ele pouco recorrente como seqüenciador no corpus selecionado para este estudo.
3
Controlamos também os seguintes grupos de fatores lingüísticos e sociais: tipo
de discurso, graus de conexão, aspecto verbal e traço semântico verbal da oração introduzida pelo conector; sexo, idade e escolaridade. Todos esses grupos
foram considerados relevantes para o fenômeno variável em questão pelo pacote estatístico VARBRUL (cf. Tavares, 1999, 2000).

Disputa por um Lugar ao Sol: conectores seqüenciadores…

271

10.2 Enfoque teórico
A Teoria Variacionista e o Funcionalismo Lingüístico estudam a língua em uso, caracterizada como fenômeno
heterogêneo, dinâmico e variável (Labov, 1972; Givón, 1995).
Para a Teoria Variacionista, tal variabilidade é regular, podendo ser sistematizada e analisada quantitativamente, com
base no controle de grupos de fatores condicionadores passíveis de contribuir para a seleção de uma ou outra das formas
variantes que disputam determinado emprego. São consideradas como variantes formas que tenham o mesmo significado,
isto é, que se refiram ao mesmo estado de coisas (Labov,
1978). Assim, mesmo que as variantes apresentem nuanças de
sentido ou traços pragmáticos distintos, caso se refiram ao
mesmo estado de coisas, poderão ser tratadas como formas
equivalentes. As diferenças associadas a matizes semânticos
e/ou propriedades discursivo-pragmáticas devem ser
controladas através de grupos de fatores postulados como
condicionantes do fenômeno (Naro, 1998), o que fazemos
neste estudo. Ressalvamos, porém, que é essencial distinguir
se os grupos de fatores semânticos ou discursivos
apresentam-se como condicionantes da variação ou se atuam
como determinantes da escolha, situação em que não há
variação, apenas distribuição complementar, como aponta
Paredes da Silva (1991, p.38).
No caso da variação no âmbito da seqüenciação
retroativo-propulsora, está em jogo um significado-função. O
significado de um conector não é léxico-referencial, mas sim
relacional: fornece indícios de como deve ser entendida a relação entre determinadas informações. E qual o significado
relacional de e, aí, daí e então que os permite aparecer em certos contextos semântico-discursivos e que nos permite dizer
que podem ser empregados paralelamente? O significado é
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“retroativo-propulsor”: o valor de indicar um ponto passado,
localizado para trás no discurso e, ao mesmo tempo, de indicar um ponto futuro, que se relaciona com o primeiro por se
seguir a ele, evidenciando que o que foi dito anteriormente é
uma fonte de informações para o que será dito depois. O
significado retroativo-propulsor se confunde com a própria
função dos conectores, a seqüenciação retroativo-propulsora,
pois ambos, significado e função de itens conectivos, são de
natureza relacional. Trata-se então de um significado-função.
Como e, aí, daí e então seqüenciadores têm o mesmo significado-função, podem ser tomados como variantes.
De acordo com o Funcionalismo Lingüístico, motivações cognitivas perpassam toda a gramática. Um desses
imperativos cognitivos é representado pelo princípio da marcação, que pressupõe a noção de complexidade formal, pela
qual o marcado é estruturalmente mais complexo e o não
marcado mais simples. Há três critérios básicos de marcação:
(a) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser
mais complexa (ou maior) que a não marcada; (b) distribuição
de freqüência: a categoria marcada tende a ser menos freqüente que a não marcada; (c) complexidade cognitiva: a categoria marcada tende a ser cognitivamente mais complexa, em
termos de demandar maior atenção, mais esforço mental e
tempo de processamento, que a não marcada (Givón, 1995,
p.28). Os passos seguidos para a aplicação do princípio da
marcação ao fenômeno sob investigação são descritos nas
seções 10.3 e 10.4 a seguir.
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10.3 O corpus e a análise quantitativa
Para a realização deste estudo, utilizamos dados referentes ao corpus da região urbana do município de Florianópolis, um dos corpora integrantes do Banco de Dados do Projeto
VARSUL (Variação Lingüística Urbana na Região Sul). Analisamos 36 entrevistas de 36 informantes, distribuídos homogeneamente em relação às variáveis sociais sexo, idade e escolaridade.
Como os conectores seqüenciadores e, aí, daí e então são bastante recorrentes na fala, consideramos apenas os 30 minutos
finais das entrevistas, cada uma com cerca de 60 minutos de
duração. Obtivemos um total de 2.922 dados, assim distribuídos:
Quadro 1 – Distribuição dos dados
Conectores seqüenciadores

Freqüência

%

e

1.265

43%

aí

781

27%

daí

201

07%

então

675

23%

Total

2.922

100%

A fim de analisar os contextos favorecedores de cada
uma das formas codificadoras da seqüenciação retroativopropulsora, utilizamos o programa VARBRUL (Pintzuk,
1988), que fornece o peso relativo dos fatores de cada grupo
de fatores condicionadores em relação à variável dependente,
indicando a influência de cada um desses fatores sobre o uso
de cada uma das variantes. Efetua também a seleção
estatística dos grupos de fatores por ordem de relevância.
Realizamos rodadas binárias distintas do programa
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considerando cada variante como aplicação da regra, versus as
demais.4

10.4 Distribuição escalar
dos conectores seqüenciadores
Iniciamos esta seção lembrando que lidar com a noção de marcação exige um imenso cuidado com o intuito de
evitar-se a circularidade. Urge estabelecer critérios claros, levando-se em conta o maior número possível de propriedades
do item avaliado, o que pode envolver uma análise detalhada
de traços fonéticos, morfológicos, sintáticos, semânticos e
pragmáticos, dependendo da unidade envolvida. Percorremos
três etapas no decorrer deste estudo: (1) avaliamos e diferenciamos cada variante quanto aos três critérios de marcação
propostos por Givón (1995); (2) distinguimos os fatores de
cada variável independente entre si, empregando os mesmos
critérios; (3) analisamos a relação entre as variantes e seus diferentes fatores condicionadores, ou seja, realizamos a análise
variacionista, esperando que contextos definidos como mais
marcados na etapa (2) favorecessem variantes definidas como
mais marcadas na etapa (1). Não haver tal favorecimento não
implicará alterações nas distribuições escalares das variantes e
fatores lingüísticos feitas anteriormente à análise variacionista,
pois modificar a proposta inicial com base nos resultados obtidos posteriormente seria incorrer em circularidade. Se as
hipóteses relativamente à marcação não forem confirmadas, o
4

Realizamos também várias rodadas eneárias, que confirmaram o quadro de
condicionamentos apontado pelas rodadas binárias (cf. Tavares, 1999).
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que será evidenciado é que a marcação não é tão determinante
na variação entre os seqüenciadores quanto esperamos.
Vamos à primeira etapa. Empregando os três critérios de marcação, complexidade estrutural, distribuição de
freqüência e complexidade cognitiva, elaboramos uma proposta de distinção entre os itens em estudo relativamente à
marcação (cf. quadro 2). Como, no caso da seqüenciação retroativo-propulsora, lidamos com quatro formas, não nos
valemos da dicotomia marcado/não marcado, mas sim tratamos o fenômeno como escalar, distribuindo e, aí, daí e então
em uma escala de menos a mais marcado. Tomamos por base,
para o critério de freqüência, o total de dados de seqüenciadores obtidos nas trinta e seis entrevistas de Florianópolis que
constituem o corpus para este trabalho.
Quadro 2 – Distribuição de e, aí, daí e então quanto à marcação
e
- marcado

aí

daí

então
+ marcado

Entre os retroativo-propulsores, e e aí aparentam ser
as formas menos marcadas: são as mais recorrentes (respectivamente 1.265 e 781 dados do total de 2.922 seqüenciadores).
Destas, e parece ser a mais fácil de processar: é a menor, além
de ser átona, em oposição a aí, daí e então, que são formas tônicas. Daí e então são as formas mais longas e menos freqüentes no corpus (201 e 675, respectivamente), possivelmente exigindo mais atenção e tempo de processamento do que e e aí. 5
5

Apesar de a freqüência do então ser maior que a do daí, consideramos aquele
mais marcado do que este não apenas por ser maior, mas porque temos por hipótese que a inclusão de dados de fala de crianças na análise, um dos próximos
passos desta pesquisa, causará um aumento no total de dados de daí, que pode
passar a ter freqüência maior que a do então . Até o momento, analisamos apenas dados de informantes distribuídos em três faixas etárias: de 14 a 25 anos, de
26 a 50 anos e de mais de 50 anos de idade.
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Cumpre lembrar que a marcação é uma noção relativa, dependente do contexto considerado. Segundo Givón
(1995, p.27), a comunicação oral cotidiana é o contexto de
comunicação não marcado e as formas não marcadas aí são as
formas não marcadas na comunicação humana em geral, pois
são mais freqüentes e mais salientes cognitivamente, sendo
menos complexas quanto ao processamento. Já as formas
marcadas na comunicação oral cotidiana são as formas marcadas em geral. Contudo, tais formas podem ser consideradas
como não marcadas quando empregadas nos contextos discursivos que as favorecem, isto é, nos quais elas são mais prováveis de ocorrer. Ilustrando: se dissermos que um contexto
tido como marcado favorece seqüenciadores geralmente mais
marcados, como o então, deveremos entender que nesse contexto tal seqüenciador é a forma menos marcada. Paralelamente, os seqüenciadores menos marcados na comunicação
humana em geral seriam considerados como formas mais
marcadas no contexto em questão.
Outro ponto importante a salientar é que a proposta
de distinção entre e, aí, daí e então quanto à marcação não implica a existência de diferenças de significado-função entre tais
itens lingüísticos. O fato de um conector ser menos ou mais
marcado indica que será mais ou menos provável em certos
contextos, em detrimento de outros conectores de mesmo ou
semelhante significado. Assim, as formas manifestam o
mesmo significado-função, mas não a mesma complexidade
estrutural e cognitiva, além de apresentarem diferenças quanto
à distribuição em termos de freqüência.
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10.5 Disputa por um lugar ao sol:
variação no âmbito da seqüenciação

Apresentamos a seguir, de modo conjugado, as etapas (2) e (3) percorridas no desenvolvimento desta pesquisa,
isto é, a distinção entre os fatores das variáveis independentes
relativamente aos critérios da marcação e a análise da influência destas variáveis sobre a variação entre os seqüenciadores
retroativo-propulsores. A diferença de marcação entre os
fatores de cada variável pode, por hipótese, motivar condicionamentos lingüísticos, no sentido em que os seqüenciadores
mais marcados deverão ter seu uso favorecido em contextos
também mais marcados e seqüenciadores menos marcados
deverão ter seu uso favorecido em contextos menos marcados. Portanto, o condicionamento de cada grupo de fatores
lingüísticos sobre o emprego de e, aí, daí e então deverá evidenciar uma distribuição escalar dos resultados associados a essas
formas, situando-se em um lado da escala a forma menos
marcada e, no lado oposto, a forma mais marcada, distribuição essa que pode ser atribuída à ação da marcação.
Nas próximas seções, a discussão da influência de
cada grupo de fatores condicionadores está organizada da
seguinte forma: caracterização do grupo de fatores e formulação das hipóteses, a que se segue a apresentação e discussão
dos resultados. As variáveis independentes controladas são
expostas na seguinte ordem: subfunção seqüenciadora e nível
de articulação discursiva.
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10.5.1 Tipos de subfunção seqüenciadora
10.5.1.1 Caracterização e hipóteses
A seqüenciação retroativo-propulsora envolve subtipos em que há a presença de traços de significado mais específicos, que denominamos “subfunções seqüenciadoras”.
Embora tenhamos controlado essas nuanças do significado
retroativo-propulsor como fatores condicionadores da variação e, para tanto, distinguimo-las entre si, ressaltamos que há
uma forte interligação entre elas, do que resulta que, em
muitos casos, sua diferenciação é tarefa bastante árdua.6 São
elas:7
1. Seqüenciação textual: Assinala a ordem seqüencial pela
qual as informações são apresentadas e desenvolvidas no
texto, indicando a progressão destas para frente.
(1)
É, era dura. Agora está tudo bom, tudo fácil, né? [O]- [o tempo] o
tempo que eu me criei não era fácil, não, era fogo. E a gente, às
vezes, ainda tinha que buscar lenha até no mato. Às vezes não tinha
lenha. O homem que a gente comprava lenha não trazia. (FLP 08, L
1144)8

2. Seqüenciação temporal: Seqüencializa temporalmente
eventos, introduzindo-os na ordem de ocorrência no tempo,
isto é, indica que o evento B acontece depois do evento A.
6

A possibilidade de uso de um conector em duas ou mais das subfunções da
seqüenciação ao mesmo tempo exigiu uma série de critérios para sua
subdivisão, explicitados em Tavares (1999).
7
Salientamos que e, aí, daí e então são empregados em todas as subfunções
seqüenciadoras listadas acima, mas, por uma questão de espaço, optamos por
colocar apenas um exemplo de cada subfunção.
8
O código que segue o trecho da entrevista a identifica. Por exemplo, (FLP 08,
L 1144) = informante de Florianópolis, entrevista número 08, linha 1144.
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(2)
Aí eu sei que, a cabo de três, aí ele apareceu aqui, AÍ nós fomos lá,
lá no reitor, AÍ ele passou já o cheque (inint), AÍ fui no banco, já
recebi um dinheiro. (FLP 05, L 418)

