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APRESENTAÇÃO

Nos dias 08 e 09 de outubro de 2019, realizou-se o IV Fórum de 
Estudos Linguísticos do Ceará (IV FELCE), na Universidade Federal 
do Ceará, em Fortaleza. Esta edição do evento comemorou o décimo 
aniversário do Grupo de Pesquisas Sociolinguísticas do Ceará 
(SOCIOLIN-CE) e possibilitou a discussão sobre temas relacionados 
à Sociolinguística, a partir de conferências, mesas redondas, 
minicursos e comunicações orais, alinhados em três eixos temáticos: 
i) Variação e Mudança Linguística; ii) Sociolinguística Educacional e 
iii) Sociofuncionalismo.

O IV FELCE foi um evento vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Linguística (PPGLIN) da Universidade Federal do 
Ceará, organizado e coordenado pelo grupo SOCIOLIN. O SOCIOLIN 
conta com dois subgrupos: o SOCIOLIN – CE e o SOCIOLIN – LE. 
O primeiro, formado em 2009, sob a coordenação das professoras 
doutoras Márluce Coan e Hebe Macedo de Carvalho, atua no Estado 
do Ceará e visa ao desenvolvimento de pesquisas sobre: a) variação 
e mudança, com base na Sociolinguística Quantitativa; b) ensino 
de língua materna, na perspectiva da Sociolinguística Educacional, 
e c) descrição e análise linguísticas, a partir da correlação entre 
Sociolinguística e Funcionalismo, pelo viés Sociofuncionalista. O 
segundo grupo, formado em 2014 e liderado pelo professor Dr. Valdecy 
de Oliveira Pontes e pela profa. Dra. Márluce Coan, tem como escopo 
descrever e analisar fenômenos variáveis em língua estrangeira, 
atuando em três áreas: a) Variação e Mudança; b) Sociolinguística 
Educacional e c) Sociolinguística e Tradução. O SOCIOLIN conta ainda 
com a colaboração da profa. Dra. Aluiza Alves de Araújo, que orienta 
pesquisas de mestrado e doutorado em Sociolinguística, no Programa 
de Pós-Graduação em Linguística Aplicada (PosLA) da Universidade 
Estadual do Ceará. 
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Dentro desse contexto, o IV FELCE trata-se de um evento 
regional, que busca agregar alunos da graduação de Letras, 
professores pesquisadores e professores da Educação Básica, 
com o objetivo de fortalecer a cooperação científico-acadêmica 
entre as instituições do estado do Ceará, bem como oferecer a 
oportunidade de dialogar com professores pesquisadores da área 
da Sociolinguística de outras Instituições de Ensino Superior, a fim de 
impulsionar a pesquisa nessa área. 

Com esta finalidade, os textos presentes nesta publicação são 
produto dos trabalhos apresentados no evento. Vinculados ao primeiro 
eixo temático, Variação e Mudança Linguística, estão os artigos Sobre 
o reflexivo SE, de Grace dos Anjos Freire Bandeira (UFAM); O pronome 
se na sócio-história do português popular afro-brasileiro: um estudo 
sociolinguístico do vernáculo da comunidade quilombola do Rio das Rãs, 
de Jádilla Leite Moreira (UESB) e Jorge Augusto Alves da Silva (UESB/
UFRN); Os Pretéritos Perfeitos em Madri: uma Análise Sociolinguística, 
de Leandro Silveira de Araújo (UFU); Um estudo variacionista dos 
pronomes nós e a gente no falar de Fortaleza, de Marden Alyson Matos 
de Araújo (SEDUC-CE) e Aluiza Alves de Araújo (UECE); Quem somos 
“nós” e quem é “a gente”?: uma abordagem de avaliação linguística 
e social da variável de primeira pessoa do plural, de Maylle Lima 
Freitas (UFC) e Hebe Macedo de Carvalho (UFC); O papel dos fatores 
linguísticos na variação dos verbos existenciais ter e existir em amostra 
do NORPOFOR, de Rakel Beserra de Macêdo Viana (UECE), Maria 
Lidiane de Sousa Pereira (UECE) e Aluiza Alves de Araújo (UECE); 
Vai ser sal, pivete: variação, atitudes e identidade cultural no falar da 
comunidade de prática dos pirangueiros de Fortaleza, de  Lorena da 
Silva Rodrigues (SEDUC-CE) e Maria Hermínia Cordeiro Vieira (UERJ); 
Presença/ausência de artigo definido diante de prenomes simples no 
falar popular de Fortaleza, de  Dayane Bezerra de Souza (UECE), Leticia 
Freitas Alves (UECE) e Aluiza Alves de Araújo (UECE); A realização 
variável da dental /d/ no morfema de gerúndio em Salvador e Porto 
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Alegre, de Cassio Murilio Alves de Lavor (UECE), Aluiza Alves de Araújo 
(UECE) e Francisco Ferreira de Souza (UECE);  Aí e então: um estudo 
variacionista sobre os sequenciadores no falar culto de Fortaleza-CE, de 
Aluiza Alves de Araújo (UECE), Daniel Aguiar e Silva (UECE) e Marília 
Alencar Freitas (UECE); A variação ter/haver nos séculos XX e XXI na 
escrita de jornais cearenses: uma análise preliminar, de Francisco 
Ferreira de Souza (UECE), Iara de Sousa Nascimento (UECE), Julianne 
Rodrigues Pitta, (UECE), Aluiza Alves de Araújo (UECE) e Rakel 
Beserra de Macêdo Viana (UECE) e A redução de gerúndio na norma 
culta dos fortalezenses, de Priscilla Mayara Estrela Barbosa (UECE), 
Tania Gabriella Costa Pinheiro Sombra (UECE), Aluiza Alves de Araújo 
(UECE) e Wilson Júnior de Araújo Carvalho (UECE).

No que se refere ao eixo temático Sociolinguística Educacional, 
tem-se o artigo Variação Linguística e o processo de ensino-
aprendizagem nas séries finais do Ensino Fundamental, de Juliana 
Mingote de Oliveira (UEVA). 

Por fim, associam-se ao Sociofuncionalismo, terceiro eixo 
temático, os artigos: Uma visão sociofuncionalista sobre a variação 
entre o gerúndio e a perífrase “estar + gerúndio” com a noção 
aspectual durativa na rede social Twitter, de Larissa de Lima Favacho 
(UFC) e O princípio de marcação no uso dos pretéritos PPS e PPC em 
Língua Espanhola em reportagens do “El País Semanal”, de Valdecy 
de Oliveira Pontes (UFC), Jéssika de Oliveira Brasil (UFC) e Kevyn 
Araújo Silva (UFC).

Os organizadores



Capítulo 1

SOBRE O REFLEXIVO SE

Grace dos Anjos Freire Bandeira (UFAM)1
SOBRE

 O REFLEXIVO 
SE

Grace dos Anjos Freire Bandeira (UFAM)
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“Mande-me um maço de palitos para dentes mas não dos que 
lhe comprei qdo ahi cheguei por serem mtos ordinarios, úma lata 
de azeitonas, meia caixa com batatas que aqui se vende muito e 
eu tambem como com o bacalháo, um queijo do reino, uma lata 
bolaxas de soda, e 4 garrafas de aguardente forte para faser-se 
caffé a qualquer hora da noite e mmo em qualquer circunstancia 
de molestia pa se faser qualquer remedio”. 

O trecho de carta com que iniciamos este artigo ilustra um 
sistema de comercialização chamado de aviamento, muito peculiar à 
época de extração do látex de seringueira na região amazônica. 

Sob tal sistema, em especial de compra e venda de bens de 
consumo, ou ainda de representação (via procuração), o homem que 
vivia na região da Floresta Amazônica e seu entorno escrevia cartas 
enviando, para a capital Manaus, notícias sobre o seu quotidiano 
e suas necessidades materiais. As cartas manuscritas, datadas de 
1877 a 1989, eram endereçadas à empresa dos irmãos Araújo que 
aviava os pedidos, ou seja, despachava as mercadorias solicitadas 
nas cartas, fazendo com que chegassem de barco (vapor ou lancha) 
ao seu destino. 

Finda a empresa, a família Araújo doa, em 1989, à Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM), farta documentação produzida ao longo 
da existência da empresa que havia se tornado a maior casa aviadora 
dos tempos áureos da borracha. Este conjunto de documentos, hoje 
sob a guarda do Museu Amazônico (órgão suplementar da UFAM), 
reúne também, além das cartas manuscritas, Escrituras de Seringais, 
Diários de Navegação, Contratos de Trabalho, Folhas de Pagamento, 
Guias de Embarque, Livros Diário e Razão.

As cartas manuscritas, a exemplo da carta acima, de 27 de 
março de 1879, estão em processo de digitalização e são objeto de 
nosso estudo e parte integrante do Projeto de Pesquisa sob o título 
“Cartas dos séculos XIX e XX: organização de um corpus diacrônico 
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do português registrado no Amazonas no período áureo da borracha”.  
Com elas, não somente as Letras têm se beneficiado do que ali está 
registrado, mas também a História, a Geografia, as Humanidades em 
linhas gerais. 

Somando-se, as diversas ciências estão permitindo o desvelar 
de um importante período da história do Amazonas dos séculos XIX e 
XX, sua gente, seu estilo de vida, seu modo de expressão. Este último, 
o nosso propósito: descrever a variedade de português registrada nas 
cartas, com vistas a responder à pergunta que formulamos em torno 
de um modo particular de expressão e de uso da língua portuguesa na 
região de escritura das cartas. A respeito das variedades linguísticas e 
suas singularidades, Faraco (1991, p. 18) afirma que 

Cada variedade é resultado das peculiaridades das experiências 
históricas e socioculturais do grupo que a usa: como ele se 
constituiu, como é sua posição na estrutura socioeconômica, 
como ele se organiza socialmente, quais seus valores e visão 
de mundo, quais suas possibilidades de acesso à escola, aos 
meios de informação, e assim por diante. 

A propósito, reportando-nos ao trecho de carta que citamos 
antes, podemos afirmar que o seu estudo nos conduz para além 
das questões gramaticais e linguísticas, principalmente quando nos 
aproxima das lutas do homem que aqueles tempos viveu. Pelo trecho 
em questão, por exemplo, sabemos das queixas do seu remetente 
ao dizer-se insatisfeito com a qualidade dos palitos de dentes que 
lhe foram entregues em outra oportunidade. Identificamos, também, 
o relato detalhado dos produtos da sua preferência e necessidade 
(azeitonas, batatas, ‘bacalháo’, ‘bolaxas’, aguardente, ‘caffé’) e 
somos, por fim, informados dos potenciais usos de um ‘aguardente 
forte’ - para iluminar os ambientes, para fazer fogo, para ajudar no 
preparo de remédios.
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À luz do que dissemos até então, ao sabor das notas sociais 
e linguísticas, trazemos, nesta oportunidade, notícias do modo como 
se comporta o reflexivo SE nas cartas escritas à mão no período de 
dez anos, entre 1879 e 1889.  A pesquisa em curso, a que fazemos 
referência aqui, não nos permite (ainda) tomar os resultados em termos 
percentuais e de pesos relativos. De toda maneira, nós discutiremos os 
dados de que dispomos a respeito de SE, submetendo-os ao olhar da 
Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Como dissemos, o corpus de nossa pesquisa, que são os 
originais das cartas manuscritas dirigidas a Joaquim Gonçalves de 
Araújo (1860-1940), o Comendador J. G. Araújo, e a membros da 
mesma família, em decorrência do sistema de aviamento, descrito em 
(1)1, propicia que investiguemos aspectos linguísticos que resultam 
de empregos linguísticos concretos, donde também heterogêneos. E, 
mesmo assim, passíveis de sistematização. 

(1) Queirão ter abondade mandar me no seguinte vapor as 
mercadorias constantes da notta abaicho

Assumir um estudo de base laboviana implica, então, considerar 
que a “heterogeneidade linguística, tal como a homogeneidade, não é 
aleatória, mas regulada, governada por um conjunto de regras” (NARO, 
2003, p. 15). Este, o pressuposto básico do estudo da variação no uso 
da língua. Sob tal pressuposto, o da heterogeneidade dialetal, vamos 
ao corpus selecionando e organizando um conjunto de dados escritos, 
nos quais esperamos encontrar elementos linguísticos de natureza 
diversa, que possivelmente evidenciem supostas características de 
uma variedade típica do português registrado no Amazonas. 

1 O dado em (1) corresponde a trecho de carta de 15 de fevereiro de 1881.
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Metodologicamente, o tratamento a ser adotado segue o modelo 
sociolinguístico quantitativo laboviano; modelo que defende, como 
princípio, a ideia de que toda língua é, por definição, diversificada 
(LABOV, 1972). Uma diversidade que se traduz pela convivência, num 
determinado estágio da língua, de mudanças acontecidas ao longo 
do tempo; noutras palavras, a diversidade sincrônica se explica pelas 
mudanças ocorridas diacronicamente.

O sistema linguístico, do ponto de vista sincrônico, é considerado 
num determinado momento histórico. Cada fato linguístico, nesta 
abordagem, é observado quanto ao seu funcionamento, ou seja, a 
descrição linguística se dá pela observação da “relação entre coisas 
coexistentes” (PETTER, 2011, p. 18). Na diacronia, por sua vez, 
são estudadas as transformações vividas pelos fatos linguísticos, 
permitindo-se as comparações entre os fatos em estudo e aqueles que 
os precederam ou sucederam.  Na primeira, como os fatos linguísticos 
estão se comportando num estado da língua; na segunda, como os 
fatos linguísticos se comportam em sucessivos estados de língua. 

No que diz respeito ao projeto sob nossa coordenação, 
decidimos por desenvolver estudos descritivos que tomam por objeto 
as cartas escritas dentro do período de dez anos, ao final de quando 
abrem-se novos decênios; o que permitirá, assim entendemos, 
o exame dos fatos linguísticos também em relação a sucessivos 
estados de língua. 

Em relação ao método laboviano, de pesquisa alicerçada em 
dados concretos de fala, temos a registrar que nos apoiamos no que 
propõe Mattos e Silva (2006) sobre pesquisa com dados escritos do 
português arcaico. Explicamos. Como à época da escritura das cartas 
o Brasil não dispunha de modelo de escrita correta, acreditamos que a 
forma de se ‘registrar por escrito’, em cada uma das cartas manuscritas, 
exprime grande aproximação com a forma de expressão oral. 
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As soluções, portanto, dos remetentes para o registro de formas 
do português, entre os anos de 1879 e 1889, não são, necessariamente, 
orientadas pelo Primeiro Formulário Ortográfico de 1911, pois este não 
foi adotado no Brasil, mas somente em Portugal. Entendemos, por isso, 
que podemos aplicar, aos nossos dados, a compreensão de Mattos e 
Silva (2006, p. 17) em relação a dados escritos do período arcaico: “o 
texto escrito do período arcaico se aproxima, em geral, mais da fala do 
que os textos escritos posteriores à normativização gramatical”.  

Quanto ao SE, tema deste artigo, vale partir do que propõe 
Bechara (1966), ao relacionar a função semântica de agente e paciente 
do processo verbal ao que ele próprio chama de função reflexiva. Diz o 
autor que “a função inicial e própria do pronome se é, como em latim, 
a de reflexivo, isto é, faz refletir sobre o sujeito a ação que ele mesmo 
praticou. Ex: O homem cortou-se. Indica, pois, ao mesmo tempo, 
atividade e passividade” (BECHARA, 1966, p. 313).

O entendimento que se põe inicialmente é, pois, o de um SE 
que recupera o sujeito gramatical que, por sua vez, é agente da ação 
expressa pelo verbo e, em recuperando-o, passa a indicar que o 
sujeito (agente do processo verbal) é também paciente. Apropriando-
nos do exemplo, acima, de Bechara, resumimos dizendo ser aceitável, 
também, interpretar como ‘o homem cortou a si próprio’.

Há casos, no entanto, em que o SE não recupera um sujeito 
agente. Quando ouvimos ‘João se assustou’, tomando um dado do 
nosso uso contemporâneo, sabemos que ‘João não assustou a si 
próprio’ mas, ao contrário, interpretamos como sendo possível que 
‘ele tenha ficado assustado com algo ou alguém’. ‘João’, aqui, não 
corresponde a agente da ação verbal, mas é nome recuperado por SE. 

Casos como esse, e também com os verbos ‘aposentar-se, 
aborrecer-se com, magoar-se com, casar-se com, classificar-se em, 
reunir-se com, separar-se de, formar-se em’, por exemplo, nos informam 
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sobre as vezes em que o SE recupera sujeitos não-agentes. Oliveira e 
Sousa (1953, p. 214) trata, a esse respeito, quando faz referência a este 
pronome. Indica que o se reflexivo tanto pode denotar que “a acção 
repercute no mesmo sujeito que a pratica”, quanto pode apontar para 
uma “acção recambiada, e não de agente”.  