3. Introdução de efeito: Introduz informações que representam conseqüência ou conclusão em relação ao que foi dito
anteriormente. Consideramos a introdução de efeito como
pertinente à seqüenciação retroativo-propulsora, estando a
idéia de seqüência embuída na relação de precedência da
causa sobre a conseqüência.
(3)
Por isso que eu entendo ela, não consigo chamar eles de tios, então
entendo. É que eu já era a mais velha, DAÍ não consegui. (FLP 07J,
L 871)

4. Finalização: Introduz uma oração que marca o final de um
tópico ou subtópico. Geralmente, ocorre em tal oração a
presença de elementos anafóricos como isso, essa, etc.
(4)
Levava uma surra danada. Então o Coronel A. foi um coronel assim
que fez uma limpa na cidade, sabe? negócio [de]- de roubo. ENTÃO
tinha isso. (FLP 18, L 872)

5. Retomada: Recupera o assunto interrompido por digressões, permitindo sua continuação. É possível que, no processo de retomada, a informação reapareça de forma literal,
ou com a alteração de alguns vocábulos.
(5)
E dei um livro que eu ganhei dum amigo meu em São Paulo e ele
levou pra lê-lo.  Então ali explica muita coisa: adolescente, (hes)
tudo. Tudo assim pra uma criança [estava]- dos [<tre->]- doze, treze
anos em diante pra, né?  ENTÃO isso aí eu dei pra ele. Ele leu, foi
lá, conversou. (FLP 16, L 803)9
O símbolo , acrescentado nos exemplos por nós, marca o início da digressão
feita por F, e  marca o seu final.
9
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É possível distinguir essas subfunções de acordo
com a marcação, conforme indica o Quadro 3.
Quadro 3 – Distribuição das subfunções seqüenciadoras
quanto à marcação
sequenciação sequenciação introdução de finalização
textual
temporal
efeito
- marcado

retomada
+ marcado

Consideramos como critérios para a distinção dos
subtipos da seqüenciação quanto à marcação: (i) a
complexidade cognitiva em termos do processamento das
informações e (ii) a natureza da cronologia estabelecida pela
subfunção (temporal e/ou discursiva).
A seqüenciação textual é o subtipo de seqüenciação
menos marcado, pois indica apenas a cronologia do discurso,
assinalando a progressão das informações ao longo do tempo
discursivo. A seqüenciação temporal tem um traço de significado a mais: indica a cronologia dos eventos narrados, colocando em evidência não apenas a ordenação discursiva, mas
também a ordenação temporal cronológica. É o subtipo de
seqüenciação mais saliente do ponto de vista perceptual, indicando uma relação de natureza mais concreta: a sucessão
temporal.
A introdução de efeito indica seqüenciação cronológica temporal e/ou discursiva. Evidencia fortes traços de seqüenciação temporal quando interliga eventos que se sucedem
temporalmente, sendo o primeiro a causa e o segundo sua
conseqüência.10 Quando interliga argumentos, manifesta uma
10

O exemplo a seguir ilustra a interligação entre eventos feita por um introdutor
de efeito: “Eles botaram ela assim num monte de aparelhos, sabe? AÍ ela deu
uma melhorazinha.” (FLP 03, L 1222). Já o exemplo (3) acima ilustra a
interligação entre argumentos levada a cabo pelo mesmo tipo de conector.
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seqüenciação lógico-discursiva: a causa precede logicamente a
conseqüência. Entretanto, a despeito da semelhança com a
seqüenciação textual (cronologia discursiva) e com a seqüenciação temporal (cronologia temporal), a introdução de efeito
apresenta um grau de complexidade maior, pois introduz informações que representam conclusão ou conseqüência em
relação ao que foi dito anteriormente. Desse modo, é mais
marcada cognitivamente que a seqüenciação temporal, por sua
vez mais marcada que a seqüenciação textual.
A finalização tem como característica principal o
destaque à informação que introduz como representando o
final do tópico ou subtópico em andamento até então. Tratase de um movimento complexo, que exige maior atenção do
interlocutor, pois, após a finalização, o informante silencia e
aguarda mais uma pergunta por parte do entrevistador. Mais
complexo ainda é o movimento de recuperação de informações anteriores levado a cabo pela retomada , fornecendo pistas
para o interlocutor acerca da volta da seqüência discursiva que
vinha sendo desenvolvida, interrompida por uma digressão.
A freqüência de cada subtipo da seqüenciação retroativo-propulsora em nosso corpus também é uma indicação do
grau de marcação: as mais freqüentes são aquelas que consideramos as menos marcadas: seqüenciação textual (1.288 dados)
e seqüenciação temporal (796 dados), e as menos freqüentes
são as mais marcadas: introdução de efeito (467 dados), retomada (297 dados) e finalização (74 dados).
Nossa hipótese consiste em relacionar subfunções
tidas como menos marcadas a conectores menos marcados e
subfunções consideradas mais marcadas a conectores mais
marcados. Como supomos que a seqüenciação textual seja
menos complexa cognitivamente, esperamos que favoreça o e,
o conector menos marcado. O então, forma mais marcada,
deve ser condicionado em especial pela retomada, a subfunção mais marcada.
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10.5.1.2 Resultados e discussão
A subfunção seqüenciadora foi o segundo grupo de
fatores lingüísticos selecionado pelo programa estatístico
VARBRUL como mais relevante para o aí e o primeiro para e,
daí e então. A subfunção constitui-se no grupo de fatores mais
significativo a influenciar o emprego dos conectores seqüenciadores na fala de Florianópolis (v. Tabela 1).
Conforme esperávamos, o e é favorecido pela subfunção seqüenciadora considerada menos marcada, a seqüenciação textual, com um peso relativo de .69. A seqüenciação
temporal e a introdução de efeito condicionam favoravelmente o uso do aí. Daí é favorecido pela finalização (.70), pela
introdução de efeito (.66) e, levemente, pela seqüenciação
temporal (.53). A subfunção mais marcada, a retomada, favorece o então, com um peso relativo de .70, confirmando a hipótese. A finalização (.85) e introdução de efeito (.78) também condicionam favoravelmente o então.
Tais resultados aproximam daí de então, configurando-os como formas fortemente influenciadas por funções
seqüenciadoras mais complexas: a introdução de efeito e a finalização. Contudo, embora mais próximo de então, daí não se
distancia de aí, considerando-se as funções condicionadoras
de cada um deles: a introdução de efeito é a segunda função
mais favorecedora para os dois e a seqüenciação temporal,
maior condicionadora para aí, favorece levemente o daí. Os
resultados ressaltam, portanto, a posição de daí entre aí e então
na escala de marcação. Também cumpre salientar que o e é
altamente desfavorecido pela introdução de efeito e pela finalização. É possível que esse comportamento seja motivado
pelo fato de ser o e a forma menos marcada, pouco indicada
para subfunções mais complexas, caso das subfunções em
questão.

%

55
45
22
19
29
43

TO T./AP

1288/708
796/355
467/102
74/14
297/86

2922/1265

Seq. textual
Seq. tem p.
Int. de ef.
Fina liz.
Retom ada

TOTAL

E

Seqüenc.

Subfunção

.69
.42
.19
.29
.44

PR

2922/781

1288/237
796/340
467/119
74/5
297/80

TO T./AP

AÍ

27

18
43
25
7
27

%

.38
.69
.59
.20
.45

PR

2922/201

1288/66
796/61
467/48
74/8
297/18

TOT./ AP

07

05
08
10
11
06

%

DaÍ

.41
.53
.66
.70
.50

PR

2922/675

1288/277
796/40
467/198
74/47
297/113

TOT./ AP

23

22
5
42
74
38

%

ENTÃO

Tabela 1 - Influência da subfunção seqüenciadora no emprego de e, aí, daí e então

.49
.24
.78
.85
.70

PR
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Com base nesses resultados, organizamos o quadro
comparativo a seguir, em que se destaca a distribuição escalar
de e, aí, daí e então: quanto mais marcada a subfunção, mais
marcada a(s) forma(s) que a desempenha(m).
Quadro 4 – Distribuição de e, aí, daí e então
quanto às subfunções seqüenciadoras
seqüenciação
textual
e

seqüenciação
temporal
aí

introdução
de efeito
aí/daí/então

- marcado

finalização

retomada

daí/então

então
+ marcado

10.5.2 Nível de articulação discursiva
10.5.2.1 Caracterização e hipóteses
No discurso, o fluxo de informações é organizado
em tópicos. Cada tópico representa, grosso modo, um assunto sobre o qual se fala. As relações de interdependência
que se verificam entre os tópicos possibilitam o estabelecimento de níveis de articulação discursiva, cada um deles recoberto por um superior e constituído por um inferior. Koch
(1992, p.72) propõe a denominação de segmentos tópicos para as
unidades de nível mais baixo; cujo conjunto formará um
subtópico; diversos subtópicos constituirão um tópico; e, se
houver um tópico superior que englobe vários tópicos,
teremos um supertópico. 11
Optamos por considerar os seguintes níveis de
articulação discursiva como possíveis de serem marcados por
e, aí, daí e então:
11

A respeito da subdivisão do discurso em diferentes níveis de articulação,
conferir também Görski (1994).
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(1)
Intertópico: O conector estabelece uma interligação entre um
tópico e outro, isto é, entre um assunto e outro.

(2)
Intratópico: O conector interliga as partes constituintes do tópico
e ocupa a posição inicial de subtópicos e segmentos tópicos.

(3)
Inter-oracional: Como tratamos juntamente conectores oracionais
e textuais, consideramos também o nível de articulação interoracional, em que o conector interliga orações, dentro de um
segmento tópico.

Podemos relacionar esses três níveis de articulação
discursiva à questão da coerência. Segundo Givón (1995,
p.343), enquanto propriedade observável no texto, a coerência
pode ser definida como continuidade ou recorrência de algum(ns) elemento(s) sobre um determinado espaço textual.
Dentre tais elementos, seis são apontados pelo autor como
melhores indícios para a avaliação da coerência, por serem de
natureza mais concreta e, por isso, mais facilmente mensuráveis. São eles: referência, temporalidade, aspectualidade, modalidade/modo, localização e ação/script. Esses sub-componentes da coerência podem se estender seja localmente, entre
orações adjacentes, seja globalmente, ao longo de estruturas
textuais maiores.
Consideramos os níveis de articulação discursiva
como etapas crescentes da coerência, de mais local, com
maior continuidade referencial, temporal, aspectual, etc, cujo
grau máximo ocorre na articulação inter-oracional, à coerência
mais global, com maior descontinuidade entre os sub-componentes da coerência, cujo grau máximo ocorre na articulação
intertópica. Como está ligada à coerência local, a articulação
inter-oracional pode ser considerada como reflexo de processamento mental menos complexo, apresentando maior
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continuidade dos sub-componentes da coerência. A
continuidade desses elementos resulta em um maior
amarramento entre as informações interligadas, o que permite
um processamento mais automático das mesmas, tanto do
ponto de vista da elaboração quanto da compreensão.
Diferentemente, os níveis mais globais de coerência são
reflexos de processamentos mais complexos, cujo grau
máximo é verificado na articulação intertópica, em que ocorre
mudança de um tópico para outro, recebendo evidência a
grande descontinuidade entre as informações dadas num dado
tópico e no que o segue.
Ou seja, quanto maior a descontinuidade entre as
informações na fala, maior a complexidade cognitiva
necessária para processá-las e interpretá-las, o que leva à
necessidade de maior marcação lingüística. Assim, então, a
forma que consideramos a mais marcada, deve ser bastante
propenso a marcar a articulação intertópica, caracterizada por
grande ruptura entre informações anteriores e posteriores. Já
e, a forma menos marcada, deve predominar na articulação
inter-oracional, nível que demanda processamento menos
complexo.
10.5.2.2 Resultados e discussão
O nível de articulação discursiva foi selecionado pelo
programa estatístico VARBRUL como a segunda variável
independente lingüística mais relevante para o e e para o daí e
terceira para o aí e para o então (v. Tabela 2).
Confirmando nossa hipótese, o nível de articulação
inter-oracional, menos complexo quanto ao processamento,
favorece, com peso relativo de .79, o aparecimento do e, o
conector menos complexo. Em oposição, os níveis de
articulação mais globais desfavorecem o conector em questão.
O aí é favorecido pelos níveis de articulação intratópico e
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intertópico. O nível intratópico também se constitui em um
contexto favorecedor para o daí. Finalmente, a articulação
intertópica favorece o então, o que vai ao encontro da hipótese
de ser esta forma seqüenciadora, a mais marcada, propensa a
ocorrer no nível de articulação mais global, caracterizado por
grande ruptura entre informações anteriores e posteriores. O
nível intratópico também favorece a utilização do então.
Os resultados para o nível de articulação evidenciam
uma oposição entre aí, daí e então, condicionados favoravelmente pelos níveis de articulação mais globais, e e, favorecido
pelo nível de articulação inter-oracional, o mais local. Frente a
isso, decidimos amalgamar os níveis inter e intratópico sob o
rótulo de ‘tópico’ para compará-los com o nível interoracional relativamente ao condicionamento das formas sob
enfoque. Tal amalgamento não alterou nem a ordem de seleção estatística das variáveis lingüísticas nem a ordem de seleção da variável nível de articulação para cada variante. Os resultados obtidos foram:
•

aí: tópico: .55; inter-oracional: .29;

•

daí: tópico: .54; inter-oracional: .33;

•

então: tópico: .54; inter-oracional: .31;

•

e: tópico: .43; inter-oracional: .80.

Esses pesos relativos confirmam a oposição entre o
condicionamento dos níveis maiores que o inter-oracional, os
quais tendem a favorecer aí, daí e então e inibir o e, e o condicionamento do nível inter-oracional, que favorece fortemente
o e, desfavorecendo as outras formas concorrentes.

519/356
2295/855
108/54

2922/1265

Inter-orac.
Intratópico
Intertópico

TOTAL

TOT./AP.

E

43

69
37
50

%
.79
.43
.48

PR

2922/781

519/85
2295/675
108/21
27

16
29
19

TOT./AP. %

AÍ

.29
.55
.52

PR

2922/201

519/25
2295/173
108/3

TOT./AP.

7

5
8
3

%

DAÍ

.33
.54
.43

PR

Tabela 2 - Influência do nível de articulação discursiva
no uso de e, aí, daí e então

%

2922/675 23

519/53 10
2295/592 26
108/30 28

TOT./AP.

ENTÃO

.31
.54
.56

PR
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10.6 Considerações finais

Os resultados quantitativos obtidos pela aplicação da
metodologia variacionista revelam como está delineado atualmente o fenômeno de variação entre os conectores seqüenciadores na fala de Florianópolis quanto à influência das variáveis independentes subfunção seqüenciadora e nível de articulação discursiva. Tal influência parece ser motivada em
grande parte pela atuação do princípio da marcação lingüística.
Apresentamos abaixo um quadro comparativo entre
e, aí, daí e então quanto à influência das subfunções seqüenciadoras e dos níveis de articulação discursiva sobre a sua
utilização:
Quadro 5 – Comparação entre e, aí, daí e então
Grupos de
fatores
Subfunção
seqüenciadora
Nível de
Articulação

E

AÍ

DAÍ

ENTÃO

seq. textual

seq. temporal
int. de efeito

finalizador
int. de efeito
seq. temporal

finalizador
int. de efeito
retomador

interoracional

intratópico
intertópico

intratópico

intertópico
intratópico

Observamos que, quanto à subfunção seqüenciadora, aí é favorecido pela seqüenciação temporal, então pela
retomada e e pela seqüenciação textual. Daí disputa com então
as subfunções de introdução de efeito e de finalização. Aí
também disputa a introdução de efeito. Considerando-se a influência dos níveis de articulação discursiva, verifica-se um
contraste entre aí, daí e então, cujo emprego é favorecido nos
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níveis maiores que o inter-oracional, e e, que é fortemente favorecido pelo nível inter-oracional.
Nossa hipótese de que o condicionamento dos fatores lingüísticos sobre o emprego de e, aí, daí e então evidenciaria uma distribuição escalar dos resultados associados a essas
formas foi confirmada. Em um lado da escala, temos o e, o
seqüenciador menos marcado, favorecido por fatores menos
marcados, isto é, a subfunção de seqüenciação textual e o nível de articulação inter-oracional. Do outro lado da escala,
temos então, o seqüenciador mais marcado, condicionado favoravelmente por fatores mais marcados, como a subfunção
de retomada e o nível de articulação intertópico. Aí e daí ora
aproximam-se mais do e, figurando em contextos menos marcados, como a seqüenciação temporal, ora do então, figurando
em contextos mais marcados, como o nível de articulação intratópico. Essa flutuação pode ser motivada pelo caráter intermediário de aí e daí quanto à marcação.
Portanto, parece haver, no caso do fenômeno em
estudo, relações de marcação do tipo ‘forma mais complexa
⇒ contexto mais complexo’, ‘forma menos complexa ⇒
contexto menos complexo’, constituindo-se o princípio de
marcação uma das armas na disputa por um lugar ao sol no
desempenho da seqüenciação retroativo-propulsora disponíveis a e, aí, daí e então.
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11
“QUER DIZER”:
UM ELEMENTO LINGÜÍSTICO
COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES (a)
Diane DAL MAGO(b)
Edair Maria GÖRSKI(c)

11.1 Introdução

Sob uma perspectiva da teoria funcionalista, considerando a mudança lingüística via gramaticalização e discursivização, abordamos, neste estudo, as diversas
funções que a expressão quer dizer vem assumindo no discurso
oral, dependendo das necessidades do falante e do contexto
em que o item lingüístico se encontra.
As ocorrências foram extraídas do Banco de Dados
do Projeto VARSUL (Variação Lingüística Urbana na Região
Sul do Brasil), de 56 entrevistas de Florianópolis, Blumenau e
Chapecó (SC), Porto Alegre e São Borja (RS), Curitiba e

(a)

Adaptado de parte da dissertação de mestrado de Dal Mago (2001), sob a
orientação da professora Edair Maria Görski.
(b)
PG – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
(c)
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
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Londrina (PR), totalizando 659 dados analisados.1 Os
informantes, de ambos os sexos, estão distribuídos em três
níveis de escolaridade (primário, ginasial e colegial) e duas
faixas etárias (25-49 e mais de 50 anos).
Como o nosso objetivo é descrever a multiplicidade
de funções que o quer dizer exerce, foi analisado criteriosamente cada contexto de ocorrência e os dados foram categorizados com apoio em bibliografia referente ao assunto e em
resultados de testes realizados junto a alunos de graduação e
pós-graduação e professores universitários, de ensino médio e
fundamental, a quem foram submetidos vários dados para que
se identificasse a função de cada um.
Este trabalho está organizado da seguinte forma:
primeiramente expomos a abordagem teórica que norteia o
assunto e apresentamos uma breve revisão bibliográfica; em
seguida analisamos a expressão quer dizer e propomos um
quadro de seu funcionamento; na seqüência traçamos o possível caminho percorrido por quer dizer em seu processo de
mudança; por último, seguem-se as considerações finais e as
referências bibliográficas.

1

A forma quer dizer não tem uso generalizado na Região Sul, haja vista que o
número de pessoas que utiliza esta expressão oscila, em média, entre 5 e 11
num total de 24 informantes, não chegando a 50% em nenhuma das cidades citadas. Ressalte-se que, em 112 das 168 entrevistas consultadas, não houve nenhuma ocorrência de quer dizer. Isso pode significar que existam outras formas
disponíveis para desempenhar as funções que identificamos para essa expressão, ocasionando um fenômeno de variação lingüística.
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11.2 A perspectiva teórica
do funcionalismo lingüístico

O funcionalismo considera a competência comunicativa dos indivíduos, não somente pelo fato de eles codificarem e decodificarem as informações, mas por usarem estas
informações de uma maneira interacionalmente satisfatória;
leva em conta, portanto, também aspectos pragmáticos, isto é,
fatores externos que cercam o ato de fala. Givón (1995, p.07)
ressalta que o funcionalismo ocupa-se da língua em uso, priorizando a relação entre a gramática e o discurso: a gramática
molda o discurso e o discurso molda a gramática. É dentro do
discurso e sob a influência de seu contexto que a gramática
emerge e muda. E é também através do uso da língua que
ocorre a variação e a indeterminação, elementos indispensáveis para a construção e reconstrução da gramática.
Assim, a gramática é vista como um conjunto de estratégias que serve a uma comunicação coerente, portanto
destituída de regras fixas que devem ser preservadas para produzir sentenças gramaticais corretas. Ela resulta do uso lingüístico, dessa forma, nunca se estabiliza. Esta gramática pode
ser considerada dinâmica, pois molda-se a partir do discurso
dos falantes, adaptando-se ao uso destes, não sendo, portanto,
pré-estabelecida, podendo decorrer de pressões cognitivas e,
principalmente, de pressões de uso, além de pressões internas
do próprio sistema gramatical. É a partir do uso que buscamos mostrar as diversas funções que o quer dizer pode desempenhar.
Ao assumirmos o caráter dinâmico da gramática,
pressupomos que as línguas estão em constante movimento
de mudança, no qual podem ser situados os processos de
gramaticalização e discursivização.
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A gramaticalização é entendida como a passagem de
um item lexical para um gramatical, ou de um menos gramatical para um mais gramatical, ou ainda de algo mais concreto
para mais abstrato (cf. Heini et alii, 1991; Hopper & Traugott,
1993). Ou seja, itens lexicais que designam entidades, ações,
qualidades (como nomes e verbos) convertem-se em itens
gramaticais (como preposições, conectores) que atuam organizando os elementos lexicais do discurso.
Já a discursivização ocorre quando elementos lingüísticos perdem as suas restrições gramaticais e passam a auxiliar
na organização e manutenção da interação, assumindo a função de marcadores discursivos; ao perderem alguns valores
sintáticos, como a ordenação vocabular, e semânticos, passam
a adquirir características pragmático-discursivas (cf. Martelotta
et alii, 1996).
O processo de mudança é visto como um continuum e
as categorias envolvidas são vistas numa perspectiva escalar,
como não discretas, podendo apresentar superposição de
funções, comportando-se, muitas vezes, como elementos híbridos.
11.2.1 O quer dizer no âmbito discursivo
A expressão em análise tem merecido a atenção de
vários autores nas discussões que envolvem os marcadores
discursivos, tendo já sido elencadas diversas funções do quer
dizer. Marcuschi (1989) e Rosa (1992) atribuem a este elemento discursivo o valor de atenuador. Fávero et alii (1999), e
também Marcuschi, o incluem no grupo dos elementos que
fazem reformulação parafrástica, sendo que para Fávero o quer
dizer também é usado para correção. Já para Silva e Macedo
(1996), o quer dizer é apenas um esclarecedor. Koch (1995) considera que esse elemento discursivo é usado para frisar melhor
o que fora dito, podendo ser identificado como um esclarecedor
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ou retomador. Tanto Martelotta (1998) quanto Ribeiro (1999)
procuram abrir mais o leque de funções atribuídas a essa
expressão. O primeiro considera que ela pode exercer seu
papel no discurso como ‘significar’, retificar, reformular, seqüenciar.
Para Ribeiro o quer dizer pode ser usado para indicar
planejamento verbal, precisar informação e amenizar opinião.
Mesmo que o número de funções apresentado por
estes autores seja grande, nenhuma das propostas, por si só,
dá conta de todos os nossos dados, uma vez que cada autor
contempla apenas algumas facetas do fenômeno. Desta
forma, a partir do corpus de que dispomos e da sistematização
das diversas contribuições apresentadas pelos autores, e tendo
em vista nosso quadro teórico, postulamos uma série de funções, considerando a provável expansão de significados deste
elemento discursivo.

11.3 Funções do quer dizer no discurso oral

Uma das dificuldades de nosso trabalho certamente
é a tarefa de delimitar funções. Afinal, em que ponto acaba
uma e começa a outra? Pelo fato de estas não serem estanques, isto é, de elas poderem mudar de acordo com o contexto discursivo em que se encontra o quer dizer, muitas vezes
é difícil decidir qual é exatamente a função de um elemento
discursivo. Para tentar contornar esse problema, propomos o
estabelecimento de quatro macrofunções para a expressão
quer dizer, a partir da identificação das funções específicas de
cada ocorrência analisada. Isso foi feito levando-se em
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consideração as semelhanças, os pontos afins de cada função,
considerando que estas, às vezes, se sobrepõem e acabam por
se confundir, já que “a mesma ocorrência de um marcador
pode desempenhar mais de uma das funções que lhes são
peculiares” (Martelotta, 1998, p.66).
A expressão quer dizer possui uma característica geral
que é comum à maioria dos dados analisados. Trata-se da
propriedade de dar seqüencialidade ao discurso, funcionando
num duplo movimento: anafórico e catafórico, 2 pois, ao
mesmo tempo em que se volta para o trecho discursivo precedente, se projeta para o discurso subseqüente, estabelecendo um elo coesivo.
(1)
E – E o teu pai assim, como é que ele tratava vocês?
F – O pai trata a gente bem, né? quer dizer, eu pelo menos ele
trata bem, né?... eu tenho um irmão que é mais velho que
esse aí deu problema para o pai e a mãe, esse rapaz
incomodou bastante, quer dizer, os irmãos tudo assim, até se
casar eles incomodaram bastante assim, né? (BLU04, L305307)3

Em (1), o primeiro quer dizer tanto remete-se ao que o
precede, ou seja, ao fato de o pai tratar bem os seus filhos
(movimento anafórico), como ao que vem na sua seqüência, à
2

A anáfora e a catáfora são tratadas no âmbito textual-discursivo, alargando a
sua noção: não se trata, aqui, de recuperar um antecedente referencial específico, mas do movimento bidirecional de ir e vir que o quer dizer representa.
3