Nestes termos, assumimos ser possível afirmar que “o se é 
marca de identidade entre sujeito e objeto gramaticais. Mas não só” 
(BANDEIRA, 2007, p. 13). Pode, em certos casos, não refletir um 
sujeito agente. Em resumo, ao dizermos reflexivo, sobre o pronome SE, 
notadamente pretendemos atribuir-lhe a função de recuperar o nome 
que substitui. Em outras palavras, quando SE é pronome, fica ‘em lugar 
de, em vez de’. Ou seja, pro, que é preposição latina de muitos usos, 
pode também dar ideia de substituição; do que se propõe pronomen, 
que substitui um nome e o traz de volta, reflexum, dobrado. Como diante 
de um espelho, o se (ou me, te, nos, vos) reflete (portanto, dobra) o 
nome que age, ou ainda, sobre o qual recai um estado ou qualidade; 
licenciando, assim, a anaforização (do grego, levar para trás). Grosso 
modo, um SE cujo uso pressupõe um movimento retroativo. 

Isto posto, nós nos voltamos ao SE, agora para considerar seus 
contextos sintáticos, quando então percebemos, à luz do conjunto de 
dados que estudamos, que não estamos falando de um único SE. Nas 
palavras de Ilari (1992, p. 106), “as principais novidades na sintaxe 
dos pronomes afetam o reflexivo se, que assume algumas funções 
totalmente desconhecidas na sintaxe clássica”. Donde reflexivo, 
recíproco, apassivador, indeterminador, expletivo (isto para citar os já 
tratados por longa tradição); além dos quais, o inerente (NUNES, 1995, 
p. 205) e o ergativo (NUNES, 1995; CANÇADO, 2003).

De volta ao nosso corpus, ocupamo-nos das opções dos 
remetentes das cartas, ou em favor do uso de SE, ou de sua não-
lexicalização. Esta é, portanto, nossa variável dependente: presença/
ausência de SE. Claro, identificando a alternância (se vazio, se SE) e 
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distinguindo, em cada caso, a função de SE, para cotejar, por exemplo 
e oportunamente, com o que Galves (1996, p. 392) afirma, ao tratar de 
‘modificações’ do sistema pronominal do português brasileiro: 

Um terceiro aspecto da mudança ocorrida no século XIX é a 
diminuição da freqüência da concordância em estruturas com 
se estudada por Nunes (1990, 1991), que analisa essa evolução 
como um sinal de que o se tende a ser interpretado como 
indeterminador e não mais como apassivador. 

Em se considerando os nossos dados, atestamos, como 
em (2), de 10 de janeiro de 1879, que a opção do remetente da 
carta em questão, não promovendo a flexão verbal em número, – 
‘compra-se galinhas’ e não ‘compram-se galinhas’ – demonstra que 
o entendimento não é o de ‘galinhas serem compradas’ mas de que 
‘alguém compra galinhas’.  

(2) visto como aqui compra se gallinhas e ms alguma cousa 
com aguardente e Sabão. Manda me tudo pelo 1º paquete e 
bem arranjado

Também acerca da mesma questão, Silva e Koch (1996, p. 66) 
analisam o uso de SE em ‘Vende-se ovos frescos’ e sobre o exemplo 
dizem que o se, ao representar o agente da ação expressa pelo 
verbo, permite que o locutor simplesmente indetermine o sujeito. Em 
Milanez (1982), lemos que “a maioria dos falantes intui a construção 
se sempre como ocorrência de sujeito indeterminado [...] daí o fato 
de não concordarem o verbo com o grupo nominal, o qual é intuído 
como mero objeto direto”. Conclui propondo que uma construção do 
tipo ‘fumam-se charutos’ não é uma oração produtiva no português 
do Brasil. É o que Nunes (1990, 1991) e Menon (1993, 1994), por fim, 
apresentam como tendência: que o se tende a ser interpretado como 
indeterminador e não mais como apassivador. 

Ainda em torno de um se indeterminador, vitorioso sobre se 
apassivador, trazemos o dado em (3), de 15 de janeiro de 1879.   Nele, 
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a noção de indeterminação do sujeito, como a defende Menon (1994; 
2006, p.128): “concerne os casos em que não se pode ou não se quer 
nomear o sujeito”.  Temos notado, no que diz respeito ao corpus em 
estudo, que o se é presente nos casos de indeterminação do sujeito 
construídos com o verbo poder (auxiliar, suporte) seguido de outro, 
principal, no infinitivo: ‘não se pode estar’, ‘não se pode suportar’.

(3) ha dias que não se pode estar é preciso entrar pa o 
mosquiteiro, a praga é tanta que não se pode suportar por que 
chegão morder pr cima das meias e da roupa do corpo, emfim 
é o peior lugar que tenho visto. 

Em relação, no entanto, ao contexto de indeterminação 
quando com verbos no infinitivo, temos observado dois distintos 
comportamentos: a realização de se, em (4); o vazio, em (5). São 
exemplos de tal disputa os usos ‘para se comprar’ e ‘para comprar’, 
em (4) e (5) respectivamente. Ou ainda, ‘alguma cousa que se comer’ 
e ‘o que comer’, igualmente nesta ordem de apresentação: em (4) e 
(5). Ambos os dados são do ano de 1879, expressam modos de dizer 
do sexo masculino e são trechos de cartas escritos em Tabatinga (AM). 
Como não temos informação sobre os anos de estudo sistemático 
dos remetentes dos documentos, não conseguimos trazer à análise 
alguma questão pertinente à variável escolaridade. 

(4) aqui se precisa mto de dinheiro para se comprar alguma 
cousa que se comer (09031879) 

(5) que me remetta algum Dinheiro para comprar o que 
comer (10011879)

Na oportunidade, também registramos que, até o momento, 
somente uma carta foi assinada por mulher; o que, certo modo, nos 
sugere que poucas ou quase nenhuma mulher sabia escrever nos idos 
de 1870. É comum vermos, a esse respeito, que os homens falam, nas 
cartinhas, em nome de suas esposas, mães, irmãs – inclusive sobre 
temas envolvendo tecidos, sapatos, itens de higiene pessoal. Em Silva 
(1974, p. 157), lemos que 
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Com Pombal, ao menos oficialmente, as meninas entram na 
escola e abre-se um mercado de trabalho para as mulheres: o 
magistério público. Em 1755, o governo português determinou 
que a direção das povoações jesuíticas passaria ao clero regular 
e que deveria haver duas escolas de ensinar a ler e escrever: 
uma para os meninos e outra para as meninas.

A História segue nos mostrando as poucas iniciativas de sucesso 
neste sentido, dentre as quais estariam as escolas com cursos de 
bordado, costura, flores, rendas, bolos etc. Em (6), temos um trecho 
de 10/02/1879 que ilustra o que, há pouco, dissemos – é um homem 
quem escreve, pedindo que se compre algo para a mulher: um leque, 
um chapéu de sol.

(6) A Sta Anna quer um loque e um chapeo de Sol para Ella, 
cousas estas mto precizas aqui pa ella dar na lama

Nós nos voltamos, agora, particularmente para o que está em 
(4), ‘aqui se precisa muito’ e em (6), ‘cousas estas mto precizas aqui’. 
Em comum, os usos do verbo ‘precisar’ e do adjetivo ‘precisas’ (este, 
com o sentido de ‘necessárias’ e escrito com z).  De acordo com Galves 
(2001, p. 81), em relação ao que destacamos em (4), ‘aqui se precisa’, 
o que temos é a indeterminação do sujeito. A autora nos traz o exemplo 
‘Aqui conserta sapatos’, sobre que diz tratar-se de indeterminação do 
sujeito que pode ser expressa simplesmente pelo sujeito nulo seguido 
do verbo na terceira pessoa do singular. Para Galves (2001, p. 127), um 
“aspecto especialmente revelador da gramática brasileira”. 

Ilari et alii (1996, p. 107) também examinam ‘precisa’, em lugar de 
‘se precisa’, em contexto semelhante a ‘Aqui no Brasil precisa de gente 
que queira trabalhar2’. Para os autores, a “referência generalizada com 
a terceira pessoa do singular sem sujeito expresso chega a sugerir 
uma interpretação de referência unipessoal (sujeito oracional). Assim, 

2 ‘Aqui no Brasil precisa de gente que queira trabalhar’ é dado do projeto Varsul Paraná, 
que coletei por ocasião da elaboração de minha tese de doutorado, sobre o reflexivo 
se (BANDEIRA, 2007, p. 89).
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[...] precisa pode chegar a entender-se como equivalente à expressão 
neutra é preciso”. No corpus em estudo, não temos registros de 
semelhante uso, que poderia corresponder a ‘Aqui precisa’. Temos, 
entretanto, como apresentamos em (6), o emprego de ‘precizas’, 
no contexto sintático de ‘cousas mto precizas aqui’. Em razão de tal 
uso, ampliamos nossa pesquisa em direção às formas nominais (o 
particípio, principalmente) em função adverbial e adjetiva.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além do reflexivo SE, conforme demonstram os trechos de 
cartas que citamos, muitos são os conteúdos linguísticos e humanos 
oportunizados pelos documentos em processo de digitalização. 
Pelas cartas nos chegam formas variantes, tais como ‘pesso (peço), 
praser (prazer), assucar (açúcar), fiserão (fizeram), prejuiso (prejuízo), 
dessedir (decidir)’. Também, de natureza linguística, são concorrentes 
os usos que se seguem: ‘sinhora (senhora), dissida (decida), quirião 
(queriam), infadonha (enfadonha)’, do que é exemplo o dado em (7), 
de 8 de abril de 1879.

(7) Recom mende-nos a sua sinhora, que nos por cá ficamos 
sem maior novidad grassas a deus. 

Esses dados de variação, associados, por exemplo, a ‘familhia 
e felhicidade’ podem sugerir, ilustrando, o modo como tais formas 
eram pronunciadas no período em estudo. Tornam oportunas, por 
conseguinte, associações com usos de que temos notícias nos nossos 
tempos: ‘minino, tiatro, eu pôs’, dentre outros, que licenciam reflexões 
em torno das variações e/i, o/u.  

A exemplo destes últimos, também estamos considerando 
os usos de Vossa Mercê (de Vmc, Vmce, vmcês , Vmces e vm a V, 
simplesmente); o futuro e a futuridade (‘vai proibir, vai mandar, eu 
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lhe serei, poderá’); a colocação pronominal (‘perdios, transportalos, 
calculal-o, appromptat-o’). Isto para citar alguns exemplos do universo 
de questões gramaticais e linguísticas que são objeto de estudo de 
vários grupos de trabalho.

Seguimos retomando as realizações de SE. Neste instante, 
para tratar de um SE com que se constroem os verbos ‘encontrar-se 
com’ e ‘achar-se em’; em (8), de 11 de fevereiro de 1879. Estes, de 
sintaxe em uso também nos nossos dias. Diferentemente, em (9), 
um dado de 09 de março de 1879 traz a forma verbal ‘confessar-se 
ser’: ‘me confesso ser Amo3’, que entendemos resultar de dois usos, 
concomitantes, do mesmo verbo, ora pronominalizado (confessar-
se), ora não (confessar algo).

(8) e q quando se encontrar com elle muito breve lhe agradecerá 
pessoalmente não só este favor com os de ms que tem recebido 
delle, em suas viagens quando nos achavamos em Moura.

(9) Receba com cenciridade os meos votos de estima e 
consideração a suapessoa de qm me confesso ser Amo.

Fazemos, por fim, um registro à luz de parte da carta com 
que abrimos este artigo: ‘aqui se vende muito e eu tambem como 
com o bacalháo’. Nesta, ‘se’ e ‘eu’ identificam um mesmo referente; 
sugerindo, assim, que incluamos, entre os temas de nossa 
pesquisa, não somente a descrição dos recursos para indeterminar 
empregados pelos remetentes das cartas do acervo J.G. Araújo, 
mas também uma descrição dos pronomes, especialmente aqueles 
em função sujeito e objeto.  

Assim, indo ao encontro das soluções, no âmbito linguístico, 
que os remetentes das cartas davam para o que tinham a registrar, 

3 Entenda-se Amo como ‘amigo’, fruto de nossa descoberta depois de muita lida com as 
cartas. Também, em (9), está ‘qm’, que se lê ‘quem’, mais uma das tantas formas abreviadas 
nos documentos. A esse respeito, nos dedicamos para qualificar os critérios para abreviar 
e, nestes casos, verificar se esse fato se explica, pelo menos em parte, pela pouca tinta 
disponível à época.
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damos a conhecer o português aqui registrado nos anos de 1879 a 
1889; o que, de certo modo, encontra relevância também em Galves 
(1996, p. 387), quando afirma que “é nos documentos do século XIX, 
em particular da segunda metade, que surgem os fenômenos que 
caracterizam a sintaxe do português falado atualmente no Brasil”. 

Por ora, não temos os números para analisar se as estruturas 
com SE, nas cartas, voltam-se mais para as ações que se assumem 
a partir dos seus agentes ou de seus pacientes (VILELA; KOCH, 2001, 
p.181), nem mesmo podemos falar de tendências, como aquela a que 
se refere Bechara (2004, p.178), ao trazer o traço [-concordância] para 
as construções com SE e, desta maneira, indicar um percurso: “da 
passiva à indeterminação”, como no dado em (2).  

Temos, sim, no que depositamos grande valor, uma oportunidade 
a mais para revelar, com as histórias contadas nas cartinhas, traços 
relativos ao comportamento do homem que viveu boa parte dos 
anos da segunda metade de 1800. Uma gente, salvo engano, de 
muitas lutas, de inumeráveis carências, de grande coragem, de larga 
honestidade, como demonstram os dados, a seguir, em (10) e (11); 
ambos, de março de 1879. Com aquele ‘Adeos’, em (11), para nós 
um ‘até breve’, concluímos, desejosos de contribuir, com os estudos 
do português do Brasil, trazendo notícias do Brasil Amazônico, de há 
mais de dois séculos.

(10) Eu não quero que o Amo proceda assim, nem tão pouco dê 
a nimguem disculpas a meo respeito afim de evitar que os meos 
credores me considerem como caloteiro.

(11) A Santa4 Anna manda não só lhe agradecer as encommendas 
dellas que foram boas, como tambem muitas e muitas saudades 
a D. Nica e ao Lulú Gonsaga, e eu tambem envio mas saudades 
a todos em geral, e não se esqueça da chita que ella pedio pa 
vestidos de casa boa, larga e barata – Adeos.

4  Por vezes, em lugar de ‘Santa’, encontramos Sta, que entendemos por ‘senhorita’.
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1 INTRODUÇÃO

Estudos acerca do pronome SE, em especial de sua função 
reflexiva, têm apontado para um processo de variação cujo padrão 
sociolinguístico assenta-se no binômio [realização vs apagamento]. 
Ademais, recrudesceu neste século o interesse pelo estudo do 
vernáculo de comunidades afro-brasileiras em diversos graus de 
isolamento social; e diferentes momentos e processos de aquisição da 
Língua Portuguesa (LUCCHESI, 2015). Trazemos, pois, à baixa o caso 
da comunidade linguística do Rio das Rãs, comunidade quilombola, 
situada no estado da Bahia. 

É inegável que as línguas variam no tempo e no espaço. Tais 
critérios – tempo e espaço – foram assaz utilizados para evidenciarem 
diferenças linguísticas dentro de um mesmo sistema. No entanto, a 
falta de um aparato teórico-metodológico, fez com que o estudo 
da variação dentro dos estratos sociais ficasse para uma posterior 
investida, certamente, resultada da necessidade, advindas da frágil 
noção de código restrito, de derrubar os estereótipos linguísticos. 

Desta forma, foi-se necessária uma pesquisa no que tange à 
língua em seu uso real, cogitando explicações para as variações nos 
âmbitos socioculturais distinguidos em determinada comunidade, 
observando a língua não só como um produto social, mas um reflexo 
dos valores das classes sociais (LABOV, 1972). A partir de então, 
a língua passou a ser tratada por dois polos: a língua variável em 
constante instabilidade e a língua considerada produto cultural 
criado para ser referência de comportamento linguístico considerado 
conveniente, adequado. 

Por conta disso, mantêm-se pelo menos duas visões 
contrastantes no tratamento da língua no Brasil, segundo Angela Paiva 
Dionisio ao trazer reflexões sobre o tema em seu texto Variedades 



33

SUMÁRIO

linguísticas: Avanços e Entraves: a daqueles para quem a língua 
portuguesa está sendo massacrada e exterminada e a daqueles para 
quem as mudanças ocorridas na língua portuguesa falada e escrita 
no Brasil resultam de fenômenos linguísticos naturais e peculiares a 
qualquer língua viva. 

Ainda nesse conjunto de alterações de ponto de vista, restava 
discutir como as variedades de língua se constituíram, não de uma 
corrupção de normas postas e registradas nas grandes obras das 
culturas, mas a língua falada pelo povo e tida como primeira forma de 
manifestação de sua cultura, de sua identidade.