O código que segue o trecho da entrevista serve para identificá-la. Por
exemplo, (BLU 04, L305 – 307) = informante da cidade de Blumenau,
entrevista número 04 e linhas 305 e 307. Os demais códigos de entrevistas que
podem aparecer são: FLP = Florianópolis, CHP = Chapecó, POA = Porto
Alegre, SOB = São Borja, CTB = Curitiba e LDN = Londrina. Os números que
seguem são, respectivamente, o da entrevista e o da linha onde se encontra o
dado pesquisado. Nos casos em que aparecer F e E antes da informação, eles
irão significar, respectivamente, informante e entrevistador.
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atenuação da informação prévia com a restrição de que pelo
menos o informante era bem tratado por seu pai (movimento
catafórico). O segundo quer dizer refere-se ao irmão mais
velho ter causado problemas para o pai (contexto anafórico) e
ao fato de que não só o irmão mais velho incomodou, mas os
demais também (contexto catafórico).
Vale ressaltar que as funções atribuídas a esta expressão foram depreendidas a partir do contexto onde se encontram os dados. Assim não é exatamente o quer dizer que
tem determinada função, ele aparece numa seqüência discursiva que passa a determinar certas funções.
As quatro macrofunções estabelecidas foram assim
identificadas: significação, ratificação, retificação e planejamento
verbal. As três primeiras macrofunções podem ser melhor
identificadas fazendo-se a substituição do quer dizer por
significa, ou seja e aliás, respectivamente, nos contextos das funções que representam. Observe-se que a primeira macrofunção funciona como uma paráfrase lexical, a segunda corresponde à reformulação ratificadora, a terceira diz respeito à
correção e a última, por sua natureza mais fortemente interativa, equivale a um preenchedor de pausa.
Estas quatro macrofunções recobrem, hierarquicamente, um conjunto de funções, constituindo o seguinte quadro de funcionamento de quer dizer:
A maior concentração dos dados analisados se dá na
macrofunção de ratificação (424 ocorrências – 65%) e na de
retificação (141 ocorrências – 21%), seguida de planejamento
verbal (82 ocorrências – 12%) e de significação (12 ocorrências –
2%). Portanto, o nível de atuação preferencial é o da articulação textual (86%). Como ratificação, há predomínio das funções esclarecedora (176 ocorrências – 27%) e conclusiva (164
ocorrências – 25%); como retificação, prepondera a função de
retificador de conteúdo (74 ocorrências – 11%).
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4

MACROFUNÇÃO

FUNÇÃO

NÍVEL

1.Significação

Significar

Lexical/frasal

2. Ratificação (ou seja)

Retomador
Explicativo
Conclusivo
Esclarecedor

Textual

3. Retificação (aliás)

Atenuador
Textual
Retificador de conteúdo
Retificador de forma

4. Planejamento verbal

Preenchedor de pausa

Interacional

11.3.1 Nível lexical/frasal
Na seqüência quer dizer, o verbo “querer” (que merece uma maior atenção de nossa parte, pois é a partir dele
que vamos definir qual é o papel desta combinação de itens)
assume várias nuanças comportamentais, primeiramente no
âmbito lexical, depois expandindo-se para contextos mais
amplos. Vejamos como isso pode se dar:
a) verbo pleno – carrega a significação original (ter vontade
de, desejar) como em:
(2)
Eu quero que ela arrume um emprego, uma coisa, porque enquanto a gente vive, a vida que ela teve sempre vai, né?
(SBO06,L23);

4

Neste caso, estamos falando dos níveis predominantes, mas não exclusivos, de
cada contexto de ocorrência, ou seja, das características mais acentuadas.
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b) verbo modal – juntamente com outro verbo (pleno) forma
uma seqüência verbal mantendo fortes traços de sua
significação original,5 como em:
(3)
Até faleceu o mais gordo, que quando na realidade, quer dizer,
dizendo assim a gente quer dizer que não acredita, porque um
pesou um quilo e meio e outro pesou quatrocentos e cinqüenta
gramas. (CHP14, L357);

c) verbo auxiliar6 – juntamente com um verbo pleno forma
uma locução verbal, conforme os exemplos (4) e (5), sendo
praticamente destituído de sua carga semântica original;
d) por fim, “querer” perde suas características verbais e,
agregado a “dizer”, torna-se uma expressão relacional,
abrangendo também partes maiores do discurso, como
será descrito ao abordarmos o nível textual.
11.3.1.1 A macrofunção de significação
A macrofunção de significação realiza-se numa locução
verbal, constituída de auxiliar + infinitivo (exemplos (4) e (5)).
Funciona como uma espécie de paráfrase lexical, ou melhor,
como introdutor de paráfrase lexical (espécie de sinônimo),
não se expandindo em funções menores. Esse parece ser o
caminho subseqüente ao uso de quer dizer como “desejar falar

5

De acordo com Camara Jr. (1985), o futuro de formas volitivas (que indicam
vontade, desejo) e subjuntivas advém de formas modais. Isso já ocorria no latim
clássico e vulgar. Portanto, se o futuro é resultante de formas modais ainda no
latim, isso significa que o verbo modal não se distancia muito do pleno.
6

Neste trabalho, estabelecemos uma diferença entre o “querer” modal de
intenção ou desejo e o auxiliar, este sem carga semântica de modalidade. Vale
ainda uma ressalva em relação ao verbo “querer”: ele parece se comportar como
auxiliar apenas diante do verbo “dizer”.
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algo” (modal + infinitivo), conforme foi exemplificado em
(3).
A partir destes exemplos parece que é possível
apontar a via de mudança de quer dizer. Em (4) e (5), o sujeito
da seqüência verbal perdeu seus traços de [+ humano] e [+
intencional], presentes em (3), afrouxando-se um pouco o
vínculo entre quer dizer e o seu sujeito.
(4)
Eu fazia comboio. Comboio quer dizer tomando conta dos navios
mercantes de Belém do Pará, até atracar lá. (FLP06, L21)
(5)
De vez em quando passavam por lá, achávamos que nós
estávamos numa casa grande, casa grande não quer dizer que tu
tenhas tudo. (SBO22, L221)

De acordo com Martelotta (1998), “querer”, ao passar a ter um valor menos intencional, classifica-se como verbo
efetivo – aquele que efetua os processos existentes no verbo
principal. Diferentemente do que ocorre em (2), em que o
valor semântico de quer dizer encontra-se tanto no modal
“querer” como no principal ‘dizer’, nos exemplos (4) e (5) o
valor semântico da locução concentra-se predominantemente
no verbo “dizer”, que funciona como principal, no sentido de
“significar”7 – “Comboio significa tomando conta de navios
mercantes...”
Dado seu caráter lexical, com estatuto verbal, a função de significar opera prototipicamente num âmbito sintático
definido, ligando constituintes de natureza nominal (sujeito e
complemento). Entretanto, ainda com vestígios semânticos de
7

A propósito, veja-se o exemplo extraído de Ferreira (1986), no qual vemos o
“dizer” funcionando como “significar”: “Há em latim o verbo fricare, que diz
‘esfregar” (Souza da Silveira, Lições de Português , p.76).
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“significar”, o quer dizer vai ampliando os contextos de sua
ocorrência e passa a ligar orações ou segmentos maiores.
(6)
Usado de maneira bastante errônea, né? em benefício de poucos
ali, ou seja, uma pessoa, né? está tirando proveito disso e não pra
o que veio fazer, mas pra uma outra coisa, lazer, né? e isso não
veio pelo lazer. Então quer dizer que isso é uma questão de
administração, de consciência, né? (BLU19, L275)

Neste trecho, embora a expressão quer dizer pudesse
eventualmente ser substituída por ‘significa’, seu funcionamento gramatical é diferente de (4) e (5), apresentando características de conector.
Exemplos como (6) ilustram o caráter gradual e
contínuo da mudança lingüística, evidenciando a existência de
categorias híbridas que superpõem traços de categorias distintas. Isso ratifica a abordagem funcionalista em termos de
categorias não discretas, mostrando que os limites colocados
entre as diferentes funções são, de certa maneira, arbitrários.
11.3.2 Nível textual – articuladores textuais
A expressão quer dizer, ao assumir um caráter textual,
perde os valores verbais de emotivo (modal) e efetivo (auxiliar), bem como as características gramaticais de flexão e de
realização do sujeito, ao mesmo tempo em que se dissocia do
traço de verbo dicendi originariamente presente em ‘dizer’. Em
outras palavras, quer dizer não mostra mais vestígios de verbo;
assim, também não existe mais um sujeito “localizado”, um
termo imediatamente anterior à expressão, em estreita vinculação com esta. Como temos uma articulação entre segmentos
textuais mais amplos, quer dizer adquire um valor relacional.
Este uso mais textual amplia o leque de possibilidades
funcionais no discurso oral. Talvez por assumir esse caráter
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textual o quer dizer passa a desempenhar outras funções (expande seu uso), tornando-se uma expressão de uso corriqueiro na fala.
Temos, então, um grande grupo – dos articuladores
textuais reformuladores8 – que se divide em duas macrofunções: a ratificação (ou seja) e a retificação (aliás).
11.3.2.1 A macrofunção de ratificação
A expressão quer dizer comporta-se como um reformulador ratificador que auxilia na reiteração das informações
(não necessariamente rediz, mas esclarece) subdividindo-se
em quatro funções específicas: retomador, explicativo, conclusivo e
esclarecedor. Em todas elas é possível a substituição de quer dizer
por ou seja.
A seqüência que estabelecemos para estas funções
está relacionada à proximidade com a função significar que
apresentamos anteriormente. O quer dizer retomador parece ser
o que mais se aproxima semanticamente de significar (funcionalmente estaria desempenhando papel similar de “traduzir”
ou “repetir”), e assim segue sucessivamente com as demais
funções agrupadas na macrofunção de ratificação, evidenciando
a nossa proposta de mudança contínua.
a) Retomador: nesta função, o quer dizer reintroduz
informações, retoma uma idéia para dar ênfase.
(7)
... eu tenho, por exemplo, eu tenho um calendário da Marlboro aí
no quarto que é pra mim saber todas as datas das corridas desse
ano. Então eu estou sempre por dentro, sei quando é que vai ter
8

A terminologia “articuladores textuais reformuladores” surgiu a partir da
verificação de que a expressão quer dizer é usada para fazer conexão, articular
partes do texto, visando formular novamente o que o falante havia dito, seja
para ratificar (esclarecendo, explicando...) ou retificar (atenuando, corrigindo).
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corrida, pra mim pegar e acompanhar. Mas isso [a gente
aprendeu a gostar com o tempo. Fórmula Um, eu comecei a assistir em setenta e quatro, quando o Émerson Fittipaldi corria na
Fórmula Um.]9 Então voltava pra casa, ligava a televisão, já sabia
que tinha Fórmula Um, com idade que a gente tinha, né? pra pegar e acompanhar a Fórmula Um, pra ver o Émerson Fittipaldi
correr. Então quer dizer, a gente aprendeu a gostar da Fórmula
Um desde o tempo que o Brasil começou a se destacar na Fórmula Um, com o Émerson Fittipaldi. (CHP10, L742)

Note-se que, em (7), o falante usa a expressão quer
dizer para retomar uma idéia, com o objetivo de dar ênfase ao
que foi mencionado anteriormente.
b) Explicativo: esta função acrescenta informações
explicativas, normalmente relacionando causa/efeito; nestes
casos o quer dizer pode ser substituído por “porque” e “pois”.
(8)
A minha esposa fala mais do que eu com os familiares dela. Nós
temos uma pequena divergência lingüística, que dizer, eu falo o
italiano clássico, ela fala o dialeto. (CHP20, L856)

No exemplo (8), o informante usa o quer dizer para
explicar porque ele e sua esposa possuem uma divergência
lingüística, isto é, ele fala o italiano clássico e a esposa o
dialeto.
c) Conclusivo: nesta função, o quer dizer geralmente é
seguido de um comentário resumitivo/avaliativo, podendo ser
substituído por “portanto”, “por isso”.

9

Para melhor visualizarmos qual a idéia que está sendo retomada, colocamos
entre colchetes ([...]), no próprio exemplo, cada uma delas.