Não é por acaso que Lucchesi (2015), citando pertinazmente 
Deutscher (2005), demonstra o que alguns ainda procuram ver em 
seus estudos, que as variedades populares não são corrupção das 
normas e nem as atualizações das línguas “nacionais” são corrupção 
dos modelos atávicos.

A respeito dessa questão, Souza (2011) na sua dissertação 
de mestrado, intitulada como As estruturas reflexivas do português 
Afro-brasileiro, insere-se na tradição dos que admitem a hipótese 
de que certos fenômenos do Português Popular do Brasil só podem 
ser explicados pelas diferenças sociais e históricas que também 
constituíram a sociedade brasileira.

Considerando o contexto social e histórico da formação 
do Português Popular e procurando contribuir para sua melhor 
caracterização, no que tange ao pronome SE, objetivamos analisar o 
funcionamento do clítico SE em ocorrências de língua falada, dando 
ênfase à variação entre a realização e o apagamento [realização vs 
apagamento]. Em decorrência disso, descrevemos os condicionantes 
(linguísticos e extralinguísticos) que contribuem para a realização e 
sua consequente omissão no Português Popular da comunidade 
quilombola de Rio das Rãs, distrito de Bom Jesus da Lapa-BA, 
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levando em consideração os percentuais que revelam fatores 
linguísticos (estruturais) e extralinguísticos (sociais), que estariam 
condicionando a realização ou o apagamento do SE. Para fins desta 
pesquisa, controlamos, em termos variacionistas (LABOV, 1972), a 
realização do pronome.

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

Após as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos 
(década de 60 do século XX), a Linguística e, mais precisamente, a 
Sociolinguística voltam-se para a discussão da variedade de língua 
usada como vernáculo por grupos marcados socialmente. No Brasil, 
estudos pioneiros de Baxter e Lucchesi (1997) vão discutir a questão 
da formação do Português Popular como fruto de uma alteração social 
e histórica produzida no tempo da Colonização, dando relevo às 
questões de contatos e convivência de aloglotas.

O estudo acerca das características do português afro-brasileiro 
obteve o tratamento devido por partes de linguistas, fazendo exceção 
àqueles que se dedicaram a estudos lexicais, como Amaral (1920), 
Nascentes (1922) e Marroquim (1934), além do já citado Jacques 
Raimundo (1933).

Parece-nos uma tautologia a justificativa de que a clareza 
em determinar que língua ou que línguas africanas influenciaram na 
formação do português afro-brasileiro tenha dificultado a trilhar por 
qual andar na descrição de características supérstites. No entanto, no 
início de século XXI, estudos sistemáticos procuraram recompor “essa 
trilha” por meio de dados históricos, ou melhor, procuraram identificar 
características do português do Brasil vendo-as por meio das línguas 
africanas historicamente aqui faladas. Exemplo disso está na revisão 
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feita por Petter e Cunha (2015) na qual são descritas características 
de línguas africanas que, certamente, tiveram contanto com a língua 
portuguesa no Brasil Colônia. A experiência de Petter em lidar com 
lexicologia e, mais precisamente, com africanismos deu ao trabalho 
uma nova fonte de questionamento, abrindo uma nova trilha para 
elencar características de línguas africanas ainda observáveis no 
português popular e mais precisamente na variedade que assumimos 
como português afro-brasileiro. 

É nesse ponto que a Sociolinguística entra na questão, porque, 
para analisar os padrões de variação e mudança do pronome clítico 
SE, no vernáculo da Comunidade Quilombola de Rio das Rãs, situada 
na cidade de Bom Jesus da Lapa-BA, faz-se necessário entender que 
a variação, em termos laboviano, pode explicar estados pretéritos 
da língua, se são verificados padrões de alteração do vernáculo dos 
falantes e de suas relações com seu entorno linguístico. 

Na concepção sociolinguística, a língua é um sistema heterogêneo 
e variável, mas não se trata de um caos linguístico, permitindo que os 
processos de variação linguística sejam sistematizados e analisados 
cientificamente. A partir dessa perspectiva, o detalhamento sobre a 
variação linguística depende em parte do reconhecimento do papel de 
fatores extralinguísticos (sociais), os quais auxiliam na explicação dos 
fenômenos como fenômenos sociais. A origem geográfica, o grau de 
escolarização, o sexo e a faixa etária seriam alguns desses fatores que 
poderiam explicar como as línguas são. Para Labov:

Haveria processos de variação em qualquer comunidade de 
fala. Através da análise estrutural dos processos de variação, 
é possível conhecer melhor os mecanismos que atuam nos 
processos de mudança em curso na língua, ainda que a 
existência de variação linguística não implique necessariamente 
mudança linguística (LABOV, 2008 [1972]). 
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Desta forma, tal vertente da Linguística, considera a variação 
como o seu objeto de estudo, considerando-a como um princípio 
geral, passiva de estudos científicos.  

Por essa ser uma pesquisa sociolinguística, a manipulação 
de dados faz-se pela retirada de ocorrências, sua respectiva 
categorização, conforme chave de codificação e sua submissão a 
tratamento estatístico por meio de Programa específico para análise 
de regras variáveis – VARBRUL, em sua versão Goldvarb X. Ela é de 
caráter pancrônico, dada de forma que se verifique o pronome SE na 
história do português popular, numa perspectiva diacrônica (para este 
recorte, recorremos às gramaticas tradicionais de Celso Cunha (1986), 
Evanildo Bechara (1966), Neves (2000)), traçando um breve percurso 
diacrônico do SE; e para o recorte sincrônico, utilizamos o corpus 
constituído por falas de 24 informantes/participantes da comunidade 
quilombola de Rio das Rãs.

A nossa investigação sobre o SE se direcionou em função da 
presença ou ausência do clítico. Inicialmente objetivou-se conferir quais 
tipos de SE são mais frequentes na fala dos informantes. Deste modo, 
estabelecemos uma variável dependente. Nossa variável dependente 
é a relação [presença vs apagamento] de SE nas sentenças em que se 
esperaria o aparecimento do clítico devido às especificações lexicais 
do próprio verbo, sua classe hospedeira, ou em função de contextos 
sintáticos favorecedores, conforme exemplificamos a seguir com 
dados do nosso corpus.

Presença: (1) 

“brincava lá de se esconder no mato”

Apagamento: (2) 

“Oh Israel, quando minha menina Ø casar eu quero o tal coisa.”
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As variáveis independentes correspondem aos grupos de fatores 
que possivelmente condicionam a variação. Foi traçado um panorama 
acerca dos contextos de uso do clítico SE na fala da comunidade 
quilombola de Rio das Rãs, a partir da análise do conjunto das influências 
exercidas por vários grupos de fatores linguísticos e sociais.

Almejando identificar os condicionadores linguísticos e 
extralinguísticos que favorecem o uso de uma variante sobre a 
outra, controlamos em relação à variável dependente oito variáveis 
independentes de cunho linguístico e social.  Para cada uma possuímos 
uma hipótese a respeito de seu condicionamento no favorecimento da 
presença do pronome reflexivo SE. 

3 RESULTADOS 

Os resultados apresentados neste texto são parte da dissertação 
de mestrado, em fase de conclusão, de Moreira (2019) intitulada O 
PRONOME SE NA SÓCIO – HISTÓRIA DA PORTUGUÊS POPULAR DO 
BRASIL: um estudo sociolinguística do português afro-brasileiro da 
comunidade quilombola do Rio das Rãs. Tais resultados correspondem 
ao controle de nossa variável dependente presença vs apagamento. 
Assim, os valores pontam para o apagamento do SE na Comunidade 
Quilombola de Rio das Rãs, pois a porcentagem de não-realização foi 
bem maior do que a sua realização.

Tabela 1- Presença [realização] e a ausência [apagamento] do 
pronome SE na Comunidade quilombola de Rio das Rãs.

Presença 38/179 21,2%

Apagamento 141/179 78.8%

Fonte: a autora.
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A visualização da Tabela 1 permite traçar um panorama da 
distribuição dos dados no corpus. Das 179 ocorrências selecionadas, 
38 apresentaram o pronome junto ao verbo (presença), enquanto que 
em 141 ocorrências o pronome foi apagado (apagamento), o que 
equivale a 21,2% de presença contra 78.8% de ausência do pronome. 
Tal resultado, já era esperado antes mesmo da submissão dos dados 
à análise estatística, visto que de acordo a Lucchesi e Souza (2018), o 
uso dos pronomes reflexivos teria sido muito reduzido pelo processo 
de transmissão linguística irregular que marca a formação histórica 
dessas comunidades. Fato que leva a observar que no português 
afro-brasileiro a relação presença vs apagamento, a perspectiva 
é a do apagamento do pronome. Ao comparar com a pesquisa de 
Souza (2011), que versa sobre o português popular rural do Brasil, 
percebemos que se assemelha à nossa, pois o resultado apontou para 
85% das ocorrências de não-realização dos clíticos reflexivos sobre 
a sua realização. Tais resultados confirmaram a teoria apresentada 
e a hipótese por nós aventada. Por outro lado, se temos em um 
segmento estudos de dialetos que amparam tal posição, temos por 
outro, estudos que sinalizam o inverso, conforme apontam os estudos 
de Teixeira (2018), que a partir dos seus resultados, concluiu que os 
falantes de Vitória da Conquista na Bahia preferem o uso do clítico 
em detrimento do seu apagamento, os números apontam 79,3% de 
presença do clítico e 20,7% de ausência.

Para as variáveis independentes, em nosso recorte, consideramos 
como significativa, do ponto linguístico, a variável “tipos de SE”. 

Em função da variável tipos de SE, pautamo-nos na classificação 
proposta por Souza (2011): 

recíproco – entende-se como construção recíproca aquela em 
que cada um dos termos – o sujeito e o complemento (pronome 
clítico) – representa em si mesmo os dois termos da relação 
transitiva (NEVES, 2000, p. 452);
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reflexivo - o reflexivo é aquele que, como o recíproco, também 
incide na estrutura dos argumentos, ou seja, é [+temático] e 
refere o argumento interno (SCHMIDT-RIESE, 2002, p. 255);

passivo - Martins (2003, p. 2) e de Raposo e Uriagereka (1996 
apud MARTINS, 2003) propõem que a construção dita de se 
passivo não tem, na verdade, natureza passiva no português 
moderno, analisando-a como uma estrutura ativa com 
concordância entre o verbo e o seu argumento interno (se 
indefinido), por se tratar de corpus relativo ao século XIX, de 
registro escrito, admitiremos a possibilidade da existência do 
se apassivador, o que somente a efetiva análise do corpus irá 
confirmar ou refutar.

A hipótese aventada por Souza (2011), posteriormente assumida 
por nós, era a de que os clíticos ditos reflexivos, por possuírem valor 
informacional, favoreceriam a realização, enquanto os que não 
possuíssem valor informacional a desfavoreceriam. 

Posto isto, analisamos agora, os dados que constam da Tabela 
2, os quais se referem à realização do clítico, levando em conta a 
tipologia do clítico utilizado.

Tabela 2 - Realização do clítico segundo a tipologia do clítico.

TIPO DE CLÍTICO Nº DE OC. / TOTAL PERCENTUAL

Reflexivo/Recíproco 17/75 12,75% 

Inerente 5/7 71,4% 

Expletivo 2/6 33,3% 

Passivo 4/8 50% 

Fonte: a autora.

Com base nos dados apresentados na tabela acima, a hipótese 
aventada e confirmada por Souza (2011), de que a utilização dos clíticos 
reflexivos/recíprocos constitui um contexto favorável à realização do 
clítico não foi confirmada nesta pesquisa. Como podemos observar 
nos exemplos retirados do corpus analisado, considerando que tais 
clíticos são os que possuem mais valor informacional. 
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(4) a. a gente tem de usar essa água pra Ø banhar

b. aí ela Ø casou com um cara de fora

c. outro já vai  Ø  formar agora esse ano

Seguindo a análise, a utilização do clítico inerente foi favorável 
à realização do clítico – como se observa no exemplo (5) retirado do 
corpus analisado –, contrariando a hipótese levantada inicialmente, a 
qual considerava que tal clítico tendesse à não-realização, uma vez 
que se configura por possuir menos valor informacional. Tal resultado 
se assemelha ao de Souza (2011), cujo resultado favorável à realização 
do clítico se manifesta em 52%, contrariando assim, a hipótese 
defendida no seu trabalho. 

(5) a. ela se queixou de dor de cabeça

b. a pessoa pode se libertar do vício do álcool, do fumo

Todavia, ao passo que o clítico inerente de valor menos 
informacional contrariou nossa expectativa; o clítico expletivo, de 
mesma carga, confirmou a hipótese de que tais clíticos tendessem 
à não-realização, por figurarem entre os que possuem menos valor 
informacional. Exemplificamos em (6).

(6) a. ele saiu daí, e ele Ø foi embora

b. ele Ø foi só, também

No entanto, Souza (2011) observa que o clítico expletivo utilizado 
na fala das comunidades rurais afro-brasileiras isoladas analisadas no 
seu estudo, a quais se assemelham à comunidade rural afro-brasileira 
pautada nesta pesquisa, aparece quase que exclusivamente na 
expressão <IR (ou VIR) + EMBORA> – como acontece em (6a) –, 
dessa forma, o autor afirma que configura-se uma situação de fórmula 
pronta, na qual o falante faz uso do clítico de maneira irrefletida. 
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As variáveis sociais assumem um papel significativo nesta 
pesquisa, pois, a partir delas, verificarmos aspectos relacionados 
à comunidade no que diz respeito à escolha de uma variante em 
detrimento da outra. Estes resultados podem ser bastante reveladores, 
visto que será possível traçar um panorama sob a influência social 
no falante. Para as variáveis independentes, em nosso recorte, 
consideramos como significativa, do ponto social as variáveis: “sexo” 
e “faixa etária”.

Selecionamos a variável sexo, pela sua relevância nos estudos 
da variação. As pesquisas acerca do processo de gramaticalização 
do clítico SE nas comunidades rurais afro-brasileiras, apontam que 
os falantes do sexo feminino tendem a apresentar usos linguísticos 
refratários. Feita essa observação, analisemos os dados da tabela (3), 
considerando a realização do clítico, em relação ao sexo do informante. 

Tabela 3 - Realização do clítico segundo o sexo do informante.

SEXO Nº DE OC. / TOTAL PERCENTUAL

Masculino 12/93 12,9% 

Feminino 26/86 30,2% 

Fonte: a autora.

Os dados apontam que a hipótese de que as mulheres estariam 
mais próximas do uso da norma padrão em detrimento dos homens, 
foi confirmada na tabela acima, com o percentual, respectivamente, 
de 30,2%, e 12,9%. 

Para tal fator, os resultados de Souza (2011) confirmaram a 
hipótese levantada pelo autor que os indivíduos do sexo masculino 
tendem à realização do clítico dito reflexivo, uma vez que, nessas 
comunidades, os homens estão mais integrados ao processo produtivo 
e à vida social, o que permite um maior contato com o mundo exterior 
e, consequentemente, com padrões linguísticos oriundos dos centros 
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urbanos. Para o pesquisador, as mulheres são mais circunscritas ao 
universo doméstico, permitindo a preservação dos usos linguísticos 
mais marcados pelos processos pretéritos de transmissão linguística 
irregular que formaram a gramática dessas comunidades de fala.  

A consideração de Souza (2011) é inviável ao se tratar da 
comunidade quilombola de Rios das Rãs, pois defendemos que, 
devido ao contexto ao qual a mulher está inserida na comunidade, 
que aponta para sua participação efetiva nos vários âmbitos sociais, 
tais como, mercado de trabalho, cenário político, educação, e não 
ao papel conservador enraizado nos costumes sociais que consiste 
a prevalência do comportamento linguístico feminino referente à 
norma de prestígio sobre o masculino. Dutra (2007) salientou em sua 
pesquisa, que os conflitos ocorridos na comunidade de Rio das Rãs, 
impulsionou a participação feminina na comunidade: 

[...] na medida em que tomam consciência da importância de 
sua participação, as mulheres começam a se envolver nas 
discussões e passam a construir seus espaços dentro das 
organizações que são criadas, como é o caso da Cooperativa 
Agropastoril do Quilombo Rio das Rãs, onde essas mulheres 
se fazem presentes, participando da direção ou até mesmo 
organizando-se em grupos específicos de mulheres para 
desenvolverem projetos comunitários, como horta, trabalhos 
artesanais, corte e costura, que as ajudam a colaborar com o 
orçamento familiar. Passaram também a participar, em maior 
número, das reuniões e encontros promovidos pela comunidade 
ou por entidades que colaboram com a resolução dessa 
problemática (DUTRA, 2007, p.68, apud ASSIS, 2019, p. 136).