306
(9)
E–
F–

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

Já em relação ao Jango, o pessoal fala que ele era bem
mais próximo, né?
É, porque ele conviveu numa época também mais próxima. Doutor Getúlio que talvez tenha convivido com ele
na mocidade pode dizer também que ele era um sujeito que
– E porque a história conta muita coisa dele, da vida –
Agora o Jango vivia mais aqui, né? na nossa época, (estímulo) quer dizer que a gente conheceu melhor ele.
(SBO11, L322)

Aqui podemos ver que o informante usa o quer dizer
para concluir o assunto sobre o qual está discorrendo, explicando que o Jango viveu mais em sua cidade (São Borja) do
que o Getúlio, e conclui, fazendo uso do quer dizer, que é por
isso que conheceu melhor o Jango.
d) Esclarecedor: neste caso, a expressão apenas acrescenta informações, sem relacionar causa/efeito, nem especificar, nem concluir, é uma função mais neutra em relação às
demais.
(10)
O bairro não desenvolveu pra esse lado não. É, cinema, você vê,
ele até tinha certo movimento naquele tempo, né? quer dizer,
quanto menos povo tinha, ele ainda estava estabelecido, quando
começou a crescer ele sumiu. (CTB05, L902)

Nesse exemplo, o informante está falando que o
bairro onde reside não desenvolveu na parte cultural, que há
anos o cinema era movimentado. Ele usa o quer dizer para
acrescentar a informação de que quando o bairro era menos
povoado havia cinema, quando cresceu o número de habitantes este desapareceu.
Na verdade, nas quatro funções descritas acima, o quer
dizer caracteriza-se como um elemento esclarecedor. A
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diferença das três primeiras em relação à quarta é que
naquelas, além de esclarecer, o informante retoma para dar
ênfase ao que havia dito, explica e conclui, respectivamente; e
nesta, apenas esclarece. Portanto, o esclarecedor seria uma
função mais neutra em relação às demais.
11.3.2.2 A macrofunção de retificação
Há indícios de maior abstratização do quer dizer
quando a expressão reformula e retifica, operando como aliás
em funções de atenuador, retificador de conteúdo e retificador de
forma, conforme veremos a seguir. Nesta macrofunção o quer
dizer torna-se mais abstrato em relação à ratificação porque o
informante o utiliza para organizar o seu ato de fala, não
tendo como objetivo principal manter uma relação textual.10
a) Atenuador: esta função do quer dizer serve para modalizar o discurso, abrandando, diminuindo o grau de certeza
da informação.
(11)
E – Então quer dizer que dá pra tirar um bom dinheiro, dá pra
viver bem da profissão de alfaiate?
F – Dá, dá pra viver bem, dá. Dá pra viver bem. Quer dizer, vê,
dá pra viver folgado, agora pra ficar rico é difícil, difícil.
(CHP14, L615)

Aqui, ao responder a pergunta do entrevistador sobre
a possibilidade de viver bem como alfaiate, o informante
afirma que sim, mas depois, numa atitude de retificar e modalizar o seu discurso, usando o quer dizer, justifica que é possível
viver bem, mas não se chega a ficar milionário com essa profissão, como a princípio parecia estar dizendo.
10

A ratificação não tem caráter apenas textual, ela também tem características
pragmáticas interativas, no sentido que o falante quer colaborar com o ouvinte
na compreensão de sua idéia, ou dar força aos seus argumentos.
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b) Retificador de conteúdo: nesta função o quer dizer é
usado pelo falante para corrigir a mensagem, o conteúdo
recém informado.
(12)
Monte Belo antigamente pertencia a Antônio Prado, quer dizer,
Caxias do Sul. (CHP14, L48)

c) Retificador de forma: o quer dizer é usado para corrigir
a forma, o falante rediz a partir de outra estrutura.
(13)
E o resto é tudo casas nova , né? quer dizer, novas (POA07, L220)

Martelotta (1998) já havia chamado a atenção para
esta função retificadora, que denominamos de macrofunção.
O autor a comparou com a função de significar, postulando
que o quer dizer retificador passa a reformular falas anteriores,
buscando facilitar o processamento do discurso e a recepção
do ouvinte. Assim, ao observarmos os exemplos (11) a (13),
percebemos que a expressão vai se desligando dos aspectos
gramaticais para assumir papéis que se aproximam mais da
interação, apontando para o foco de observação, de atenção,
enfim, para as situações de fala. Nestes exemplos o quer dizer
tem caráter reformulador/retificador, que visa corrigir o que
foi dito, assim, a expressão pode ser substituída pela forma
aliás, identificadora da macrofunção de retificação.
Fávero et alii (1999), ao fazerem uma análise dos tipos, das funções e das marcas de correção em um texto falado, postulam que as reformulações/ correções constituemse, em muitos casos, num processo retrospectivo para o
falante e não necessariamente significam um “erro”, na
verdade ele está à procura de um melhor sentido para o seu
texto, como podemos constatar através dos exemplos citados.
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11.3.2.3 Nível interacional
Ao se discursivizar o quer dizer torna-se ainda mais
abstrato, distanciando-se dos aspectos gramaticais, pois sua
função principal não é mais textual, mas interacional. Agora a
expressão perde em significação sintática, despindo-se de seu
valor de conector, no entanto ganha em termos pragmáticos e
interativos. O valor interacional adquirido pelo quer dizer é assim denominado porque o falante pára para pensar e planejar
o que pretende falar, ou seja, ele busca ganhar tempo para
voltar a interagir com o interlocutor.
A macrofunção de planejamento verbal
A nossa última macrofunção é a de planejamento
verbal, cuja função específica é a de preenchedor de pausa. Neste
caso não há uma palavra que possa substituir o quer dizer,
como nas demais macrofunções, pois, como o próprio nome
indica, não há um elemento discursivo para ser substituído, já
que o falante está reorganizando o seu enunciado. Esta função se caracteriza por redistribuir as informações do enunciado, enfim, reorganizar o discurso. O falante mantém o
turno, enquanto ganha tempo pensando sobre o que vai dizer
ou colocando em ordem as informações. De acordo com
Marcuschi (1999, p.165), isso geralmente aparece entre pausas, hesitações e em alguns casos há alongamento vocálico no
e da palavra “dizer”, o que pode insinuar hesitação. Tem caráter essencialmente interativo.
(14)
Agora hoje você sai, vai pesquisar e pode combater, certo?
(pausa) Quer dizer, (pausa), nas matérias que são realmente
(pausa), quer dizer (pausa), o negócio da terra, o ar. (FLP13,
L650-651)
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11.4 O caminho percorrido pelo quer dizer
em seu processo de mudança

Ao apresentarmos as possíveis funções que o quer
dizer está assumindo, objetivamos traçar um caminho de mudança no plano da significação e do estatuto gramatical deste
elemento discursivo. À medida que quer dizer se gramaticaliza,
vai perdendo gradativamente os seus atributos de verbo
pleno, modal e auxiliar e ganhando características de articulador textual ou conector.
As macrofunções de ratificação e retificação possuem
algumas diferenças básicas: a primeira parece envolver mais
argumentação e complexidade cognitiva, pois trabalha mais
com o processamento do discurso; a segunda está no plano da
mensagem, visando precisar com maior clareza o que foi dito,
sem exigir tanta argumentação por parte do falante. Ambas as
macrofunções têm caráter textual, de articular partes do texto,
mas a primeira parece exercer mais este papel do que a segunda, que já estaria adquirindo traços pragmático-interativos.
Os exemplos apresentados anteriormente evidenciam isso,
pois na macrofunção de retificação o informante parece hesitar
no momento da fala, revelando uma certa insegurança. Desta
maneira, a preocupação do falante não se concentra mais especificamente na argumentação e/ou nas relações textuais
propriamente, como na ratificação, mas em especificar/restringir o que havia dito. Nestes casos a atenção se volta
para as situações ou as opiniões em relação ao que está sendo
enunciado. A esse respeito, Fávero et alii (1999) argumentam
que, quando se está no nível da paráfrase, caso em que o quer
dizer pode ser substituído por ou seja (ratificação), o ponto de
contato com a equivalência semântica é maior em relação ao
texto do que quando se corrige.
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A função de preenchedor de pausa, que se encontra no
âmbito mais interacional e, portanto, mais abstrato e distante
da significação original (de verbo pleno), encerra o quadro de
funcionamento de quer dizer. Assim, o provável caminho de
mudança deste elemento lingüístico seria léxico > gramática >
discurso. O continuum funcional proposto pode ser melhor visualizado na diagramação que segue.
Verbo pleno (querer/dizer)
Verbo modal – auxiliar (querer (+ dizer): significação – “significar”
LÉXICO
Articulador textual reformulador (quer dizer):
Ratificador – retomador, explicativo, conclusivo, esclarecedor
Retificador – atenuador, retificador de conteúdo e retificador de
forma

GRAMÁTICA
Planejamento verbal – preenchedor de pausa (quer dizer)
DISCURSO

Uma observação adicional diz respeito à questão da
freqüência destas funções em nossa análise. Conforme já
mencionado (seção 2), os elementos pertencentes ao grupo
dos articuladores textuais, principalmente os que exercem a
função de ratificação, são os mais freqüentes na fala. A alta freqüência destes dados é um indício de que esses usos são mais
gramaticalizados, pois quanto mais um item aparece mais ele
tende a se gramaticalizar. Também na escrita padrão, segundo
o que observamos, esta função é a que mais aparece quando o
elemento quer dizer é usado. Veja-se:
(15)
Ao secretário de Estado da Flórida (nada a ver com o secretário
de Estado do plano federal) cabe, entre outras atribuições,
“certificar” o resultado da eleição, quer dizer, reconhecê-lo e darlhe a chancela oficial. (Revista VEJA, 06/12/00, p.190)

312

VARIAÇÃO E MUDANÇA NO PORTUGUÊS FALADO NA REGIÃO SUL

(16)
Para fazer essas acepções, é fundamental determinar previamente
para quem estamos escrevendo e com que finalidade. Quer dizer:
nosso texto é sempre uma espécie de conversa que fazemos a
distância com nosso(s) leitor(es), tendo um determinado objetivo
em vista (Mandryk e Faraco, 1998, p.137).

11.5 Considerações finais
A análise minuciosa dos contextos de ocorrência da
expressão quer dizer permitiu-nos sistematizar o funcionamento deste elemento discursivo, identificando para o mesmo
nove funções, reagrupadas em quatro macrofunções, a partir
de critérios que nos permitissem traçar um percurso de mudança funcional na direção: léxico > gramática > discurso.
No primeiro nível, a macrofunção significação manifesta-se numa locução verbal. A seguir, o grupo dos articuladores textuais reformuladores recobre as macrofunções de ratificação (retomador, explicativo, esclarecedor e conclusivo) e de retificação (atenuador, retificador de conteúdo e de forma), ambas funcionando no nível textual, no âmbito da gramaticalização; a função
retificadora já mostra indícios de que o quer dizer começa a ter
traços mais interacionais. Por fim, a macrofunção de planejamento verbal (preenchedor de pausa) extrapola os limites do texto,
atuando na interação entre falante/discurso e falante/ouvinte.
Mesmo sabendo que os limites para o estabelecimento de uma ou outra função não são estanques, acreditamos ser válido mostrar que, dependendo do contexto de fala,
o quer dizer é usado de forma diferenciada, de acordo com as
necessidades dos falantes, e que a recorrência de certos usos é
responsável pelos processos de mudança observados.
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A LI ENCOSTAVA O NAVIO HOEPCKE E

O NAVIO HOEPCKE ENCOSTAVA ALI :
SOBRE OS PREENCHEDORES
LOCATIVO/TEMPORAIS
EM CONSTRUÇÕES INACUSAT IVAS (a)
Izete Lehmkuhl COELHO (b)
Paulino VANDRESEN (c)

12.1 Introdução

As construções verbo-sujeito (doravante V S) têm
sido objeto de muitos estudos, dadas suas peculiaridades na
configuração sintática, as restrições semânticas que desencadeiam e a função que desempenham no processo discursivo.
Trabalhos como os de Lira (1986, 1996), Berlinck (1988,
1995), Zilles (2000) e Coelho (2000), mostram, por exemplo,
que, do ponto de vista sintático, quanto menos transitivo um
verbo é, maior a possibilidade de inversão de seu sujeito;
quanto mais transitivo é, menor essa possibilidade. Do ponto
(a)

Este trabalho é uma versão revisada e ampliada do capítulo VI da tese de
doutorado de Coelho (2000).
(b)
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
(c)
Universidade Católica de Pelotas – UCPel / Universidade Federal de
Santa Catarina – UFSC.
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de vista semântico, quanto menos definido é o sintagmasujeito, maior é sua probabilidade de aparecer posposto ao
verbo e, do ponto de vista discursivo, informação nova tem
uma alta probabilidade de permanecer à direita do verbo. Em
todos esses estudos, a restrição de maior unanimidade diz
respeito à monoargumentalidade, indicada, consensualmente,
como um fator favorável à ocorrência de V S, enquanto a
pluri-argumentalidade como inibidora dessa mesma ordem.
Partindo da concepção de que há uma correspondência entre transitividade verbal e ordem dos constituintes,
serão focalizadas construções monoargumentais do tipo Ali
encostava o navio Hoepcke e O navio Hoepcke encostava ali sob dois
pontos de vista: de um lado, retomando a discussão de
Coelho (2000), será mostrada a influência dos fatores composição semântica do verbo e transitividade do verbo na determinação da ordem V S; por outro lado, tendo como base os
pressupostos de Torrego (1989), será discutido o papel do
locativo/temporal nas construções monoargumentais, em
especial, nas construções inacusativas. Ambas as discussões
referem-se exclusivamente à situação de estruturas V S no
interior do sistema lingüístico. Nossa expectativa é de que a
ordem V S vá permitir o alçamento de um locativo/temporal
imediatamente à esquerda de verbos inacusativos no
português do Brasil (PB), enquanto intransitivos vão ser ambientes inibidores tanto da ordem posposta quanto do alçamento do locativo/temporal para a posição à esquerda de tal
verbo. Assumindo o postulado de Torrego (1989), vamos
pressupor que essa restrição estaria relacionada diretamente
ao fato de o locativo/temporal ser considerado um argumento do predicado (ou d-argumento).
Tendo como base de dados uma amostra de 2033
ocorrências de construções declarativas monoargumentais,
pertencentes ao Banco de Dados do Projeto VARSUL
(Variação Lingüística Urbana da Região Sul), a análise aqui
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proposta tenta conciliar a teoria da variação e mudança
(Labov, 1972) com a teoria gerativa, em especial, o modelo de
princípios e parâmetros (Chomsky, 1981, 1986). A proposta
de imbricamento entre as teorias foi lançada por Tarallo
(1987) e Tarallo e Kato (1989) que buscam explicar as
hipóteses intra-lingüísticas a partir de hipóteses interlingüísticas. Nossa perspectiva de análise leva em conta a
leitura dos dados já mediada por uma interpretação teórica.