Deste modo, supomos que a nova postural social da mulher, 
seria viés de transformação daquela Comunidade, pois o contato 
com os diversos grupos sociais estaria condicionando as pressões 
da norma, de modo que estariam assumindo os valores e grupos 
sociais considerados mais prestigiados, portando, que fazem a 
realização do clítico SE.
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De acordo a Labov (2008 [1972]), a variável faixa etária é 
fundamental nos estudos que adotam a análise de tempo aparente, 
uma vez que possibilita a observação dos possíveis processos de 
mudança em curso. Neste sentido, elencamos tal variável a fim de 
identificar a direção que o fenômeno em questão vai apontar.

Analisemos, então, os dados que constam da Tabela 11, os 
quais se referem à realização do clítico, levando em conta a faixa 
etária do informante.

  Tabela 4 – Realização do clítico segundo a Faixa etária do informante.

Faixa Etária Número de ocorrências/Total %

Faixa I (18 a 40 anos) 24/91 50,8%

Faixa II (41 a 60 anos) 11/65 36,3%

Faixa III (acima de 60 anos) 3/23 12,8%

Fonte: a autora.

Os resultados apresentados na Tabela 4 e do gráfico abaixo 
sinalizam a confirmação da hipótese de que os falantes mais jovens 
tendem à realização do clítico dito reflexivo, em detrimento dos falantes 
mais velhos, de modo que indica, assim, um processo de mudança 
em curso, uma vez que, a tendência ao uso da variante inovadora 
aumenta à medida que a faixa etária do informante diminui. Lucchesi 
(2005) preconiza que no Português Popular os falantes mais jovens 
estão em processo de aquisição da variável mais próxima à norma culta 
urbana, a privilegiada, revelando nesse nível de idade uma mudança 
em progresso. A favor disso, os resultados obtidos em Rio das Rãs se 
aproximam da pesquisa de Souza (2011), ao confirma tal hipótese. Mas 
em contra ponto, os resultados de Teixeira (2018) mostraram, que são os 
informantes da faixa etária intermediária – com frequência de realização 
de 82,5%, que tendem mais à realização do pronome clítico SE. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados aqui apresentados são parciais, já que estamos 
no processo de escrita do texto final para a defesa da dissertação, 
e ainda ensejamos fazer uma revisão dos dados para maior eficácia 
quanto os resultados obtidos. 

Por enquanto, os dados vistos pelo Programa GoldVarb X 
indicam que a variável: tipos de SE apresenta possibilidade de padrão 
de apagamento, já que as diferenças percentuais são mais relevantes. 

Em relação à tipologia do clítico, o clítico reflexivo/recíproco 
demonstrou apresentar maior número de ocorrências, demonstrando 
grau ou nível acentuado de apagamento, demonstrando uma 
hierarquia percentual que esperamos seja comprovada pela análise 
de frequência. 

Se considerarmos as variáveis sociais, vamos perceber que 
a variável sexo, preliminarmente, indica que as mulheres costumam 
realizar mais o pronome do que os homens. Dados que se confirmados 
poderão esclarecer a configuração dos papeis sociais que a mulher 
tende a assumir dentro da comunidade linguística. 

Os dados da faixa etária revelam que existe uma tendência, 
percentualmente falando, de mudança em curso, o que se confirmado 
na análise de frequência pode apontar para o progressivo uso do 
pronome, se as mesmas forças e valores se mantiverem na comunidade 
como agora verificamos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ouvir determinadas frases como: “Português é muito difícil” ou 
“os brasileiros não sabem Português”, é extremamente comum. Não 
obstante, a Língua não deve ser considerada como um objeto estático. 
Se nos fecharmos para tal conceito, perdemos as transformações 
ocorridas durante anos, tanto em aspectos linguísticos, culturais 
quanto sociais. Por conseguinte, estigmatizamos a linguagem dos 
nossos alunos e os tornamos vítimas do Preconceito Linguístico.

Bagno, na obra “Preconceito Linguístico o que é como se 
faz”, faz uma interessante reflexão sobre o tema e aborda o quanto a 
língua de prestígio inferioriza os falantes que não se utilizam de suas 
regras. O preconceito contra determinadas maneiras de expressão 
dos brasileiros nasce dentro da própria escola no momento em que o 
professor se utiliza dos termos taxativos como “certo” e “errado” para 
categorizar a fala dos alunos. Conforme afirma Bagno (2007, p. 15)

... ao não reconhecer a verdadeira diversidade do português 
falado no Brasil, a escola tenta impor sua norma lingüística 
como se ela fosse, de fato, a língua comum a todos os 160 
milhões de brasileiros, independentemente de sua idade, de 
sua origem geográfica, de sua situação socioeconômica, de 
seu grau de escolarização etc. 

É essencial considerar a história social do país, assim como, 
o percurso de cada aluno. Estes muitas vezes, provenientes de 
comunidades pobres que não oferecem condições mínimas de 
sobrevivência, sofrem influências diversas e, consequentemente, a 
língua falada por eles também apresentará aspectos de acordo com 
as suas experiências.  

A escola, antes de tudo, é o espaço mais social, diverso e 
democrático que deve existir. Portanto, trabalhar maneiras de combate 
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ao preconceito linguístico carece de sua total participação. Elitizar a 
língua trata-se de um pensamento retrógrado e equivocado, partindo 
do pressuposto de que somos frutos de uma miscigenação e, portanto, 
carregamos em nossas veias influências de diversas culturas. 

Apesar da pluralidade do Brasil, o preconceito mostra-
se enraizado na sociedade. E quando tratamos das variedades 
linguísticas expressadas e fortemente menosprezadas pelos falantes 
cultos, não é algo isolado, mas sim teoria difundida ao longo dos anos 
por uma minoria de muitos privilégios que não possuem sensibilidade 
para compreender as mudanças da língua influenciadas por uma 
série de fatores.

Inferiorizar alguém pelo modo como fala ou expressões próprias 
de um estado é negar a própria língua. Essas pessoas também falam 
português, são capazes de se fazerem entender, no entanto são 
expostas ao ridículo e rejeitadas pelas classes altas. 

A língua vista a partir do social, insere o indivíduo de forma 
igualitária em diversas esferas sociais, concomitantemente, consegue 
transformar a vida do falante a uma realidade antes nunca imaginada. 
Pois, quando pode-se levantar questões sobre a relação do homem 
com a língua e concluir que esta sofre implicações de parâmetros 
sociais diversos, é possível pensar que existem maneiras de reduzir 
esse preconceito tão presente em nosso país. 

Considerando as características culturais, sociais e econômicas 
às quais o povo brasileiro está exposto há décadas, esse trabalho foi 
realizado fundamentado na fala de pessoas da comunidade em que os 
alunos pertencem. As observações tiveram início com uma entrevista 
feita pelas equipes com os moradores e, em seguida, cada uma 
realizou a transcrição e a análise das produções orais. 
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2 METODOLOGIA 

Para Gil (2010), a pesquisa é o instrumento pelo qual se constrói 
um novo conhecimento, a partir de uma metodologia pré-estabelecida 
e organizada, baseando-se em um determinado objeto de estudo. Ou 
seja, pesquisa consiste no desenvolvimento de novos conhecimentos, 
permitindo o desencadeamento de estudos promissores com a 
finalidade de contribuir com a sociedade cientificamente e socialmente. 

A pesquisa apresenta um caráter qualitativo. Segundo Creswell 
(2010), a pesquisa qualitativa apresenta seus procedimentos baseados 
em dados de texto e imagem, tem passos singulares quanto à análise 
dos dados, valendo-se de diferentes estratégias de investigação. Tais 
estratégias de investigação influenciam sobre os procedimentos que 
são adotados na pesquisa.

O estudo em questão teve início com a exposição do tema em 
sala de aula. Durante esse momento, foi proposto aos alunos que 
entrevistassem alguns moradores da localidade. A entrevista propunha 
a análise do linguajar a começar pelas características percebidas em 
cada uma das falas. 

Para análise foram considerados aspectos como: idade, índice 
de escolaridade, classe social e cultura e observaram-se os níveis 
de linguagem apresentados em cada fala. Os participantes também 
foram divididos por categorias, pois tínhamos como colaboradores: 
professores, enfermeiros, idosos, dona de casa e porteiro. 

As perguntas foram pré-estabelecidas e cada um respondeu 
de acordo com as suas experiências. Ao término das entrevistas, os 
alunos iniciaram o processo de transcrição, respeitando integralmente 
a fala de cada participante. Após esse momento, os seminários foram 
organizados e os discentes puderam expor aos colegas de forma oral 
as suas conclusões sobre o estudo.
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A estruturação do trabalho dá-se por revisão de literatura, 
que segundo Trentini e Paim (1999) o estímulo ao pensamento e a 
definição de um problema de investigação de caráter científico têm 
como ponto de partida e de chegada a revisão de literatura sobre o 
tema. Conforme, afirma em 

A revisão da literatura ocupa a posição introdutório do projeto 
e, portanto, decide as bases intelectuais em que a lógica da 
pesquisa está sendo estruturada. O iniciante precisa saber que 
o método está diretamente relacionado ao objeto de pesquisa 
este método tem compatibilidade com a abordagem teórico-
filosófica que sustentará a investigação (1999, p. 65).  

A revisão de literatura atua impreterivelmente na elaboração de 
uma pesquisa. O estudo deve ser rigoroso quanto à escolha do tema, 
definição de objetivos, para que este execute seu trabalho de maneira 
integra e o mesmo corresponda a todas as expectativas, sejam elas 
sociais ou cientificas. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A sociolinguística possui grande importância para a educação, 
pois é a partir dela que se torna possível elaborar planos que amenizem 
o preconceito linguístico tão presente em nossa sociedade e acaba 
por difundir ideias toscas a respeito da língua e dificultando o ensino-
aprendizagem dos alunos. 

Trabalhar o preconceito linguístico na escola é uma maneira de 
oportunizar a cada estudante o conhecimento sobre a causa. O professor, 
enquanto agente transformador do indivíduo carrega consigo esse papel 
de estimular a compreensão sobre os elementos responsáveis por esse 
processo linguístico. Conforme Bagno (2007, p. 105),  
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Cada um de nós, professor ou não, precisa elevar o grau da 
própria auto-estima linguistica: recusar com veemência os 
velhos argumentos que visem menosprezar o saber lingüístico 
individual de cada um de nós. Temos de nos impor como 
falantes competentes de nossa língua materna.  

São necessárias abordagens que ampliem significativamente a 
consciência linguística dos alunos e mostre-os as inúmeras variedades 
de fala. Ao realizar a atividade de entrevistas com as pessoas da 
comunidade, ficou mais perceptível a cada aluno as diferentes 
linguagens presentes em uma única localidade. E de acordo com 
Tarallo (1990, p. 8), “a essas formas de variação dá-se o nome de 
variante.” Ou seja, todas as expressões encontradas pelos alunos na 
comunidade são chamadas de variantes linguísticas.  

Ao analisar a transcrição de cada entrevista é possível entender 
a problemática e os vieses responsáveis pela discriminação da língua 
de muitos brasileiros. É sabido que a língua materna é o português, 
entretanto uma grande maioria utiliza como meio de comunicação 
formas não prestigiadas pela gramática e não aceitas por um 
determinado grupo de brasileiros que se dizem culto. 

São diversos os fatores que influenciam diretamente no modo 
como o brasileiro comporta-se ao fazer uso da língua. A começar 
pela distribuição dos tributos que não acontece de forma igualitária e, 
consequentemente, gera questões de desigualdade social, afetando 
um dos pilares da nossa sociedade, a educação. Portanto, quanto 
menos nossos jovens estiverem na escola, mais surgirão dialetos 
próprios, influenciados pelo espaço em que vive. 

Outro fator que também contribui diretamente com o preconceito 
linguístico é a herança cultural que cada comunidade herdou de seus 
antepassados. Ao reconhecer a miscigenação do povo brasileiro, é 
possível compreender também o quanto essas culturas influenciaram 
e influenciam diretamente na construção da língua. 



52

SUMÁRIO

Essas questões são facilmente identificadas no momento em 
que o discurso do falante é analisado de forma criteriosa e respeitando 
toda a trajetória do entrevistado. Para a análise do tema, contou-se 
com participantes de classes sociais, níveis de escolaridade, faixa 
etária e funções diferentes. 

De acordo com Cesário, Votre (2011, p. 141), a língua é vista 
como “uma instituição social e, portanto, não pode ser estudada 
como uma estrutura autônoma, independente do contexto situacional 
da cultura e da história das pessoas que a utilizam como meio de 
comunicação.” Os elementos sociais tornam-se essenciais para 
estudar as transformações que a língua sofre. 

Tendo como base os estudos sobre a sociolinguística, a 
atividade de sala rendeu boas discussões sobre o assunto. De início, 
alguns alunos apresentaram o pensamento comum da maioria dos 
falantes, menosprezando a forma não padrão usado por alguns 
entrevistados. Enquanto, outros grupos de alunos conseguiram 
estabelecer uma linha de pensamento entre a teoria explicada em 
sala e a prática que vivenciaram. 

Foi possível observar durante as práticas e as análises das 
transcrições que estes se interessaram pelo vocabulário usado por 
alguns entrevistados e os levou a realizar outras pesquisas, como 
procurar saber o significado de determinadas palavras ou expressões 
que não fazia parte do conhecimento deles. 

Descobriram por exemplo, que algumas das palavras usadas 
foram substituídas por outras que eles conhecem, outras eram 
específicas da localidade de origem do participante, ou seja, a 
questão do regionalismo e da historicidade de cada região. Alguns 
ainda observaram o processo da fala, da forma como pausamos a voz 
durante uma conversa, a interrupção, e/ou a repetição de palavras para 
enfatizar uma ideia. 
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Esses efeitos sofridos pela língua são responsáveis por torna-la 
dinâmica, e assim ser capaz de expressar os desejos de cada falante 
a sua maneira. Fechar-se para essas mudanças é fazer da língua um 
objeto sólido e insignificante, pois sendo a língua a representação 
magna de um povo ela não deve ser estática, mas sim mostrar-se viva 
e em constantes mudanças.

Para o professor realizar uma abordagem significativa sobre o 
tema é necessário que ele conheça os documentos oficiais vigentes 
sobre educação e o ensino de língua portuguesa, conhecer a história 
do nosso país, o que envolverá saber um pouco sobre cultura, tradição, 
economia, desigualdades sociais além de outros temas que são de 
suma importância para se exemplificar e corroborar a tese de que não 
temos um português que torna alguns melhores que outros.

Conforme os cita os PCN’s (1998, p. 82) 
É importante que o aluno, ao aprender novas formas linguísticas, 
particularmente a escrita e o padrão de oralidade mais formal 
orientado pela tradição gramatical, entenda que todas as 
variedades linguísticas são legítimas e próprias da história e da 
cultura humana. 

Portanto são esses pontos de atenção que devem ser explorados 
pelos professores. É importante que o docente ao trabalhar questões de 
variação linguística em trabalhos ou provas, tenha o cuidado para não 
se equivocar, pois pode provocar ainda mais a questão do preconceito. 
É sempre interessante realizar um estudo antes e estar consciente sobre 
o que irá tratar e como irá abordar o assunto em uma prova. 

Essas considerações também foram estudadas para que se 
colocasse em prática com os alunos, pois se sabia da possibilidade de 
que em algum momento um aluno ou outro apresentasse algum tipo 
de resistência às formas de expressões com as quais estavam tendo 
contato. E o professor deveria estar preparado para enfrentar a situação 
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de forma exemplar, atuando de maneira significativa com o objetivo de 
amenizar os conflitos de maneira emergencial, porém cautelosa. 

Ter conhecimento e postura diante de situações em que expõem 
algum aluno ao ridículo por fazer uso de uma determinada expressão 
é essencial para não criarmos nos estudantes o sentimento de repulsa 
pela língua, o medo de falar, escrever e ser repreendido ou ridicularizado 
por outras pessoas. A ideia de que o português é difícil nasce porque 
alguém os fez acreditar em tal proposição. 

No entanto, nos primeiros anos de escola a criança sabe falar, 
pronuncia sentenças que embora algumas vezes não atendam as 
regras da gramática, elas são facilmente entendidas. Ou seja, essa 
criança já adentra a escola com um conhecimento de língua inato. A 
partir daí ela irá moldar a sua linguagem, e essa moldagem passará por 
diversas situações, favorecendo a ela diversas variedades linguísticas.

São questões como essa que devem ser observadas pelos 
educadores e pesquisadores da língua. A língua muda, se transforma, 
sofre variações de diversas formas e, consequentemente, conta 
a história de um povo e agrega valores. A língua é um documento 
importante e não pode simplesmente ser delegado a ela um título de 
objeto estático, ela está em constantes transformações.

Todas essas observações renderam boas considerações e foi 
possível trabalhar a ideia de que não existe o “certo” e o “errado”, e não 
podemos desprezar alguém por apresentar formas não prestigiadas 
da língua, por fazer uso de expressões que são adquiridas ao longo 
de sua vida influenciadas por uma série de fatores. As transformações 
sociais, culturais e econômicas do país são responsáveis diretamente 
pelas variantes linguísticas e cabe a escola e a qualquer pessoa 
que tenha conhecimento da língua elaborar planos que ajudem na 
desconstrução do preconceito linguístico. 
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4 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa teve como referência a abordagem da 
variação linguística e o ensino de língua portuguesa. O trabalho visa 
contribuir com novas ideias pedagógicas para serem desenvolvidas 
em sala pelos professores.

Essas novas práticas ajudam tanto o professor a produzir aulas 
mais interativas quanto proporciona ao aluno mais interesse pelo 
aprendizado. Pois, a partir do momento em que ele é colocado como 
protagonista, sente-se prestigiado e com vontade de aprender mais.

A experiência de trabalhar com os adolescentes sobre a 
forma como eles escrevem e a Gramática de prestígio despertou-os 
para uma visão mais ampla sobre Gramática e proporcionou aulas 
interativas e dinamizadas. 

Os alunos passaram a desenvolver de maneira espontânea a 
escrita e, consequentemente, a ideia de que o português é uma língua 
complicada passou a desmistificar-se entre eles. A adequação da 
linguagem aos diferentes contextos de vivências dos alunos ofereceu-
lhes subsídios importantes para a compreensão textual, lexical e 
gramatical de cada um. 
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1 INTRODUÇÃO

Como a simulação de uma conversa entre amigos, a rede 
social Twitter cumprimenta todos os seus usuários com o mesmo 
questionamento: “o que está acontecendo?”. A pergunta abre 
espaço para certa expectativa de respostas nos seguintes termos: 
aquele estruturado através de perífrase verbal com o verbo auxiliar 
“estar” + verbo no gerúndio ou a sentença construída com a forma 
simples do gerúndio, como nos exemplos abaixo retirados da 
amostra (1) e (2), respectivamente:

(1)  i1ff21: estou respondendo perguntas mas até agora ninguém 
me perguntou nada.

(2) i1ff2: pensando no que não deveria mas queria. 

Observando a utilização das duas estruturas mencionadas 
anteriormente, o seguinte trabalho objetiva desenvolver uma 
análise introdutória no que diz respeito à variação linguística entre o 
gerúndio simples e a perífrase “estar + gerúndio”, que possuam o 
mesmo significado referencial, em enunciados com a expressão de 
aspectualidade durativa vinculados no Twitter. 

Além disso, a pesquisa visa aplicar o Princípio de Marcação 
(GIVÓN, 1995) na análise das duas variantes, considerando que o 
gerúndio simples é a forma não-marcada e o gerúndio perifrástico com 
o verbo auxiliar “estar” é a forma marcada. Essa classificação será 
melhor discutida na próxima seção.

A partir desses objetivos, procuraremos investigar os possíveis 
condicionadores linguísticos e extralinguísticos relacionados a esse 
fenômeno para entendermos melhor a motivação da variação entre 
essas formas. O parágrafo anterior evidencia a pertinência da escolha 

1  i1 = informante de número um; f = feminino; f2 = entre 25 e 49 anos. Consultar tabela 1.
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do corpus trabalhado; priorizando, em uso casual, o desenvolvimento 
de enunciados descritivos de um status que está em desenvolvimento 
durante sua elaboração, os tuítes apresentam-se como um material 
ideal para a proposta da análise em questão. 

A partir da caracterização feita por Barros Demétrio e Costa 
(2013), consideramos o Twitter e os tuítes como um gênero textual, 
pois ambos necessitam um do outro para exercerem sua função: “Os 
tweets só funcionarão como gênero no ambiente do Twitter, que, por 
sua vez, não servirá a outro propósito, que não a publicação de tweets.” 
(BARROS DEMÉTRIO; COSTA, 2013, p. 103).

 Em adição, considerando o que foi exposto pelas autoras sobre 
a pluralidade de conteúdos nos tuítes, o presente trabalho focaliza 
no uso mais básico dessas publicações: a atualização do status em 
tempo real. Esse recorte deu-se devido à recorrência atual percebida 
de publicações com o uso de gerúndio. 

Faz-se importante mencionar ainda que a análise partirá do 
tempo presente, diferentemente de grande parte das pesquisas com 
gerúndio, que focalizam na futuridade. Acreditamos que, ao utilizarmos 
esse gênero textual, torna-se interessante explorar a simultaneidade 
entre a ação verbal e o momento da enunciação, ambos atualizando o 
tempo presente e a noção aspectual de duração.

Com a popularidade cada vez mais perceptível de comunicações 
difundidas através de mídias sociais, justificamos a importância deste 
trabalho por sua possível contribuição para os estudos sociolinguísticos 
da língua portuguesa, já que a publicação em massa nessa rede social 
atinge um número significativo de usuários e não usuários, visto que 
os tuítes podem ser acessados por pessoas que não possuem conta 
no website. Além disso, essa pesquisa torna-se relevante para o 
potencial de uma extensão de seu desenvolvimento em estudos sobre 
a aspectualidade verbal e o gênero textual Twitter.
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

O uso da forma simples ou perifrástica do gerúndio é comum 
ao enunciar-se ações em andamento, e, por meio da produção de 
conteúdo por usuários do Twitter, rede social voltada para a atualização 
instantânea de acontecimentos, é possível observar e analisar 
ocorrências dessas formas.

Diante da teoria variacionista inicialmente elaborada por Labov 
(2008[1972]), as formas aqui apresentadas constituem um processo 
de variação linguística. Isso significa dizer que elas são variantes de 
um mesmo fenômeno linguístico, no caso, o aspecto durativo contido 
nas marcações de gerúndio. Em resultado, ambas competem quando 
utilizadas com o mesmo significado referencial.

Em adição, os pressupostos teóricos básicos da teoria 
variacionista podem ser organizados da seguinte forma: (a) A língua 
como sistema heterogêneo; (b) As formas variantes como portadoras 
de significado social; (c) A comunidade como locus do estudo da 
língua, e (d) As relações entre variação e mudança. Todavia, devido aos 
limites deste trabalho, buscamos explorar o pressuposto (a), pois que 
acreditamos que ele possui maior pertinência para fins dessa pesquisa. 

Sendo assim, no que tange à heterogeneidade, pode-se pontuar 
que a língua é formada por regras categóricas e regras variáveis, sendo 
as categóricas aquelas que são aplicadas no contexto linguístico sem 
considerar a variação, e as variáveis as que são condicionadas não só 
pelo contexto linguístico, como também pelo extralinguístico.

Faz-se importante, então, entender que apesar de a palavra 
“heterogêneo” possibilitar a interpretação de que a língua resulta em 
ausência de regras, a Sociolinguística variacionista busca estruturar essa 
heterogeneidade por meio das regras categóricas e variáveis. Com isso, 
investigamos a variável pela ótica dessa heterogeneidade da língua.
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2.1 O princípio de marcação givoniano

Por outro lado, o estudo propõe uma investigação no campo 
funcionalista ou, mais especificamente, sob a perspectiva do 
Funcionalismo norte-americano de Talmy Givón. Com isso, faz-se 
relevante destacar que a análise partirá das formas em variação e 
considerará a aplicação do princípio givioniano de marcação sob o 
fenômeno estudado. 

Como contribuição à fundamentação teórica funcional, foi 
considerado o Princípio de Marcação (GIVÓN, 1995), o qual, adequando-
se às pressões do uso, considera as formas marcadas cognitivamente 
como mais complexas estruturalmente, e as não-marcadas como mais 
simples. Além disso, o estudo da marcação aponta para a frequência, 
indicando que o não-marcado é mais frequente do que o marcado. 

Assim, Givón (1995) estipula três critérios de modo que a marcação 
possa ser analisada: (a) complexidade estrutural; (b) distribuição de 
frequência; e (c) complexidade cognitiva. No que concerne ao critério 
(a), a estrutura marcada tende a ser mais complexa (em termos de 
tamanho estrutural) do que a não-marcada. Já o critério (b) diz que a 
categoria marcada tende a ser menos frequente do que a não-marcada. 
Por fim, em (c) há a consideração de que a categoria marcada tende a 
demandar maior atenção, esforço mental e processamento, tornando-a 
mais complexa do que a forma não-marcada. 

Mais adiante, levando em consideração o princípio meta-
icônico da marcação (GIVÓN, 1991), há uma indicação idealizada de 
que: “categorias que são cognitivamente marcadas (i.e., complexas) 
tendem a ser marcadas estruturalmente (GIVÓN, 1991, p. 106)”. 

Com base no que foi exposto, consideramos a perífrase “estar + 
gerúndio” como a forma marcada, enquanto identificamos o gerúndio 
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simples como a não-marcada. Esta caracterização dá-se devido ao 
fato de que, colocando-as em comparação, a forma perifrástica é mais 
complexa em termos estruturais e cognitivos-funcionais, já que traz 
informações complementares em seu verbo auxiliar: as marcações de 
tempo e pessoa. Em contrapartida, o gerúndio simples aponta apenas 
para o aspecto. 

2.2 A noção semântica aspectual de duração 
e a escolha do tempo presente 

A categoria verbal de aspecto apresenta descrições variadas, 
e seu conceito não é bem delineado. Tafner (2009, p. 56) pontua 
que “não há muito consenso entre os estudiosos quanto ao 
conceito de aspecto”. Dessa forma, faz-se necessário um recorte de 
posicionamentos elaborados por alguns autores sobre o assunto. No 
caso deste trabalho, especificamente, Travaglia (1981), Mendes (2005) 
e Torres (2014) foram consultados com o intuito de entender melhor a 
noção de aspecto e uma de suas subdivisões: a duratividade.  

Considerando o conceito de aspecto, Torres (2014, p. 93) diz 
que “uma definição ampla de aspecto verbal diz respeito à extensão 
de tempo em que essa situação se realiza (com ou sem duração), ou 
ainda à completude da realização dessa situação (se completa ou como 
incompleta).” O autor ainda discute a diferença entre tempo e aspecto, 
sendo que o primeiro configura a noção de tempo de uma situação em 
função de um ponto de referência de tempo, já o segundo aborda a 
constituição temporal interna de uma determinada situação, “imprimindo-
lhe noções como duração, repetição, começo, desenvolvimento e fim, 
isto é, refere-se à maneira como o tempo decorre dentro dos limites da 
realização da situação.” (TORRES, 2014, p. 93).
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No que concerne à essa categoria, Travaglia considera o 
papel do contexto linguístico e extralinguístico, afinal “a mesma frase 
pode ter diferentes valores aspectuais, dependendo da situação em 
que é utilizada ou do contexto linguístico em que se acha inserida” 
(TRAVAGLIA, 1981, p. 17). No caso do Twitter, faz-se notória a presença 
da noção semântica aspectual de duração, evidenciando os aspectos 
imperfectivo (não acabado), cursivo e durativo, devido à própria 
proposta do website, que induz o escritor a produzir ações continuadas 
com sua pergunta inicial “O que está acontecendo?”. 

Para melhor esclarecer esses tipos de aspectos, Travaglia (1981, 
p. 99) trata do aspecto cursivo, caracterizando-o “por apresentar a 
situação em pleno desenvolvimento, ou seja, concebida como já 
tendo passado seus primeiros momentos e ainda não tendo atingido 
seus últimos momentos.” Assim, a situação está na sua fase de 
desenvolvimento quando é apresentada, sem marcar o momento 
específico da enunciação.

Por outro lado, o aspecto durativo, como aponta Mendes (2005, 
p. 59), “diz respeito a um evento cuja continuidade é percebida desde 
algum momento anterior ao da enunciação” e ainda atualiza para um 
evento de (p. 87) “duração contínua limitada”. Ou seja, esse aspecto 
aponta para uma situação em que há duração sem interrupções, mas 
que é finita, sendo possível reconhecer os seus limites.

O uso do gerúndio para a comunicação de ações em tempo real, 
por sua vez, se dá porque “o gerúndio normalmente é apontado como 
marcador dos aspectos não acabado, cursivo e durativo” (TRAVAGLIA, 
1981, p. 173). Assim, essa forma nominal remete à noção aspectual 
durativa por si só, já que traz consigo a ideia de uma situação em 
desenvolvimento, como no exemplo: 

(2) i1mf2: Pensando em mudar a minha vida.
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Dito isso, essa noção aspectual assume um processo verbal 
prolongado, que faz com que a ação contida no verbo seja contínua até 
o momento da fala. Além disso, os tempos empregados com relação 
ao aspecto durativo são, principalmente, o presente do indicativo e o 
pretérito imperfeito. 

Para fins dessa pesquisa, o tempo verbal que está sendo levado 
em consideração é o presente do indicativo do verbo auxiliar, bem 
como a inclusão da simultaneidade temporal, já que há a atualização 
em tempo real da situação verbal proferida no tuíte, isto é, a ação 
verbal acontece simultaneamente ao momento de fala, como ocorre 
neste exemplo retirado dos dados: 

(3) i2ff1: Atualizando a minha playlist de SERTANOVAS 
agora mesmo.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa foi realizada através da coleta de dados 
de amostra escrita, que consiste em publicações, mais comumente 
conhecidas como tuítes, na rede social Twitter. A partir deles, investigamos 
a variável de noção aspectual durativa por meio do gerúndio com as 
suas variantes: o gerúndio simples e a perífrase estar + gerúndio.

Ao analisarmos a própria rede social, percebemos que ela, 
mesmo sendo uma ferramenta de fonte fundamentalmente escrita, 
sofre grandes influências da fala. Como apontam Marcuschi e Dionísio 
(2007, p. 17) “As relações entre oralidade e escrita se dão num contínuo 
ou gradação perpassada pelos gêneros textuais, e não na observação 
dicotômica de características polares.” Diante disso, devido às 
escolhas linguísticas feitas pela maioria dos seus usuários, o Twitter se 
encontra entre esses dois polos, no meio desse contínuo. 
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A escolha dos informantes foi feita com base na influência de 
cada um dentro da rede social, comprovada por um alto índice de 
retuítes e pelo número de, no mínimo, dez mil seguidores. Dessa 
forma, escolhemos doze perfis, sendo eles seis do sexo feminino e 
seis do sexo masculino2. Além disso, consideramos a faixa etária, pela 
qual dividimos dois grupos: de 15 a 24 anos (f1) e de 25 a 49 anos (f2), 
que também foi distribuída de forma equilibrada: seis da faixa (f1) e 
seis da faixa (f2).

Após escolhermos os informantes, separamos os tuítes que 
apresentaram o uso do gerúndio sob a perspectiva do fenômeno 
em análise, nos quais pudéssemos identificar a forma simples ou 
perifrástica dos verbos dentro do critério de substituição. Vale notar 
que, além de atualizar o mesmo tempo e aspecto, as formas deveriam 
também apontar para o mesmo significado referencial: a pessoa que 
produz a sentença. 

Sendo assim, para validar tais formas como variantes de 
um mesmo significado referencial, averiguamos as marcações de 
primeira pessoa do singular como, por exemplo, em pronomes 
e verbos. As sentenças a seguir foram retiradas da amostra e 
apresentaram essas marcações.

(4) i1mf2: Escrevendo meu tcc da mesma forma q vim ao mundo 
sem a menor ideia do que fazer. 

(5) i1ff2: Mandando meu cavaco chorar porque eu to rindo à toa.

De início, postulamos quatro hipóteses relacionadas aos 
condicionadores pertinentes à análise, duas extralinguísticas e duas 
linguísticas: 1. A faixa etária do grupo f1 (15-24 anos) faz mais uso de 
formas simples; 2. O sexo feminino utiliza mais a forma perifrástica; 3. 

2 Apesar de a pesquisa utilizar dados públicos da internet, os informantes foram contatados 
para que seus dados pudessem ser utilizados, sendo informados de que seus nomes 
pessoais e/ou de usuários não constariam no presente artigo. 
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A classe semântica de verbos mais frequente para o uso do gerúndio 
com noção aspectual durativa é a de ação; e 4. Os advérbios de tempo 
aparecem em número significativo e a posição deles com relação ao 
verbo pode favorecer o uso de uma das variantes.

Como corpus da pesquisa, escolhemos 120 tuítes, sendo dez 
de cada informante. Desses 120, encontramos 130 ocorrências da 
variação linguística analisada. É importante pontuar que verbos como 
“sextar” e “repostar” foram excluídos da análise, pois configuram-se 
como formação de novas palavras. Esses dados são apresentados na 
tabela abaixo. 

Tabela 1 - Distribuição dos dados da amostra.

Informante Número de tuítes Número de ocorrências

i1mf1 10 11

i2mf1 10 10

i3mf1 10 11

i1mf2 10 11

i2mf2 10 11

i3mf2 10 10

i1ff1 10 10

i2ff1 10 10

i3ff1 10 11

i1ff2 10 14

i2ff2 10 11

i3ff2 10 10

Total 120 130

Fonte: autoria própria (2019).