12.2 A ordem verbo-sujeito
em construções monoargumentais

Em trabalho anterior (Coelho, 2000), foram discutidos os resultados estatísticos dos grupos de fatores selecionados significativos pelo programa VARBRUL; interessa-nos
aqui, em particular, dois dos grupos selecionados: composição
semântica do verbo e tipo categorial do verbo. Com o intuito
de fazer uma discussão a respeito dos preenchedores das
fronteiras ...V...S... , retomamos os resultados estatísticos daqueles grupos, por terem se mostrado os mais significativos
na caracterização do sujeito pós-verbal. Todas essas
discussões são importantes para a definição dos contextos
[Loc V S] em construções monoargumentais, em especial,
para a definição do papel do preenchedor locativo/temporal à
esquerda do verbo.
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12.2.1 Sobre a composição semântica do verbo
Utilizando a tipologia proposta por Jackendoff
(1976, 1987), levantamos o grupo de fatores composição
semântica dos verbos, com o objetivo de examinar se a
função semântica do verbo é um possível determinante da
ordem V S. O grupo foi composto pelos seguintes fatores: (i)
verbos de estado (de localização)1; (ii) verbos de processo
(durativos e de movimento) e (iii) verbos de ação.
A função semântica de localização descreve um objeto x relativo a um outro objeto y. X é o tema que descreve o
objeto cuja localização está especificada, e y é o locativo, que
descreve o objeto em termos do qual a posição do tema é
especificada. Uma outra noção importante discutida por
Jackendoff é a de duração, que pode ser descrita através de
verbos de processo, onde x é o argumento que corresponde
ao tema e y o argumento que corresponde ao locativo. Descreve verbos que se referem a situações que podem acontecer
em uma extensão temporal, enquanto a função semântica de
localização é formada por verbos que descrevem um estado.
Dentre as noções processuais, as noções de movimento têm
um papel importante, por descreverem um evento que compreende o movimento de alguma entidade x, que muda sua
localização física (ou abstrata): um movimento que vai de y a
z. Enquanto verbos de duração descrevem a permanência de
um estado, verbos de movimento descrevem mudanças de
estado ou posição. Entretanto, ambos são verbos de evento.
O tema é o elemento principal dessas três funções
não-agentivas. Com verbos de estado, o tema é o objeto que
1

Após o tratamento estatístico dos dados, observamos que a função locativa
não-existencial teve de ser excluída da análise por apresentar knockout, a saber
todos os 49 dados manifestaram-se em construções S V, um percentual
categórico. Ficamos assim apenas com a função locativa existencial para
análise, dentro desse grupo.
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está em algum lugar; com verbos de duração, é o objeto que
permanece em algum lugar e com verbos de movimento, é o
que quer que tenha se movido. Já os verbos de ação descrevem uma função agentiva, onde x é o agente e y ocorre como
um argumento paciente opcional.
Na verdade, a diferença entre o papel temático de
agente e o de tema na relação com um locativo/temporal é o
que constitui o ponto central de discussão desse grupo, a saber, no PB é possível enquadrar os verbos monoargumentais
em duas grandes categorias semânticas verbais: (i) verbos de
ação, que selecionam uma entidade x que realiza o papel de
agente, como trabalhar, correr, andar, viajar, etc. (ii) verbos de
estado e de processo que selecionam argumentos que manifestam, geralmente2, o papel de tema, como existir, haver, ter
(existencial), estar, permanecer, ficar, acontecer, faltar, morrer, nascer,
chegar, sair, vir, ir, cair, voltar, etc. Esse tema relaciona-se freqüentemente a um locativo/temporal.
Baseando-nos na hierarquia de subjetividade3 com
base em papéis semânticos (ou temáticos), segundo a qual o
agente precedendo o tema é a ordem semântica natural, nossa
expectativa é de que verbos de ação vão preferir a ordem S V,
devido ao fato de selecionarem argumentos [+agentivos],
enquanto verbos de estado e de processo devem possibilitar
com mais freqüência a ordem V S, porque seus argumentos
nucleares realizam preferencialmente o papel temático de
tema. Os resultados da rodada estatística atestam nossa hipótese:
2

Segundo Jackendoff, a distribuição dos papéis temáticos pode ser fruto da
composicionalidade dos itens lexicais que constituem uma sentença. Nesse
sentido, seria possível, então, dizer que um verbo de movimento, por exemplo,
pode ora ser subspecificado como verbo de ação ora como verbo de processo.
Para maiores discussões a respeito do papel temático do SN selecionado por
verbos de processo, veja Coelho (2000) e Coelho (no prelo).
3
Para maiores detalhes a respeito da hierarquia de subjetividade, veja Dik
(1978).
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Tabela 1 – Freqüência de V S,
segundo o grupo de fatores composição semântica do verbo
Composição semântica do verbo

Apl./Total

%

18/524

03

Verbos de processo

246/1110

22

Verbos de estado

378/399

95

Total

642/2033

32

Verbos de ação

Como podemos observar, verbos de ação mostramse inibidores da ordem V S e verbos de estado, quase categóricos nessa ordem. Quanto aos verbos de processo, observase uma maior variabilidade - ordem S V e ordem V S.

12.2.2 Sobre a natureza sintático-semântica
do verbo monoargumental
Para a discussão do grupo de fatores tipo categorial
do verbo, foi levada em consideração a hipótese inacusativa
de Burzio (1986), segundo a qual a classe dos verbos intransitivos não é homogênea e a heterogeneidade é estrutural. O
diferente comportamento dos sujeitos finais dos verbos monoargumentais relativamente a certas construções e processos
permite-nos distinguir duas subclasses também no PB: a dos
verbos inacusativos e a dos verbos intransitivos. Nosso objetivo é reafirmar estudos anteriores (Coelho, 2000), segundo os
quais há motivações empíricas para dizer que o fenômeno da
inacusatividade pode explicar a legitimidade do sujeito pósverbal nessa língua.
É importante ressaltar que, na forma subjacente,
cada constituinte tem uma certa relação gramatical que pode
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ou não coincidir com a que tem na forma final. Por isso, faz
sentido dizer que questões como as de atribuição casual devem estar interferindo na ordenação linear dos constituintes,
em especial, daqueles que se realizam como sujeito.
Nossa expectativa, que se relaciona exclusivamente
ao componente interno da língua, é de que as construções
inacusativas propiciem uma maior liberdade de ordenação (S
V/ V S), por ser a posição à direita do verbo inacusativo a
posição básica do argumento interno, enquanto diminui a
variação à medida que os contextos passam a ser relativamente “mais transitivos” (construções intransitivas), uma vez
que tal posição não está disponível a argumentos externos.
Para testar nossa hipótese, levantamos o grupo de fatores tipo
categorial do verbo, constituído de dois fatores: (i) verbos
intransitivos e verbos inacusativos.
Os resultados estatísticos podem ser vistos abaixo.
Tabela 2 – Freqüência de V S,
segundo o grupo de fatores tipo categorial do verbo
Tipo categorial do verbo

Apl/Total

%

Verbos intransitivos

18/524

03

Verbos inacusativos

624/1509

41

Total

642/2033

32

Os resultados reafirmam a discussão que vimos travando a respeito dos trabalhos que apontam o ambiente da
monoargumentalidade como um ambiente propício à posposição, e, em conseqüência, a uma redefinição da classe dos
verbos monoargumentais. Como evidência favorável à nossa
hipótese, verbos inacusativos apresentam ambientes mais
propícios à ordem V S (41%) do que verbos intransitivos
(03%).
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Nosso intuito agora é tentar definir melhor quais os
contextos inacusativos que mais se adaptam à ordem V S.
Comparando os resultados da tabela 1 com os da tabela 2,
observemos que deve haver uma correspondência direta entre
verbos de estado e de processo e os verbos inacusativos, de
um lado; e verbos de ação e os verbos intransitivos, de outro.
No primeiro caso, o tema é o argumento principal
selecionado pelo verbo, e no segundo caso, o agente.
Efetuamos, então, uma reanálise dos fatores em questão com
uma nova rodada do pacote estatístico VARBRUL e os
resultados podem ser vistos na tabela 3, abaixo:
Tabela 3 – Freqüência e probabilidade de V S,
segundo a reanálise dos grupos de fatores
composição semântica e tipo categorial do verbo
Natureza dos verbos monoargumentais

Verbos intransitivos = verbos de ação
Verbos inacusativos = verbos de processo
verbos de estado
Total

Apl/Total

%

PR

18/524

03

.14

246/1110
378/399

22
95

.44
.95

642/2033

32

É notável a correlação entre natureza do verbo e ordem V S em termos de freqüência e de probabilidade, a curva
ascendente é a mesma: há uma forte associação entre as
construções intransitivas com função semântica de ação e a
ordem S V. Inversamente, a ordem V S se restringe a contextos monoargumentais de construções inacusativas, numa
escala gradual, de verbos de processo (em um contexto nãoexistencial), para uma possibilidade quase categórica de verbos de estado (contextos existenciais).
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12.2.3 Sobre os preenchedores locativo/temporais
Para analisarmos o papel dos preenchedores na ordem V S, optamos por uma segunda rodada estatística, composta pelo grupo de fatores natureza do verbo (após reanálise)
e pelos grupos referentes à configuração da sentença, tais
como: (i). configuração V x S; (ii) configuração x V S e (iii)
configuração V S x, onde x é o elemento que preenche uma
dada fronteira.
Assumindo que a ordem V S é a ordem básica das
construções inacusativas, e que as ordens V x S, x V S e V S x
devem ter sido geradas por movimento de um ou mais constituintes da sentença para posições mais altas, vamos discutir
quais as probabilidades de os preenchedores locativo/temporais ocuparem essas fronteiras e qual o papel exercido por eles. Essa discussão baseia-se na proposta de
Torrego (1989), segundo a qual o locativo/temporal de construções inacusativas (tratadas aqui como inacusativas locativas, durativas e de movimento) deve ser considerado um argumento do predicado.
Vale ressaltar que, segundo Tarallo, Kato et alii
(1993), não há uma relação biunívoca entre tipo de
preenchedor e fronteira sintática; porém, há fronteiras hostis a
certos tipos de preenchedores e outras mais permeáveis.
Muitos dos preenchedores parecem ter uma função no nível
sintático e outros no nível textual/discursivo. Os que se
posicionam entre os constituintes, e que são discursivamente
interpretáveis - como os gaguejos e as hesitações - exercem,
em geral, a função de planejadores da fala. Preenchedores
como os clíticos, os advérbios aspectuais, os
locativos/temporais e os sintagmas preposicionados (PP) são
sintaticamente interpretáveis.
Observamos um percentual alto de ocorrência de
preenchedores do tipo pausa/gaguejo/hesitações e advérbios
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locativo/temporal (ou PPs) na configuração V x S, em oposição à baixa ocorrência de preenchedores do tipo advérbios de
negação, aspectuais e clíticos4. Preenchedores do tipo negação, clíticos e aspectuais praticamente não ocorrem na fronteira entre o V e o S, independentemente do tipo de construção. Entretanto, o número representativo de ocorrências desses elementos, na ordem direta (S x V), vem atestar que tais
preenchedores manifestam-se bastante significativamente na
posição imediatamente à esquerda do verbo. Vejamos alguns
exemplos:
(1)
a. Eu chegava na casa dela, já perguntava se a mãe dela não ia
(FLP04L628)
b. O repórter, eu assisto de manhã, que eu me acordo
(FLP05L272)
c. E já com doze anos eu já dirigia (FLP23L123)

Tarallo et alii (1990) mostram que os aspectuais ficam adjacentes ao elemento que carrega as flexões, a INFL. É
como se o aspectual se cliticizasse ao verbo, na configuração
S x V, por exemplo. Esse fato também foi constatado por
Moino (1996, p.147). À semelhança dos aspectuais, a negação
é um tipo de preenchedor que ocupa uma posição relativamente fixa no português, geralmente antes do verbo flexionado. Mioto (1992) justifica essa posição dizendo que o não
não pode ser separado do verbo pela interveniência de elementos adverbiais, porque é um clítico, formando com o
verbo flexionado um complexo5. Essa colocação só vem
4

Os resultados estatísticos referentes a todos os preenchedores podem ser
encontrados em Coelho (2000).
5
A impossibilidade de elementos adverbiais posicionarem-se entre o não e o
verbo, como no exemplo *Não ali encostava o navio Hoepcke, vem atestar a
hipótese do autor. Só outros clíticos podem intervir, como em Ele não me viu.
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confirmar que os preenchedores do tipo aspectuais, clíticos e
negação posicionam-se imediatamente à esquerda do verbo,
cliticizando-se a ele, uma ordem basicamente fixa.
Quanto aos preenchedores mais significativos na
fronteira entre o V e o S – advérbios multi-focais, pausa, gaguejos e hesitações e advérbios locativo/temporais – vale
ressaltar que tendem a preferir construções inacusativas a
intransitivas. Dentre eles, os advérbios locativo/temporais (ou
PPs) são os mais significativos. É importante salientar, entretanto, que a estrutura básica de certas sentenças se altera
quando há preenchedores do tipo PP (sintagma preposicional)
entre o verbo inacusativo e o sintagma selecionado por ele,
como os exemplos abaixo ilustram:
(2)
a. Eu acho que (hes.) saiu o dinheiro todo de circulação
(FLP21L435)
b. ??Eu acho que (hes.) saiu de circulação o dinheiro todo.