Além disso, optamos pelo recorte de orações absolutas e/ou 
coordenadas, como neste exemplo retirado da amostra: 
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(6) i2ff2: “ouvindo um caetano e refletindo sobre a situaçao 
lamentavel e degradrgante que estamos vivendo!!!”. 

Mais adiante, veremos qual variante aparece com mais 
frequência, bem como a organização dos fatores sociais que motivam 
o emprego da forma de gerúndio mais utilizada.

4 ANÁLISE DE RESULTADOS

No que concerne à variação linguística entre a forma simples 
e perifrástica do gerúndio, os resultados mostraram-se favoráveis ao 
aparecimento da forma simples (gráfico 1). Dos 120 tuítes coletados 
para a análise, identificamos um total de 130 ocorrências de uso 
do gerúndio com noção aspectual durativa dentro dos critérios de 
substituição anteriormente mencionados.

Considerando o número totalizante de 130 ocorrências, 107 
são de forma simples; o equivalente à 82,3%, enquanto apenas 
23 são de forma perifrástica; indicando 17,7% do universo total da 
amostra (Figura 1). 

Figura 1 - Frequência de ocorrências da amostra.

Fonte: autoria própria (2019).
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De início, nossa explicação para essa discrepância apontava 
para o limite de, até o presente momento, 280 caracteres estipulado 
pelo Twitter. No entanto, vale ressaltar que essa hipótese foi pouco 
trabalhada e, com isso, decidimos investigar esse resultado a partir de 
outra perspectiva: o Princípio de Marcação de Givón (1995), que será 
melhor discutido na próxima seção. 

4.1 Condicionadores extralinguísticos: sexo e faixa etária

Na configuração dos condicionadores extralinguísticos, temos 
o sexo e a faixa etária como prováveis motivadores para o surgimento 
da variação linguística aqui estudada. No que concerne ao gerúndio 
simples, pudemos perceber que o sexo feminino apresentou 55 
ocorrências de forma simples das 66 ocorrências totalizantes; 
apontando um percentual de 83,33% (tabela 2). Com relação ao sexo 
masculino, das 64 ocorrências totalizantes, 52 foram de forma simples; 
apresentando um percentual de 81,25% (tabela 2).

Em contrapartida, a forma perifrástica “estar + gerúndio” 
indicou um percentual de 18,75% para o sexo masculino, já o 
sexo feminino utilizou a forma perifrástica em apenas 16,67% das 
ocorrências. A tabela abaixo apresenta a frequência dos dados em 
função desse fator social. 

Tabela 2 - Frequência do uso das formas de gerúndio com 
base no condicionador extralinguístico “sexo”.

SEXO GERÚNDIO SIMPLES FORMA PERIFRÁSTICA 
“ESTAR + GERÚNDIO”

Feminino 55/66 = 83,33% 11/66 = 16,67%

Masculino 52/64 = 81,25% 12/64 = 18,75%

Total 107/130 = 82,3% 23/130 = 17,7%

Fonte: autoria própria (2019).
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No que remete ao fator faixa etária, observamos que as idades 
presentes no grupo f2 (25-49 anos) apresentaram 55 casos de 66 
ocorrências totalizantes de gerúndio simples; o equivalente a 83,33% 
(tabela 3), já o grupo f1 (15-24 anos) apresentou 52 casos de 64 
ocorrências totalizantes; tendo como percentual 81,25% (tabela 3). 
Com relação a forma perifrástica “estar + gerúndio”, o grupo f1 
apontou para 18,75% enquanto que o grupo f2 apresentou 16,67% 
das ocorrências.

A tabela abaixo ilustra os percentuais de forma mais objetiva, 
apontando para o uso um pouco maior do grupo f2, o que está diretamente 
relacionado com o fato de que a estratificação social feminina com idade 
entre 25 a 49 anos foi a que a mais apresentou ocorrências dentro da 
amostra (tabela 1). Dessa forma, os condicionadores extralinguísticos, 
de uma forma geral, não influenciaram no uso das variantes. 

Tabela 3 - Frequência do uso de gerúndio com base no 
condicionador extralinguístico “faixa etária”.

FAIXA ETÁRIA GERÚNDIO SIMPLES FORMA PERIFRÁSTICA 
“ESTAR + GERÚNDIO”

f1 52/64 = 81,25% 12/64 = 18,75%

f2 55/66 = 83,33% 11/64 = 16,67%

Total 107/130 = 82,3% 23/130 = 17,7%

Fonte: autoria própria (2019).

4.2 Condicionadores linguísticos: classe semântica dos 
verbos, advérbios de tempo e posição dos advérbios

O primeiro fator linguístico observado foi o valor semântico dos 
verbos tendo como base a Gramática de Valências proposta por Borba 
(1996). Sendo assim, dividimos as ocorrências dos verbos nas seguintes 
categorias: (A) ação, (B) estado e (C) processo, desconsiderando 
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a classe semântica de ação-processo, pois acreditamos que essa 
classificação não se aplica de modo satisfatório ao objeto de análise.

Como esperado, a classe semântica mais utilizada foi a de ação 
com 81 casos de gerúndio de 94 ocorrências totalizantes; indicando 
86,17% e com 13 casos na forma perifrástica; apresentando 13,83% do 
total (tabela 4). Do ponto de vista linguístico, este índice de maior uso 
dos verbos de ação pode estar relacionado diretamente com a noção 
aspectual durativa, afinal o uso de verbos de estado, por exemplo, 
pode dificultar o aparecimento do aspecto, pois o mesmo aponta para 
a dinamicidade do verbo. 

Os verbos de estado apareceram em 16 casos de forma simples 
de 23 ocorrências totalizantes; registrando a percentagem 69,67% e em 
7 casos de forma perifrástica com uma percentagem de 30,43% (tabela 
4). Por fim, os verbos de processo foram encontrados em 10 casos 
de forma simples de 13 ocorrências totalizantes; correspondendo ao 
percentual de 76,92% e em apenas 3 casos de forma perifrástica desse 
mesmo total; indicando 23,08%. 

Tabela 4 - Frequência do uso de gerúndio com base no condicionador 
linguístico de valor semântico dos verbos Borba (1996).

Classe semântica 
dos verbos Gerúndio simples Forma perifrástica 

“estar + gerúndio”

Ação 81/94 = 86,17% 13/94 = 13,83%

Estado 16/23 = 69,57% 7/23 = 30,43%

Processo 10/13 = 76,92% 3/13 = 23,08%

Total 107/130 = 82,3% 23/130 = 17,7%

Fonte: autoria própria (2019).

Para melhor exemplificar, as sentenças abaixo foram retiradas 
da amostra, e cada uma delas apresenta um verbo com uma das 
classes semânticas analisadas na pesquisa. 
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(7) i1mf1: Eu to gritando #PrimeiraGuerraMemeal

(8) i1mf1: nao to flertando só to sendo simpatico

(9) i2mf2: dormindo de conchinha com uma almofada 

Na sentença (7), há a presença de um verbo de ação, pois denota 
uma atividade expressa pelo verbo “gritar” realizada por um sujeito “eu”. 
Em (8), há duas orações coordenadas, sendo a segunda classificada 
como estado, já que o verbo “ser” expressa uma propriedade de uma 
situação localizada no sujeito “eu”. Por último, em (9) há um processo, 
pois o verbo “dormir” expressa uma mudança de estado físico que 
afeta um ser, no caso, o sujeito experienciador “eu”. 

O segundo fator linguístico observado foi o uso de advérbios 
que indicam tempo. De início, vale ressaltar que das 130 ocorrências 
totalizantes, apenas 19 apresentaram advérbios de tempo. Desse total 
de ocorrências, 13 foram de forma simples; indicando 68,42%, e 6 
foram de forma perifrástica; denotando 31,58% dos casos (tabela 5). 

Ademais, devido ao recorte do tempo presente e do aspecto 
durativo, pudemos perceber a utilização de advérbios que se relacionam 
com esse tempo e aspecto como, por exemplo, “Já”, “Agora”, 
“Ainda”, “Hoje”, etc. Os mais frequentes foram “Agora” com 71,43% 
de ocorrências do gerúndio simples e 28,57% da forma perifrástica e 
“Já” com 33,33% de casos no gerúndio simples e 66,67% de forma 
perifrástica (tabela 5). Em contextualização, os exemplos (10) e (11) 
demonstram como a utilização desses advérbios está constituída 
dentro da amostra: 

(10) i2ff2: Fazendo parte agora do grupo de mulheres fitness. 

(11) i2ff1: ja correndo #projetocarnaval2019. 
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Tabela 5 - Frequência do uso de gerúndio com base no 
condicionador linguístico de advérbios que indicam tempo.

Advérbios Gerúndio simples Forma perifrástica 
“estar + gerúndio”

Agora 5/7 = 71,43% 2/7 = 28,57%

Já 1/3 = 33,33% 2/3 = 66,67%

Demais advérbios 7/9  = 77,78% 2/9 = 22,22%

Total 13/19 = 68,42% 6/19 = 31,58%

Fonte: autoria própria (2019).

Além dos advérbios de tempo monitorados acima, o terceiro e 
último fator linguístico levou em consideração a posição do advérbio 
em relação ao verbo. Do total de 5 advérbios encontrados em posição 
anterior ao verbo, 2 foram da forma simples (40%) e 3 foram da forma 
perifrástica (60%) (tabela 6). Já os advérbios que sucedem o verbo 
totalizaram 14 ocorrências, sendo 11 delas forma simples (78,57%) e 
3 delas forma perifrástica (21,43%) (tabela 6). Os exemplos (12) e (13) 
ilustram como as ocorrências de posição do advérbio foram analisadas: 

(12) i2mf1: ainda pensando em thor 

(13) i2ff1: dormindo hoje cheirosa e abandonada.

Tabela 6 - Frequência do uso de gerúndio com base no condicionador 
linguístico de posição do advérbio em relação ao verbo.

Posição dos 
advérbios Gerúndio simples Forma perifrástica 

“estar + gerúndio”

Antes do verbo 2/5 = 40% 3/5 = 60%

Depois do verbo 11/14 = 78,57% 3/14 = 21,43%

Total 13/19 = 68,42% 6/19 = 31,58%

Fonte: autoria própria (2019).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das análises realizadas, podemos concluir que o 
gerúndio simples se manifesta com mais frequência na rede social 
Twitter, o que está de acordo com o Princípio de Marcação givoniano, 
visto que classificamos a forma simples como a não-marcada. Vale 
notar que os resultados também se mostraram próximos de outras 
pesquisas sobre o gerúndio. Um exemplo é a pesquisa de Torres 
(2014), que considerou o gerúndio simples como a forma menos 
marcada e mais frequente (79,3%) e a classificação que concerne 
ao gerúndio perifrástico “estar + gerúndio” como a forma mais ou 
menos marcada e com frequência mediana (16,6%). 

No entanto, Torres (2014) explorou outras estruturas de 
gerúndio, por isso fez-se importante destacar que a perífrase “estar 
+ gerúndio” é uma das classificações utilizadas pelo autor em sua 
pesquisa. Como este trabalho deteve-se a tratar da comparação 
entre o gerúndio simples e essa forma perifrástica especificamente, 
consideramos a perífrase “estar + gerúndio” como a marcada em 
relação ao gerúndio simples.

Em linhas gerais, no que diz respeito aos resultados divergentes às 
nossas expectativas no grupo de fatores extralinguísticos, observamos 
que o fator “sexo” e o fator “faixa etária” não se consolidaram como 
condicionadores de nenhuma das formas em variação, já que a 
diferença percentual de ambos os fatores foi de apenas 2,08% nas 
duas variantes. 

Por sua vez, um dos condicionadores linguísticos apresentou 
resultados condizentes com as nossas expectativas. No caso do valor 
semântico dos verbos, como esperado, houve um maior índice no 
uso dos verbos de ação. Esse resultado relaciona-se com a pesquisa 
de Tafner (2004), a qual também notou que os verbos de atividade 
favorecerem o aparecimento das variantes de gerúndio. 
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Ademais, quanto à utilização dos advérbios de tempo, não 
obtivemos um resultado significativo e, por essa razão, não pudemos 
constatar que a posição deles se configura como um condicionador, 
apesar de a presença do advérbio em posição posterior ao verbo 
aparentemente mostrar-se mais produtiva.

Em síntese, o Princípio de Marcação givoniano foi de suma 
importância para o entendimento da aplicação desse fenômeno 
nos resultados gerais que obtivemos, pois foi por meio dele que 
encontramos uma explicação linguística para o uso mais recorrente 
da forma não-marcada de gerúndio simples, ao invés de meramente 
indicar esse índice pelo limite de caracteres. 

Por fim, vale notar que o presente estudo tem caráter introdutório 
e caracteriza-se como um estudo incipiente da variação linguística 
de gerúndio na rede social Twitter. Novas pesquisas nesse sentido 
ainda são necessárias, bem como uma análise mais aprofundada e 
expandida da amostra. 
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse pelo estudo do impacto do contexto temporal sobre 
o uso do pretérito perfecto em Madri decorre da relativa dissonância 
entre a descrição de parte da norma gramatical e o emprego efetivo do 
pretérito perfecto simple (PPS – escribí) e compuesto (PPC – he escrito) 
nessa e em outras variedades da língua. 

Por um lado, alguns estudos afirmam que “no espanhol 
moderno baseado na melhor prática e nas melhores normas” (KANY, 
1970, p. 199) emprega-se o perfecto simple para se referir ao passado 
absoluto (PA), isto é, “designar um fato sucedido no passado e que 
teve um limite neste mesmo passado” (ALARCOS LLORACH, 1980, 
p. 33), sem manter, portanto, relação “com o momento de fala ou 
com a pessoa que fala” (LENZ, 1920, p. 440). Na mesma direção, 
atribui-se ao perfecto compuesto a expressão do antepresente 
(AP), pois com essa forma faz-se referência a situações passadas 
que mantêm relação com algo que ainda existe (BELLO, 1972, 
2004), isto é, “uma forma do passado que se projeta em direção ao 
presente” (HERNÁNDEZ ALONSO, 1996, p. 428), porque a situação 
passada é contemplada a partir de uma perspectiva de presente, 
com a qual mantém uma relação de coexistência (CARTAGENA, 
1999). Em síntese, a distinção proposta mais comumente pela norma 
gramatical defende que o PPS e o PPC coincidem em significar ação 
pretérita, diferenciando-se entre si, contudo, “por marcar, o primeiro, 
perfectividade  e a falta de conexão com o presente e, o segundo, a 
realização de dita ação como um processo imperfectivo, que perdura 
(objetiva ou subjetivamente) em um espaço de tempo que […] inclui 
o falante” (DE GRANDA, 2003, p. 203).

Ambos os comportamentos das formas verbais podem ser 
observados nos enunciados (1) e (2), em que os advérbios  “ayer/hoy” 
evidenciam a leitura de PA e AP, respectivamente.
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(1) La niña que ayer tocó con él Get Back y protagonizó uno de 
los momentos más lindos del recital, habló con varios medios.1

(2) La ópera prima del director indio ha ganado hoy la Butaca de 
oro del Premio Principado de Asturias […].2

Por outro lado, o uso efetivo do pretérito perfecto nas variedades 
do espanhol nem sempre se comporta de maneira tão categórica como 
retrata parte da norma gramatical. Tanto é assim que a observação do 
emprego dos pretéritos em algumas variedades da língua revela um 
comportamento diferente do descrito por muitas gramáticas, posto 
que se encontra tanto o PPS coocorrendo em contextos de AP (hoy), 
como o PPC no âmbito de PA (durante los años anteriores), tal qual 
apontam os enunciados (3) e (4), respectivamente:

(3) […] también habla de la nota que salió en perfil hoy revelando 
la reunión que tuvo De Narváez con Aranda del Clarín.3

(4) Durante los dos años anteriores he tenido una buena relación 
con el Míster. He trabajado muy bien.4

Considerando a divergência entre parte da norma gramatical 
e o uso observado em algumas variedades da língua, tencionamos 
analisar e descrever como se dá o uso do PPC e do PPS nos âmbitos 
de AP e PA na variedade de Madri, comparando-a com a norma 
gramatical. Espera-se não apenas contribuir para a percepção de que 
o comportamento variável das formas do perfecto é uma realidade 
que caracteriza seu funcionamento, mas também verificar como essa 
heterogeneidade estrutura-se e se define na norma madrilenha. 

Antes de apresentar o que já se descreveu sobre o uso variável 
das formas do pretérito perfecto em Madri, alertamos que nossa 

1 Retirado da versão eletrônica do jornal argentino La Nación, de 18/05/2016. 

2 Retirado da versão eletrônica do jornal espanhol El país, de 29/11/2014.

3 Retirado de uma entrevista radiofônica difundida pela rádio Cooperativa, de Buenos Aires/
Argentina (04/08/2013).  

4 Retirado de uma entrevista radiofônica difundida pela rádio COPE, de Madri/Espanha (10/09/2013). 
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discussão ainda abordará as duas conjunturas temporais analisadas 
(antepresente e passado absoluto) e os procedimentos metodológicos 
adotados, para então iniciarmos a análise dos dados.