(3)
a. Aí depois eu fui morar pelo lado do Continente. Então às vezes
faltava dinheiro pra gente (FLP18L213)
b. ??Aí depois eu fui morar pelo lado do Continente. Então às
vezes faltava pra gente dinheiro

Note-se que as sentenças em (2b) e (3b) seriam bem mais
aceitáveis se os sintagmas preposicionais (PPs) deslocados (de
circulação, pra gente) recebessem uma leitura focal.
Consideremos agora os percentuais relativos às freqüências de preenchedores periféricos. Kato & Nascimento
(1996, p.23) já observaram que, no PB, quando há um argumento nulo na posição de sujeito ou de objeto, há uma tendência a compensar o vazio com um preenchedor nãoargumental. Quanto ao sujeito nulo, segundo os autores, a
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tendência dos falantes é ou a de preencher a posição anterior
ao sujeito nulo com um marcador discursivo ou a de preencher a posição posterior ao sujeito nulo com um adjunto do
tipo aspectual, clítico ou negação. Como não estamos discutindo as diferentes posições dos preenchedores antes do
verbo, mas quais os preenchedores que ali podem aparecer,
vamos imaginar, apenas, que a posição imediatamente à esquerda do verbo deva ser diferente da posição que pode alojar
um locativo/temporal e que, por sua vez, deva diferir também
da posição que aloja um marcador discursivo ou um conector,
como o paradigma abaixo ilustra:
(4)
a . [Então [ali encostava o navio Hoepcke, o navio Anderson
(FLP18L135)
b. [Então [ali encostava o navio Hoepcke, o navio Anderson
c. [Então [ali [não encostava o navio Hoepcke, o navio Anderson

Essa diferença em termos de ordem do preenchedor
pode ser percebida através de sua manifestação diferenciada à
esquerda dos constituintes S V ou V S. A alta freqüência de
marcador discursivo ou de conectores à esquerda do SN - na
ordem S V- vem evidenciar a posição mais alta que esses elementos devem ter na configuração da sentença, constatando o
que Kato e Nascimento (1996) já anteciparam. E o percentual
alto de negação e de advérbios aspectuais e clíticos à esquerda
de verbos, tanto na configuração S x V como na configuração
x V S, vem da mesma forma atestar o que os autores observaram a respeito de esses elementos ocuparem uma posição
imediatamente à esquerda do verbo, diferentemente da posição ocupada por um marcador discursivo (ou por um conector).
Além das posições dos preenchedores à esquerda do
verbo, aparentemente fixas no português, nossos dados vêm
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sugerir que o preenchedor locativo/temporal parece exercer
um papel fundamental na configuração x V S de construções
inacusativas. Das 143 ocorrências de [Loc V S], 141 se manifestam em construções inacusativas e apenas 02 ocorrências
em construções intransitivas. Tais ocorrências vêm ilustrar
que o constituinte que se posiciona à esquerda de um verbo
inacusativo (em especial, que seleciona um argumento tema),
quando não se realiza como clítico (entenda-se aqui negação,
clítico ou aspectual), é normalmente um locativo/temporal.
Não está muito claro na literatura qual é a posição
que os advérbios locativo/temporais ocupam à esquerda de
VP; sabemos que é uma posição mais alta da que aloja o clítico, porém mais baixa da que aloja um conector, como os
exemplos em (5) atestam. De mais a mais, preenchedores
dessa natureza parecem apontar uma ordem mais livre, podendo, inclusive, ocupar posições diferenciadas à esquerda do
verbo. Considerem-se os exemplos abaixo:
(5)
a. (...) ali funcionava um local chamado Miramar (FLP18L167)
b. No mercado, antigamente existia carvão, que eu acho que
dava pros noivos, né? (FLP24L16)

É possível que existam pelo menos duas posições
para alojar um locativo/temporal à esquerda de V S, como a
ordem [PPLoc Adv V S] vem ilustrar em (5b): uma posição
possivelmente mais alta, que aloja sintagmas deslocados à esquerda, como o sintagma preposicionado No mercado em (5b)
ilustra, e uma posição mais baixa, ilustrada pelo advérbio
antigamente. Essa última deve ser a mesma que hospeda o advérbio ali em (5a), uma posição mais próxima a VP. Essas
discussões serão retomadas na seção seguinte.
Quanto à posição periférica à direita, os
locativo/temporais parecem ocupar, juntamente com o
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preenchedor marcador discursivo, 6 a posição final de V S.
Podemos dizer que, de todos os preenchedores, o
locativo/temporal parece exercer um papel fundamental na
configuração...V... S... de construções inacusativas, seja
mostrando que, ao se posicionar entre o V e o S, pode estar
rompendo a adjacência; seja preenchendo a posição à
esquerda do verbo, impedindo que o verbo inicie a sentença;
seja fechando o VP na configuração [V S Loc].
Vejamos, então, na Tabela 4, os resultados relativos
aos percentuais que evidenciam o elemento locativo/temporal
nas fronteiras entre V e S e às margens de V S, cruzados com
o grupo de fatores natureza do verbo.
Tabela 4 – Recorte do resultado percentual
do preenchedor locativo/temporal entre V e S
e às margens de V S, segundo o fator natureza do verbo
Preenchedor
locativo/temporal (PP)

Intransitivo
(verbos de
ação)

Inacusativo
(verbos de
processo)

Configuração V Loc S 00/01

00%

04/09

Configuração Loc V S 02/43

04%

Configuração V S Loc 03/162
Total de ocorrências

05/206

44%

Inacusativo
(verbos de
estado)

10/16

63%

44/116 38%

97/198

48%

02%

29/430 07%

42/44

95%

02%

77/555

149/258

57%

13%

O número de construções inacusativas (tanto de
verbos de processo quanto de verbos de estado) que manifesta o preenchedor locativo/temporal nas fronteiras...S... V...
e...V... S... é muito superior ao número de construções intransitivas que tem esse preenchedor. Tais resultados levam-nos a
6

Por marcador discursivo entendemos aqui os marcadores que compartilham
propriedades de requisitadores de apoio discursivo e de fechamento do discurso,
como em entende(u)?, né?, tá? é isso aí, e pronto, e coisa e tal, etc.
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assumir que esse preenchedor deve ter uma função nãoadjunta nas construções inacusativas, diferentemente da função que exerce em construções intransitivas. Essa hipótese já
foi discutida por Jackendoff (1976), quando apresentou um
locativo/temporal na composição semântica de verbos dessa
natureza. Vale lembrar que, para o autor, as construções em
questão (as consideradas prototipicamente inacusativas na
GB) descrevem uma entidade x que se movimenta ou se localiza em um espaço/tempo. Nos verbos de estado, o tema é o
x que está (ou existe) em algum lugar; nos verbos de evento é
o x que permanece em algum lugar ou que se move de algum
lugar para outro. Já nos verbos intransitivos, a localização
espaço/temporal não faz parte da composição semântica do
verbo. Vamos hipotetizar, então, que as construções inacusativas provavelmente exigem um locativo/temporal como argumento do predicado, e que esse argumento também pode
permanecer nulo. Essas discussões serão retomadas a seguir,
tendo como base a proposta de Torrego (1989).

12.3 A hipótese do d-argumento

Torrego (1989) mostra primeiramente que, apesar de
fenômenos sintáticos do italiano como a seleção de determinados auxiliares e a possibilidade de cliticização de ne não
estarem disponíveis no espanhol para o reconhecimento de
uma construção inacusativa, existe uma restrição forte nessa
língua com relação à distribuição dos sintagmas plurais sem
determinantes (sintagmas nus), o que pode servir de teste para
a inacusatividade.
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A hipótese de Torrego prediz que “os argumentos
dos verbos inacusativos, em uma língua como o espanhol,
representados por sintagmas nus podem ocupar a posição
pós-verbal, enquanto argumentos de verbos intransitivos não
podem” (Torrego, 1989, p.255). Essa hipótese sustenta que,
diferentemente dos verbos inacusativos e transitivos, verbos
intransitivos não aceitam sintagmas plurais nus na posição
pós-verbal, como os exemplos do espanhol - retomados da
autora - ilustram abaixo:
(6)
a. Crecen flores
“Crescem flores”
b. * Han dormido animales
“Dormem animais”
c. * Juegan niños
“Brincam crianças”

Entretanto, segundo Torrego, há evidências de que alguns
verbos intransitivos permitem que um sintagma como animales
ocupe a posição pós-verbal, se houver um locativo/temporal
precedendo o verbo, como o contraste no julgamento de
gramaticalidade entre (6) e (7) ilustra. Assim, verbos intransitivos passam a comportar-se como verbos da classe dos inacusativos (deixando o SN à sua direita) quando precedidos
por um locativo/temporal7, um argumento extra, no sentido
de Davidson (1966) (apud Torrego, 1989), tratado pela autora
como d-argumento (isto é, D(avidsonian)-argument).

7

O termo locativo é tomado pela autora do mesmo modo que fizemos aqui,
incluindo ambas as referências locativas e temporais.
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(7)
a. Aquí han dormido animales8
“Aqui dormem animais”
b. En este parque juegan niños
“Neste parque brincam crianças”

Nesse sentido, em (7), o locativo/temporal estaria se comportando como o sujeito de uma predicação, isto é, o argumento externo do verbo, como se preenchesse o vazio sintático deixado pela falta do argumento externo, ou pela omissão
de algum argumento.
A autora mostra evidências de que, também no italiano, verbos intransitivos podem se comportar como verbos
inacusativos se forem licenciados por um clítico locativo; entretanto, essa opção é restrita a verbos do tipo de voar e viver,
como ilustra o julgamento de gramaticalidade de alguns
exemplos extraídos de seu trabalho (Torrego, 1989, p.256):
(8)
a. Ce ne vivono molti
“Aqui vivem muitos”
b.* Ne vivono molti
“Vivem muitos”

A interpretação de uma sentença como (8a) deve ser a de uma
predicação típica, com o VP descrevendo uma propriedade
atribuída a um sujeito referencial.
Um número reduzido de construções intransitivas
também parece exigir a existência de um locativo/temporal
8

Além da necessidade de evidenciar um locativo/temporal à esquerda de um
verbo intransitivo na ordem V S, há a necessidade de ser esse locativo
[+específico], segundo Torrego (1989, p.258), o que significa dizer que sofre
uma restrição semântica, como o exemplo *En cuevas duermen animales
evidencia. Essa não seria uma restrição significativa no PB.
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(do tipo ali, lá, aqui), em uma língua como o PB, seja à
esquerda do verbo, seja no final do VP. Das 2 ocorrências de
[Loc V S], uma delas realiza-se com o verbo morar e a outra
com o verbo pousar. Vejamos os exemplos:
(9)
a. Ali morava um casal de velhinhos (FLP24L19)
a’. *Morava um casal de velhinhos (ali)
a’. *Um casal de velhinhos morava (ali)
b. Ali pousava os hidroaviões (FLP24L156)
b’. *Pousava os hidroaviões (ali)
b’. *Os hidroaviões pousavam (ali)

Entretanto, outras construções intransitivas não admitem a configuração [Loc V S], seja pela impossibilidade de
ordem posposta, seja pela impossibilidade de situar certas
ações em algum lugar, como os exemplos abaixo evidenciam:
(10)
a. *Ali sorria um casal de velhinhos
a’ *Sorria um casal de velhinhos (*ali)
a’ Um casal de velhinhos sorria (*ali)
b. ?Ali trabalhava um casal de velhinhos
b’?Trabalhava um casal de velhinhos (?ali)
b’ Um casal de velhinhos trabalhava (ali)