2 O USO DOS PRETÉRITOS NA 
PENÍNSULA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Considerando o que se tem descrito sobre o comportamento 
variável dessas formas na variedade peninsular, identifica-se em 
gramáticas do espanhol a tendência em opor Galícia (La Coruña) e 
Astúrias às demais regiões da Espanha. Essa é a postura, por exemplo, 
de Gili Gaya (1970), RAE (1986), Torrego (2002) e Alarcos Llorach (2005) 
– autores que asseguram, sem sistematização de dados e em um único 
parágrafo, o predomínio do PPS nas regiões citadas e o predomínio 
do PPC nas demais áreas. Cartagena (1999), assume uma postura 
mais generalizadora ao afirmar ser possível observar a oposição 
PPS/PPC, na mesma proporção, ao longo de toda a península. Em 
comum, tais abordagens procedem ao estudo do pretérito perfecto 
desconsiderando os diferentes valores que poderiam se associar a ele. 

Os trabalhos de Gutiérrez Araus (1997) Moreno de Alba (2000), 
Company Company (2002) e Oliveira (2007) apresentam uma aparente 
abordagem generalizadora para o território peninsular; contudo, 
diferenciam-se por aportar informações relevantes no que diz respeito 
aos valores atribuídos ao PPS e ao PPC. Assim, os três primeiros 
observam o valor de AP no uso peninsular do PPC. Por sua vez, 
Oliveira (2007, p. 114) explica-nos que suas afirmações resultam da 
observação de artigos de jornais madrilenhos. 

Frente a essa informação, pode-se inferir que, ao menos nesse 
gênero discursivo e nessa variedade, o uso PPS é predominante tanto 
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em contexto de AP como de PA. Contudo, no que diz respeito ao PPC, 
nota-se que o percentual de uso da forma composta é maior no âmbito 
de AP (32%), já que no contexto de PA apenas dois casos do compuesto 
foram encontrados (3%). Desse modo, parece que é no contexto de AP 
que encontramos um contexto mais propício à variação.

Analisando mais atentamente o comportamento do PPC na 
variedade madrilenha, Oliveira (2010, p. 231) identifica o uso dessa 
forma verbal exprimindo também os valores de continuidade e 
relevância presente. No entanto, nesse último trabalho, a pesquisadora 
não encontra explicitamente o uso do PPC em contexto de passado 
absoluto. Por sua vez, a RAE (2009) aponta os valores temporais de 
antepresente e passado imediato em grande parte da península – sem 
especificar se seria o caso de Madri.

Mais especificamente sobre a norma madrilenha, Hurtado 
González (1998) analisa a esfera jornalística e aponta um crescente 
desuso da forma composta em favor da simples. Por outro lado, no 
“falar popular” diz haver a variação das duas formas quando portadoras 
de valor temporal, isto é, de AP ou PA. Finalmente, também analisando 
Madri, Santos (2009) aponta que a modalidade oral da língua favorece 
o uso do PPC, de maneira que parece haver, portanto, um significativo 
contraste entre as modalidades oral e escrita.  

Os estudos coordenados por Schwenter (1994; HOWE; 
SCHWENTER, 2003, 2008; SCHWENTER; CACOULLOS, 2008) 
mostram que, na península, o valor mais subjetivo de relevância 
presente junto ao PPC vai se debilitando, de maneira que essa forma 
verbal vai, pouco a pouco, invadindo o domínio semântico do PA 
(SCHWENTER, 1994, p. 75) e, por conseguinte, vai restringindo mais 
o uso do PPS. Assim, defende-se que a extensão funcional do PPC na 
Espanha é regulada por fatores temporais, especialmente no que se 
refere à distância entre o ponto de referência passado e a enunciação 
(HOWE, SCHWENTER, 2003). 
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Com o propósito de comprovar essa premissa, Howe e 
Schwenter (2008, p. 103) avaliam, em Madri, três concepções temporais 
(hodierno, indeterminado e pré-hodierno) e observam uma diminuição 
no peso relativo do uso da forma composta conforme se aumenta 
a referência temporal de concomitância. Assim, o uso praticamente 
categórico do PPC no âmbito hodierno/AP imediato5 (.95) diminui 
sensivelmente na ampliação para o indeterminado/AP ampliado (.75) 
e, ainda mais, quando se assume uma referência de anterioridade 
não-concomitante à enunciação (pré-hodierno/passado absoluto:.19). 
Contudo, é importante destacar a evidente presença do PPC nas três 
conjunturas temporais. 

Antes de avaliar como nossos dados dialogam com as 
informações apresentadas nessa revisão da literatura, passemos à 
apreciação teórica que define em que consistem as duas concepções 
temporais em pauta.

3 O PASSADO ABSOLUTO

A primeira concepção temporal é a de passado absoluto, a qual, 
segundo Bello (1972, 2004), faz referência à anterioridade de um atributo 
ao próprio momento de fala (MF). No entanto, há outros valores temporais 
que, direta ou indiretamente, também expressam anterioridade ao MF. A 
fim de melhor definir os traços do PA, a figura 1 esboça sua concepção 
nos termos de Guillermo Rojo (1974, 1990, 1999):

5 A nosso ver, um problema encontrado nos trabalhos coordenados por Schwenter 
encontra-se na decisão metodológica de considerar tudo o que foge ao hodierno como 
pertencente a um mesmo grupo – denominado de perfectivo (passado absoluto). Ao 
realizar essa separação, procede-se de maneira equivocada às situações perfectivas 
que, apesar de não serem hodiernas (AP imediato), ainda assim estão envoltas por 
uma referência temporal mais dilatada que, por isso, alcança o momento de fala (AP 
específico). Por conseguinte, acabam se desconsiderando dados pertencentes ao AP 
ao tratá-los como próprios do PA. 
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Figura 1 - A expressão do passado absoluto em 
espanhol segundo Guillermo Rojo6.

Representa-se o PA por meio de “0-V” (llegué), o que indica 
que a relação de anterioridade ao momento de enunciação (0) é 
construída a partir de uma relação direta com “0” – caráter absoluto7. 
Nessa direção, Cartagena (1999) associa o sentido PA ao PPS e 
afirma que essa forma, do mesmo modo que as demais formas de 
valor temporal absoluto, delineia um segmento temporal primário a 
partir do ponto zero. Assim, “o presente marca a coexistência [âmbito 
primário de coexistência], o paralelismo de falar com um ponto do 
tempo real, em relação ao qual as formas do perfecto simple e do 
futuro indicam anterioridade [âmbito primário de restrospectividade] e 
posterioridade [âmbito primário de prospectividade], respectivamente” 
(CARTAGENA, 1999, p. 2937).

A atribuição do sentido de PA é, portanto, fazer referência à 
envoltura temporal que abarca aquilo que pertence ao “âmbito primário 
de retrospectividade” e que, por isso, já não faz parte do presente. A 

6 Rojo (1990, 1999) nomeia a referência fundamental do tempo de ponto central ou ponto 
zero (0), isto é, a origem com relação à qual se orientam de forma mediata ou imediata as 
situações. A partir do ponto zero, verifica-se a possibilidade de orientar os eventos como 
anteriores (-V), simultâneos (oV) ou posteriores (+V).

7 Rojo (1999) chama de absolutas as relações temporais que se estruturam em relação 
direta com ponto zero/central, ou seja, o passado absoluto (0-V), o presente (0oV) e o 
futuro (0+V). Por outro lado, nomeia relativos os valores temporais que não estabelecem 
relação direta com o ponto zero, mas com uma referência secundária – que, por sua 
vez, traçará relação com o ponto central. Esse é o caso, como veremos, do valor de 
antepresente ((0oV)-V).
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observação dos enunciados que seguem deve nos mostrar eventos 
envolvidos por essa concepção temporal:

(5) […] estuvimos el fin de semana pasado <M10>.

(6) Diego el año pasado acabó fantástico. Hizo tres meses 
espectaculares  <M1>.

É pertinente notar o papel dos marcadores temporais em 
ressaltar o sentido da forma verbal, pois ao dizer “el fin de semana 
pasado”/“el año pasado”, indica-se a abrangência do “âmbito primário 
de restrospectividade”. Em outros termos, ao usar esses marcadores 
destaca-se que a situação (estuvimos/acabó) já não faz parte do 
“âmbito de coexistência” – no qual vigoraria “este fim de semana” e 
“neste ano” – mas do âmbito temporal já concluído do el fin de semana 
pasado/el año pasado. Por fim, destacamos que a tradição gramatical 
da língua apresenta uma conduta equânime em atribuir ao PPS a 
expressão do passado absoluto (BELLO, 1972, 1999; KANY, 1970; GILI 
GAYA, 1970; ALARCOS LLORACH, 1980, 2005; RAE, 1986, 2009, 2010; 
ROJO, 1974, 1990, 1999; TORREGO, 2002). 

Caracterizado o passado absoluto, passemos à apreciação do 
antepresente e divisões.

4 O ANTEPRESENTE

Foi Andrés Bello (1972, 2004) quem cunhou o termo 
antepresente, para quem o valor faz referência a situações 
passadas que mantêm relação com algo que ainda existe. Porém, 
coube a outros uma descrição mais cuidadosa desse valor e de 
como se estabelece a relação da situação passada com algo 
que perdura. A fim de delinearmos esse âmbito e respeitando as 
dimensões que pode receber no espanhol, passemos a observação 
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de sua categorização e seu potencial de ajuste em três subdivisões: 
Específico, Imediato e Ampliado.

4.1 O antepresente específico 

Mesmo se tratando de um passado, Reichenbach (2004) insere 
o AP no âmbito referencial concomitante (R Presente) ao momento de 
fala (MF), sem eliminar seu traço de anterioridade. Como ilustra a figura 
2, a relação de anterioridade da situação descrita (ME) estabelece-se 
dentro da perspectiva referencial de presente (R Presente), o que, na 
notação de Reichenbach (2004), representa-se por ME-MR,MF8, isto 
é, um evento (ME) passado assistido a partir de uma referência (MR) 
concomitante ao momento de fala (MF).

Figura 2 - A categorização do antepresente na língua segundo Reichenbach.

Assim, ao dizer (7), o enunciador insere a ação passada (ME – 
han dicho) dentro de um âmbito referencial (MR – esta mañana) que 
persiste inclusive no momento em que se enuncia (MF).

8 Na notação do autor, entende-se travessão (-) como retrospectividade ou prospectividade 
e vírgula (,) como simultaneidade. ME refere-se ao momento do evento, MF, ao momento 
de fala e MR, ao momento de referência, que se organiza entre passado (R – Passado), 
presente (R – Presente) e futuro (R – Futuro).
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(7) En esta mañana se han dicho dos cosas eh… yo creo que 
es interesante ¿no? <M1> 

Na mesma direção, Rojo (1974, 1990, 1999) considera que o 
valor de antepresente é detentor de uma estruturação relativa, pois a 
informação temporal de anterioridade (-V) que promulga toma como 
referência outro valor temporal: o próprio presente (0oV). De modo 
prático, observamos em (7) “esta mañana” estabelecendo-se como 
referência concomitante ao ponto zero, isto é, à enunciação, e a partir 
da qual se estabelecerá a base temporal para construção do valor de 
anterioridade relativa própria do AP.

Conforme ilustra a figura 3, diferente do valor de PA (V-O – 
llegué), que também corresponde a uma ação pretérita, no entanto 
assistida a partir de um “âmbito primário de anterioridade” (MR-
pretérito), com o AP ((0oV)-V – he llegado), é apresentado um evento 
pretérito envolvido por uma percepção de presente (MR-presente/
âmbito primário de coexistência), que, por isso, guarda uma relação 
temporal de coexistência com o MF, ou seja, de AP. Nos termos de 
Cartagena (1999, p.2941), esse valor indica que dada ação “realiza-
se antes do ponto zero que nos serve de referência para medir o 
tempo, mas dentro do âmbito que tem como centro a coexistência ou 
simultaneidade desse ponto com o momento de fala”. 

Figura 3 - A expressão do antepresente no espanhol segundo Guillermo Rojo.
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Avançado na discussão, resulta dificultoso compreender o que 
pode ser considerado “relevante e/ou próximo ao MF” a ponto de ser 
envolvido pelo mesmo âmbito primário de coexistência/MR-Presente. 
A fim de entender a possível extensão do distanciamento existente 
entre o ME e o MF no valor de AP, muitos se valem da observação 
de elementos linguísticos recorrentes no contexto de uso das formas. 
Observando alguns marcadores que possuem traços temporais que 
se assemelham ao valor em análise, encontraríamos o AP ocorrendo 
“com os advérbios que indicam que a ação se deu em um período 
de tempo no qual se encontra compreendido o momento presente de 
quem fala”, tal seria o caso de “hoy, ahora, estos días, esta semana, 
esta tarde, esta mañana, este mes, el año en curso, esta temporada” 
etc. (ALARCOS LLORACH, 1980, p. 24). Apesar da grande diferença 
na amplitude temporal abarcada por esses marcadores, com qualquer 
um deles conseguimos envolver em um mesmo âmbito (MR) tanto a 
situação descrita como o momento de fala. Ou seja, ao dizermos:

(8a) La ópera prima del director indio ha ganado hoy la Butaca 
de oro […].9

(8b) La ópera prima del director indio ha ganado este año la 
Butaca de oro.

Consideramos que tanto o acontecimento (‘ha ganado’) como 
a enunciação (MF) compartilham da mesma envoltura temporal: “hoy” 
(hoje) ou “este año” (este ano) – respectivamente. Além disso, nas 
orações de (8), a recorrência do valor de AP mostra que não parece 
ser fundamental que a distância existente entre a situação (ME) e o 
MF seja igual ou menor que um dia, mas que é suficiente haver uma 
relação temporal imbricada entre elas. Em acréscimo, Alarcos Llorach 
(1980) afirma que mesmo em enunciados de sentido AP sem uso de 
marcadores temporais pode-se observar implicitamente a consciência 
do falante de que os eventos têm como limite o presente. Nesses casos, 
infere-se o especificador “neste período de tempo em que falamos”. 

9  Retirado da versão eletrônica do jornal espanhol El País, de 29/11/2014. 
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Por fim, destacamos que a tradição gramatical apresenta uma 
conduta equânime em atribuir ao PPC a expressão do AP específico 
(BELLO, 1972, 1999; KANY, 1970; GILI GAYA, 1970; ALARCOS 
LLORACH, 1980, 2005; RAE, 1986, 2009, 2010; ROJO, 1974, 1990, 1999; 
TORREGO, 2002). A observação da expressão do AP específico aliada 
à revisão bibliográfica relacionada ao tema despertou-nos a percepção 
de dois outros subâmbitos temporais resultantes do desdobramento 
perceptível do momento de referência: o de AP imediato e o de AP 
ampliado, os quais descreveremos nas linhas seguintes.

4.2 O antepresente imediato 

Encontramos nesse subvalor de AP as mesmas características 
já examinadas de modo geral no valor de AP específico, no entanto, 
acresce-se a seu campo semântico a especificidade de um traço 
imediato, ou seja, o momento de referência (MR) que envolve tanto a 
situação descrita (ME) como o MF passa a ser mais limitado, obrigando 
que dada situação esteja mais próxima ao momento de fala. Esse uso 
é verificado em (9): 

(9) He leído hace poco, cuando me documentaba para la 
entrevista, una entrevista que diste tú […] <M8>.

O enunciado mostra, graças ao uso de “hace poco”, que a 
situação descrita (“he leído”) terminou recentemente. Contudo, nota-
se que a maioria dos estudos segue permeada por uma dificuldade em 
delimitar a dimensão da “referência temporal de coexistência” nesse 
valor, marcado por um traço de maior instantaneidade. Na tentativa 
de defini-lo, alguns chamam esse valor de hodierno10, indicando que 
a delimitação da distância existente entre o MF e o ME insere-se nos 
limites de um dia.

10  Do latim, hodiernus, que quer dizer “do dia de hoje” (RAE, 2009, p. 1730).
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Ressaltamos que a diferença existente entre o valor de AP 
específico e o imediato (hodierno) reside fundamentalmente na 
extensão do “âmbito primário de coexistência” (MR). Por isso, parece 
apropriado tratar o segundo sentido como uma delimitação do AP 
específico, cujo âmbito de coexistência pode se estender mais 
livremente e, consequentemente, envolver situações mais distantes do 
MF. Mais uma vez, destaca-se a posição da tradição gramatical da 
língua em atribuir ao PPC a expressão do AP imediato (BELLO, 1972, 
1999; KANY, 1970; GILI GAYA, 1970; ALARCOS LLORACH, 1980, 2005; 
RAE, 1986, 2009, 2010). 