Note-se que as sentenças com os verbos morar e
pousar, diferentemente das sentenças com os verbos sorrir e
trabalhar, seriam agramaticais sem um locativo/temporal, à
semelhança dos exemplos de Torrego a respeito do espanhol
e do italiano, com a particularidade de em PB não ter uma
posição específica para o locativo/temporal. É importante
observar, ainda, que, nessas construções, o verbo morar pode
ser interpretado no sentido de viver – como um verbo
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inacusativo - sem alterar seu significado - e o verbo pousar tem
a particularidade de admitir que o sujeito seja representado
por uma entidade [-animada], os aviões.
A alternância entre intransitivo e inacusativo, entretanto, parece não ser uma hipótese possível dentro do modelo
da GB, uma vez que prevê que um verbo como dormir (em
espanhol) ou viver (em italiano) ou morar (em PB) possa ter
duas entradas lexicais. A hipótese de Belletti (1999) de uma
leitura de foco interno à sentença e a hipótese de Kato (2001)
a respeito do foco estreito podem fornecer uma explicação
mais plausível para a configuração [Loc V S] de construções
intransitivas. Essa discussão pode ser encontrada em Coelho
(2000).
Já que a condição para o critério de alternância
intransitivo/inacusativo é a de um argumento locativo/
temporal pronunciado, é de se esperar, segundo Torrego, que
inacusativos ordinários devam ter um argumento locativo/
temporal pronunciado ou nulo, correspondente ao sujeito
locativo considerado como d-argumento. Essa proposta
prediz que deve ser incorporada na representação lexical de
cada predicado informação apropriada sobre a natureza
semântica de seus d-argumentos. Essa, de fato, parece ser
uma hipótese relevante dentro da proposta da autora, segundo a qual as construções inacusativas admitem, além de
um argumento interno ao qual atribuem uma função temática
de tema, um argumento extra – ligado à estrutura do predicado – que manifesta uma função locativa, como se fosse um
argumento secundário.
Consideremos as sentenças existenciais para discutir
essa proposta. Sabemos que muitas línguas constroem tais
sentenças com expletivos ou clíticos. Muitas vezes também
incluem complementos locativo/temporais, porém, quando
esses elementos não estão explícitos, tais sentenças tendem a
apresentar pelo menos uma interpretação locativa. A
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exigência de um d-argumento, por exemplo, tem seu reflexo
nas sentenças existenciais de uma língua como o inglês:
(11)
There is a man in the garden
“Há um homem no jardim”

Segundo Torrego, o sujeito locativo não tem de fornecer uma interpretação semântica na estrutura-S com verbos
inacusativos, por isso podemos dizer que em (11) ele se realiza com o expletivo there9, enquanto um verbo intransitivo
deve ter um locativo sujeito, cujo valor semântico é fornecido
na estrutura-S, para que a alternância a um inacusativo seja
possível. Essa observação da autora é questionada por
Nascimento e Kato (1995, p.48), por apresentar uma situação
em que o Princípio de Projeção é alimentado com informações só obtidas em seu output.
Entretanto, a hipótese de Torrego de que deve haver
um locativo lexicalizado ou nulo nas sentenças inacusativas
em geral é semelhante à proposta dos autores, segundo a qual,
para línguas de sujeito nulo, deve haver um expletivo locativo
nulo na posição de especificador de IP, correspondente ao
expletivo there do inglês (Nascimento e Kato, 1995, p.57).
Ainda, os autores levantam a possibilidade de que, no português, talvez exista uma categoria adverbial lexicalizada ao lado
do expletivo nulo, como os exemplos abaixo ilustram.

9

Na hipótese de Torrego, sujeitos locativos necessitam de Caso, mas não o
recebem de INFL, por isso devem aparecer em uma posição de Caso marcado.
INFL parece estar co-indexado com o objeto temático, ao invés disso (Torrego,
1989, p.265). Essa hipótese precisaria ser investigada, mas como não estamos
discutindo como o elemento que fica à esquerda do verbo recebe Caso, vai ser
deixada para um próximo trabalho.
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(12)
a. Loc Ø tem um homem na porta
b. Lá tem um homem na porta
c. Tem lá um homem na porta 10
d. Tem um homem lá na porta
e. Lá na porta, tem um homem

Admitindo a correspondência entre sentenças do inglês e do português e observando os resultados estatísticos
descritos na tabela 4, de [Loc V S] em construções inacusativas, podemos dizer, então, que a manifestação de um locativo/temporal preenchendo a posição imediatamente à esquerda de um verbo inacusativo é bastante recorrente também em nossos dados de fala. A conexão semântica entre
locativo/temporal e sentenças existenciais é estendida nessa
proposta aos verbos inacusativos em geral. Como foram
mostrados nos resultados estatísticos, os preenchedores locativo/temporais aparecem bastante significativamente na
fronteira x V S de construções inacusativas no PB. Observemos, a seguir, mais alguns exemplos:
(13)
a. Aí lá de dentro vinha a minha mãe, já botava todo mundo de
castigo (FLP01L218)
b. E aí depois veio [aquele]- [o]- o teatro (FLP05L568)
c. Porque antigamente entrava navios aqui [na]- na Baía Sul
(FLP24L1066)

Comparando as construções do tipo de (13) com as
construções em (12) – retomadas de Nascimento e Kato
(1995) – vamos assumir, portanto, a existência de um d10

Esse exemplo só seria bom para nós se lá não fosse um locativo/temporal,
mas um marcador discursivo, como em sentenças do tipo Ele que pense lá
qualquer coisa pra resolver isso .
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argumento na composição semântica do verbo inacusativo,
que se realiza muitas vezes à esquerda do verbo, isto é, na
configuração x V S. Afinal, nessa configuração, a posição à
esquerda do verbo estaria livre para receber um constituinte,
mesmo que seja de natureza adverbial. Entretanto, o PB
também admite construções V S, sem preenchedor
locativo/temporal imediatamente à esquerda do verbo, como
em (14).
(14)
a. Depois a gente saía contando nas casa de noite. Aí, ia uma lá
na frente com um saquinho (FLP08L110)
b. Tinha música todo domingo de tarde (FLP08L273)
c. Bem embaixo da Ponte Colombo Sales, tinha a Ilha do
Carvão (FLP24L11)

Talvez seja possível dizer, como propõem
Nascimento & Kato, que deve haver uma categoria vazia adverbial na posição de especificador de IP, ou preenchida por
um locativo do tipo ali, aqui, lá. Vale lembrar que tal posição
não é subcategorizada nem tematizada pelo núcleo verbal
(Chomsky, 1981, 1986), e, portanto, não precisa ser preenchida por elementos que tenham papel temático selecionado
pelo verbo. Não sendo uma posição temática, a posição sujeito de uma construção inacusativa pode ser ocupada por
categorias vazias ou por pronomes expletivos, o que sugere
que ela possa ser ocupada também por itens lexicais que não
tenham papel semântico associado ao verbo – mas ao predicado – como, por exemplo, por um locativo/temporal. Essa
hipótese pode sugerir também que, nos exemplos dados por
Torrego, o locativo/temporal deve estar ocupando a posição
de especificador de IP, justamente porque aquela posição não
poderia ficar vazia, como o julgamento de gramaticalidade de
(7) e (8) pode estar evidenciando, ao invés da alternância intransitivo/inacusativo proposta pela autora.

Ali Encostava o Navio Hoepcke e O Navio Hoepcke Encostava ali...

337

Vale ressaltar também que o PB tem de particular o
fato de locativos que eram PPs poderem virar sujeito de sentenças, como os exemplos em (15)11 ilustram.
(15)
a. Cabe 60 litros de gasolina na Belina
b. A Belina cabe 60 litros de gasolina
(16)
a. O pneu do carro furou
b. O carro furou o pneu

Pontes (1986, p.176) mostra que, em casos como
(15b) e (16b), tópicos adquirem estatuto de sujeito; basta
observar, por exemplo, que a concordância verbal é proibida
com o SN pós-verbal, e admitida com os sintagmas As Belinas
e Os carros, que são itens lexicais (semanticamente plenos),
mas não requisitados pelo verbo.
(17)
a. *A Belina cabem 60 litros de gasolina
b. As Belinas cabem uma porção significativa de gasolina 12

(18)
a. *O carro furaram os pneus
b. Os carros furaram o pneu

A autora compara os sintagmas à direita dos verbos como
caber e furar a objetos de verbos transitivos, por serem elementos não-tópicos, estarem em posição pós-verbal,
admitirem o papel temático de paciente (entenda-se aqui o
papel temático de tema, nos termos de Jackendoff) e não manifestarem concordância verbal.
11

Exemplos extraídos de Pontes (1986, p.17-18).
Nem todas as pessoas concordam com o julgamento de gramaticalidade dessa
sentença.
12
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Galves (1998) retoma exemplos tipo (17) e (18) de
Pontes e estabelece comparações com sentenças que admitem
pronome lembrete, como o paradigma abaixo ilustra:
(19)
a. Muito sol bate nesta(s) casa(s)
b. Esta(s) casa(s) bate(m) muito sol
c. Esta(s) casa(s), bate muito sol nela(s)
d. *Estas casas , batem muito sol nelas

Segundo a autora (1998, p.21-22), há diferenças marcantes
entre (19b) e (19c), com relação à concordância entre o sintagma esta casa e o verbo e com relação à aceitabilidade do
pronome lembrete, como os julgamentos de gramaticalidade
confirmam.
Galves propõe que o SN anteposto em construções
como (19b) é legitimado como sujeito da sentença (uma posição que estamos tratando aqui como de especificador de IP)
por possuir as seguintes propriedades: (i) não haver pronome
lembrete retomando o SN anteposto; (ii) não haver concordância entre o verbo e o SN pós-verbal; (iii) não haver argumento externo. A autora diz que o sintagma Estas casas, naquelas estruturas, deve estar ocupando a posição de sujeito e
chama tais construções de tópico-sujeito, por oposição aos
sintagmas pré-verbais que aparecem em sentenças marcadamente topicalizadas pela presença de um pronome lembrete,
como em (19c).
Utilizando-nos da denominação de d-argumento tal
como discutida por Torrego, podemos dizer, então, que os
sintagmas A Belina em (15b), O carro em (16b) e Esta casa em
(19b) devem estar ocupando a posição de especificador de IP,
à semelhança do d-argumento, uma vez que, nas construções
em questão, também falta aos verbos caber, furar e bater a propriedade de selecionar argumentos externos, isto é, argumentos que geralmente ocupariam aquela posição.
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Essa aproximação fica mais plausível ao observarmos que é possível que locativos/temporais que eram PPs de
construções existenciais adquiram estatuto de sujeito em certas construções, como o paradigma derivacional ilustra em
(20). Derivações dessa natureza também foram encontradas
em nossos dados como ilustradas em (21):
(20)
a. Na universidade tem pessoas que não têm problemas, mas
tem outras que já ficam muito abaladas.
b. A universidade tem pessoas que não têm problemas, mas tem
outras que já ficam muito abaladas
(21)
(Fala dos pés de caju, de tangerina, de abacate) Então, um desses
pés sempre tinha cachopa de maribondo (FLP01L1218)

Nesse sentido, é possível dizer que os sintagmas A
universidade (em 20b) e um desses pés (em 21), tais como os sintagmas A Belina, O carro e Esta casa – nos exemplos supracitados - devem estar preenchendo com material fônico a posição
vazia do sujeito não referencial, do mesmo modo que os locativo/temporais poderiam estar. Vale ressaltar, entretanto,
que deve haver diferenças entre os locativo/temporais sem
cabeça (do tipo A universidade) ou dêiticos (do tipo ali, aqui e
lá) e os locativo/temporais do tipo PP com relação à posição
que devem estar ocupando à esquerda do verbo. Tal discussão
vai ficar em aberto, para futuras investigações.
Já a proposta de que o locativo/temporal é parte da
estrutura argumental do predicado13 merece atenção, como
13

Torrego (1989, p.260) apresentou uma matriz para reexaminar a especificação
da estrutura temática dos verbos, levando em conta, além da atribuição de papéis temáticos, a possibilidade de d-argumentos. A autora, apesar de discutir
apenas rapidamente sua proposta e cometer falhas de descrição da matriz, já
sugere que a atribuição de d-argumento deve fazer parte da estrutura dos predicados nas línguas.
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as evidências apontadas acima mostram. Retomando os resultados estatísticos da Tabela 4, que atestam uma forte correlação entre construções inacusativas e preenchedor locativo/temporal, nas posições internas e periféricas à sentença, vamos assumir que, diferentemente das construções
intransitivas, as sentenças inacusativas precisam ter uma
interpretação locativa (seja ela a partir de um locativo lexicalizado ou nulo), o que nos permite dizer que o
locativo/temporal pode fazer parte da estrutura temática do
predicado de uma construção inacusativa.

12.4 Considerações finais
Como podemos observar, a possibilidade de variação da ordem S V/V S está diretamente relacionada ao grupo
de fatores reanalisado como natureza sintático-semântica do
verbo. Uma vez que a agentividade ou a tematicidade de uma
sentença, nos termos de Jackendoff (1976, 1987), não depende apenas do verbo, mas também dos argumentos selecionados por ele, podemos dizer, então, que as diferenças
entre o condicionamento da ordem S V ou V S apontam
evidências de que há uma correlação forte entre ordem V S e
verbos inacusativos, os quais selecionam argumentos tema.
Além dessa correlação, uma outra também merece
destaque aqui, aquela entre sentenças inacusativas e
interpretação locativa. Em sentenças como Ali encostava o navio
Hoepcke e O navio Hoepcke encostava ali pode-se observar que o
preenchedor locativo/temporal preenche as posições
periféricas das construções inacusativas, em especial na
configuração [Loc V S], diferentemente do que ocorre com as
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construções intransitivas. Tais constatações permitem propor
que o locativo/temporal de uma construção inacusativa não
deveria ser tratado simplesmente como um adjunto, mas
como parte da estrutura argumental do predicado.
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