4.3 O antepresente ampliado 

Identificado pela norma gramatical como experiencial, o valor 
aqui denominado AP ampliado indica-nos que uma situação se manteve, 
pelo menos uma vez, durante algum tempo amplo, pouco especificado 
e anterior ao MF. Há de se considerar que a ausência de um delimitador 
temporal explícito pode favorecer uma interpretação mais ampla do 
âmbito temporal em que dado evento aconteceu. Assim, o enunciador 
e/ou o enunciatário pode considerar que a situação descrita sucedeu 
em qualquer momento durante um extenso período, que não raramente 
pode envolver até toda a existência do experimentador. Assim, o 
enunciado (10) – mesmo trazendo explicitamente um especificador 
temporal (“en mi largo recorrido”) – ilustra-nos como o “âmbito primário 
de referência” (MR presente) se arrasta a ponto de envolver um longo 
período da existência do enunciador. É a ampliação do momento 
de referência que permite estabelecer uma relação entre a situação 
descrita e o MF, facultando, de alguma maneira, a leitura de AP.

(10) Yo he tenido la fortuna en mi largo recorrido de haber tenido 
muchos enfrentamientos con muchos bases <M11>.



89

SUMÁRIO

Figura 4 - O valor antepresente ampliado.

O AP ampliado pode ser observado na figura 4, na qual as letras 
(x) tracejadas mostram-nos o desconhecimento da quantidade de 
vezes em que ocorre o evento descrito. Por sua vez, a linha temporal 
tracejada acusa-nos a indefinição do momento exato em que se deu 
a situação. Podemos observar, contudo, que, apesar da imprecisão, 
a situação continua sendo tratada dentro do “âmbito primário de 
coexistência” (MR-Presente), já que o falante pode estendê-lo a ponto 
de envolver toda sua vida.

A RAE (2010, p. 429) afirma que “últimamente, en estos 
tiempos, en estos dias, as fórmulas a lo largo de + grupo nominal 
quantitativo temporal, en {más ~ menos} de + grupo nominal 
quantitativo temporal ou {desde ~ hasta} + advérbio ou grupo 
nominal de sentido temporal” são exemplos de expressões temporais 
do espanhol que corroboram o valor de AP ampliado. Há ainda 
outros marcadores temporais que não delimitam o âmbito temporal 
em que uma situação ocorre, mas salientam o sentido prototípico 
de indeterminação temporal associado a esse uso. Esse é o caso 
dos advérbios ‘nunca’ e ‘siempre’ (que consideram toda a vida do 
indivíduo) e das locuções ‘alguna vez’ e ‘en alguna ocasión’ (as quais 
se relacionam à quantidade de ocorrências do evento).

A indeterminação do momento passado em que se deu o evento 
pode estar também associada a perguntas e à negação, tal como 
verificamos em (11) e (12), respectivamente:
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(11) ¿Te ha pasado alguna vez que no te hayan tomado en 
serio? <M6>

(12) Hasta el fondo mismo, hasta donde no ha llegado 
absolutamente nadie.11

Destacamos que a tradição gramatical costuma atribuir ao PPC 
a expressão do AP ampliado (BELLO, 1972; GILI GAYA, 1970; ALARCOS 
LLORACH, 1980; RAE, 2009). 

Por fim, o estudo do valor de antepresente revela que suas 
nuances correspondem à sistematização de diferentes amplitudes 
temporais, as quais, a despeito de suas particularidades, têm em 
comum a retratação de uma situação pretérita (ME) que ocorre em 
um âmbito temporal (MR) ainda vigente no momento de fala (MF). 
Isso posto, não raramente, o falante pode intervir na descrição que 
apresenta, inserindo os acontecimentos narrados dentro de uma 
concepção temporal que, para o enunciador, ainda se encontra em 
vigor – especialmente quando se trata do AP ampliado. Por outro 
lado, o PA difere-se por inserir a situação descrita em uma perspectiva 
de passado e já concluída quando apresentada pelo enunciador – 
rompendo, portanto, a relação temporal entre o momento do evento 
e o de fala. 

5 ASPECTOS METODOLÓGICOS: 
O CORPUS DE ANÁLISE

Com a delimitação dos dois contextos de análise, podemos 
proceder ao tratamento onomasiológico12 das formas verbais que 

11 Retirado de uma entrevista radiofônica difundida pela rádio LV10, de Mendoza/
Argentina (13/09/2010). 

12 Segundo Baldinger (1966), quando se deseja entender como dado conceito se exprime 
na língua, observando a multiplicidade de expressões que compõem dado domínio, dá-se 
espaço à abordagem onomasiológica. 
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operam na expressão do AP e PA. Em outras palavras, é dentro desse 
enfoque e recorte metodológico, que propomos averiguar se as formas 
do pretérito perfecto compõem uma variável e avaliar de que modo 
as duas formas estariam competindo pela expressão de um ou mais 
âmbitos temporais em Madri.

Nosso estudo parte de um corpus compilado para os propósitos 
pautados, de modo que a opção pelo gênero “entrevista radiofônica” 
se deve a que enunciados próprios desse gênero apresentam uma 
variedade linguística relativamente próxima à realidade cotidiana de 
fala da comunidade investigada, além de possibilitar uma diversidade 
temática e de tipologia textual que favorece o estudo dos fenômenos 
em pauta. Isso porque, para descrever eventos (descrição), ordená-los 
temporalmente (narração), explicar e analisar situações (expositivo), 
bem como para contrapor ideias (argumentativo), parecem ser 
necessárias formas verbais vinculadas à fração temporal que engloba 
do pretérito até o presente – contextos em que estão os valores de PA e 
AP. Ao recorrermos às entrevistas radiofônicas, não apenas garantimos 
o acesso remoto a um material autêntico e diversificado, mas também 
viabilizamos a obtenção das informações sociolinguísticas que 
necessitamos – ora por inferência na própria entrevista, ora por contato 
direto com as rádios ou por meio de redes sociais. 

Sobre a obtenção dos áudios, quando não disponibilizados 
para download pelo site da rádio, o software Audacity 1.3 serviu para 
gravação das entrevistas. As mais de 2 horas de gravações referentes 
às 11 entrevistas radiofônicas forneceram-nos mais de 23 mil palavras. 
Em relação à recorrência das formas em análise, observamos 584 
casos do pretérito perfecto. 
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6 O IMPACTO DO TIPO DE REFERÊNCIA 
TEMPORAL SOBRE O USO DO 
PRETÉRITO PERFECTO

Se nos orientamos por uma abordagem que apenas quantifica 
a variação do PPS e PPC, sem considerar as especificidades 
funcionais de cada uso, encontraremos no corpus compilado um uso 
aparentemente equilibrado de ambas as formas em Madri – conforme 
demonstra a Tabela 1. 

Contudo, como este estudo demonstrará, o tratamento 
generalizador da recorrência das duas formas verbais apresenta 
dados pouco significativos e enviesados, pois além da percepção de 
que em Madri há uma recorrência expressiva das duas formas, não 
dispomos de nenhum outro dado que nos auxilie a compreender a 
organicidade dessa variação. Movidos pela hipótese de que o tipo/
abrangência da referência temporal de anterioridade é um fator 
determinante no comportamento das formas do pretérito perfecto, 
passaremos a uma apreciação dos dados que considere os âmbitos 
de antepresente e passado absoluto; isso para obter uma análise que 
permita compreender mais consistentemente o uso do PPC e do PPS 
na norma madrilenha. 

Tabela 1 - A relação entre o PPS e o PPC 
desconsiderando os contextos temporais.

PPC 310 53%

PPS 271 47%

Total 581 100%
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6.1 O ANTEPRESENTE 

Conforme pontuamos, a tradição gramatical da língua 
espanhola considera o âmbito do antepresente (e seus subâmbitos) 
como o contexto de uso do PPC (BELLO, 1972, 1999; KANY, 1970; GILI 
GAYA, 1970; ALARCOS LLORACH, 1980, 2005; RAE, 1986, 2009, 2010; 
ROJO, 1980, 2005; TORREGO, 2002). Uma aproximação geral desse 
contexto temporal revela, em Madri, um uso categórico do PPC (98%), 
com apenas 5 ocorrências do PPS (2%). Marca-se, portanto, uma 
clara coerência entre o uso registrado na norma gramatical da língua 
espanhola e o uso efetivamente encontrado na variedade madrilenha. 

Ao considerar mais atentamente os subâmbitos do antepresente 
(Tabela 2), poderíamos considerar que a mínima recorrência do PPS se 
concentra no AP ampliado (4 ocorrências/3%). 

Tabela 2 - A expressão dos subâmbitos de antepresente em Madri.

ANTEPRESENTE

Imediato Específico Ampliado Total

PPC 38 100% 124 99% 126 97% 288 98%

PPS 0 0% 1 1% 4 3% 5 2%

Total 38 100% 125 100% 130 100% 293 100%

Antes de nos atermos aos escassos usos da forma simples, 
voltemo-nos ao PPC. Com esse intuito, os enunciados (13), (14) e (15) 
exemplificam o uso do PPC no contexto de AP imediato, o que fica 
explicitado pelos marcadores temporais: “esta mañana”, “hace poco” 
e “al principio”, respectivamente. Os enunciados (16) e (17) ilustram 
o uso do PPC no âmbito de AP específico, conforme evidenciam as 
expressões “los últimos cinco años” e “desde hace unos años”. E, 
por fim, em (18) e (19), os marcadores temporais “siempre” e “en la 
historia del baloncesto español” mostram o uso da forma composta no 
contexto de AP ampliado. 
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(13) AP imediato: Esta mañana se han dicho dos cosas eh… yo 
creo que es muy interesante ¿no? <M1>. 

(14) AP imediato: He leído hace poco, cuando me documentaba 
para la entrevista, una entrevista que diste tú […] <M4>.

(15) AP imediato: Como les hemos dicho al principio [del 
programa], Antonio Adán, portero ya del Real Madrid <M4>.

(16) AP específico: Para mí él ha demostrado en los últimos 
cinco años que es el mejor portero del mundo <M1>.

(17) AP específico: Desde hace unos años, esta disciplina ha 
cambiado mucho, se ha hecho bastante professional <M10>.

(18) AP ampliado: Siempre hemos tenido buena relación ¿No? 
Ha habido buena relación con españoles […] <M1>.

(19) AP ampliado: Has sido catalogado como el mejor base en 
la historia del baloncesto español <M11>.

(20) AP específico: Yo jamás me metí en la decisión del Mister, 
ni pienso que deba hacerlo […] <M1>.

(21) AP ampliado: Siempre me gustó Inglaterra. Pero Alemania 
últimamente, pues es un fútbol que me gusta mucho <M1>.

Por outro lado, atendo-nos aos usos do PPS tanto no AP 
específico como no AP ampliado, verificamos sua ocorrência em 
contextos que abrem margem a uma interpretação dúbia quanto à 
referência temporal adotada. Em (20), pressupomos inicialmente 
uma conjuntura temporal ainda em vigor no momento de fala (“la 
presente temporada”), contudo, pelo contexto discursivo, somos 
informados de que o enunciador remete-se a uma etapa de sua vida 
recém-terminada – quando rompe inesperadamente o contrato com 
o Real Madrid, momentos antes de dar a entrevista. De modo que ao 
afirmar “jamás me metí”, o enunciador pode estar considerando como 
referência temporal um âmbito avaliado por ele como concluído quando 
enunciado, tratando a situação, por conseguinte, como pertencente a 
um passado absoluto, ao invés de AP específico. 
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Na mesma direção, em (21) ao usar o advérbio “siempre” para 
caracterizar a permanência do apreço pela seleção de futebol inglesa 
(“me gustó Inglaterra”), o enunciador aparentemente estabelece 
uma relação do estado que teve início num passado remoto e que 
parece se estender até o presente da enunciação, caracterizando, 
desse modo, o AP ampliado. No entanto, ao conectar a segunda frase 
(“pero a Alemania ultimamente […]”), o enunciador aparenta criar uma 
relação de oposição temporal (pero), instaurando uma situação nova, 
efetivamente observada no momento de fala. Em outros termos, ao 
instaurar a referência “ultimamente”, antecedida pela conjunção 
adversativa “pero”, a vigência da referência temporal instaurada por 
“siempre” parece poder estar limitada a algum momento anterior 
ao ato de enunciação, permitindo, por sua vez, a interpretação de 
que o “me gustó Inglaterra” insere-se, na verdade, na concepção de 
passado absoluto. 

Devido à abrangência desse âmbito temporal, é natural que se 
abram precedentes para uma leitura ambígua por parte do investigador. 
Além disso, tendo em vista o grau de subjetividade que muitas 
vezes está inserido na avaliação da referência temporal assumida 
pelo enunciador, torna-se, em alguns casos pontuais, difícil afirmar 
categoricamente qual referência é assumida por ele. Especialmente 
em relação a essas ocorrências, não as consideramos como evidência 
de uso do PPS no contexto de passado absoluto em Madri devido à 
aparente ambiguidade do âmbito de referência temporal assumido 
pelo enunciador. 

Se mantivermos, contudo, a decisão de associarmos essas 
duas ocorrências do PPS aos respectivos âmbitos de antepresente, 
identificaremos uma discreta inserção da forma simples nesses 
contextos. Ainda assim, tendo em vista a baixa recorrência de casos, 
seria difícil assegurar se há, de fato, um discreto processo de variação 
entre as formas do PPS e do PPC ou se apenas se trataria de usos 
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idiossincráticos, isolados. De todo modo, a observação da frequência 
de uso do PPC nos três subâmbitos de antepresente não deixa 
dúvida de que a forma composta tem um uso categórico em Madri. 
Comportamento que é compatível à descrição do uso encontrado na 
norma gramatical da língua espanhola. Uma vez apreciado o contexto 
de antepresente, passemos à observação do passado absoluto.

6.2 O passado absoluto 

Ao passado absoluto se atribui a expressão de situações 
pretéritas concluídas no passado e que já não mantêm relação 
temporal direta com o MF (Figura 1), pois os fatos descritos passam 
a ser contemplados a partir de uma perspectiva de pretérito, isto é, 
que tem seu término definido anteriormente ao momento em que se 
enuncia (O-V). Considerando a orientação normativa sobre o uso do 
pretérito perfecto nesse âmbito temporal, vimos que o PPS é tratado 
como a forma própria desse contexto (BELLO, 1972, 1999; KANY, 1970; 
GILI GAYA, 1970; ALARCOS LLORACH, 1980, 2005; RAE, 1986, 2009, 
2010; ROJO, 1980, 2005; TORREGO, 2002). Esse é o uso observado 
nos enunciados abaixo, nos quais “en mil novecientos ochenta y uno”, 
“el año pasado”, “el ochenta y cuatro” e “los 90” evidenciam a referência 
temporal de PA:

(22) José María Ken Niimura del Barrio, nació en Madrid, en mil 
novecientos ochenta y uno. <M2>.

(23) Pablo Álvarez, que es el editor [sensorial] Alfaguara, vino a 
ver el año pasado La Gaviota, […] y me propuso que escribiera 
algo <M4>.

(24) […] la verdad es que cuando yo viví en Nueva York, pues 
era otra época  […] eran los 90 <M8>.
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Contudo, contrário ao descrito na norma gramatical, também 
encontramos no corpus compilado o uso da forma composta no contexto 
temporal de PA; esse é o caso, por exemplo, dos seguintes enunciados:

(25) Así que en diciembre ha llegado un momento en el que 
llega Mourinho y te dice “Antonio, vas a jugar tú” <M1>.

(26) […] la verdad que hemos trabajado durante dos años el 
guionista y yo. <M2>.

(27) De pequeño estaba por las zonas de Ventas y luego he 
pasado el resto de mi infancia en Las Rosas <M2>.

(28) En tus años de estancia en Nueva York, donde has vivido 
varios años y en plena adolescencia […] <M8>.

(29) Es un paraíso de infancia, donde he crecido. Donde he 
pasado largas temporadas. <M9>.

Ao dizer “en diciembre”, “durante dos años”, “el resto de mi 
infancia” “en tus años de estancia en Nueva York”, “de infancia”, faz-se 
referência a concepções temporais já concluídas, inserindo, portanto, 
as situações descritas em uma concepção de PA. A análise quantitativa 
dos dados encontrados nesse âmbito (Tabela 3) revela um uso discreto, 
porém significativo do PPC no PA:

Tabela 3 - A expressão do passado absoluto em Madri.

PPC 22 8%

PPS 266 92%

Total 288 100%

Notamos que a tendência à seleção categórica de uma das 
formas do pretérito perfecto – a exemplo do que observamos nos 
subâmbitos de AP – fragiliza-se na análise dos dados do PA, em 
Madri. De maneira que 92% dos casos encontrados nesse contexto 
de análise pertencem ao PPS e 8% (22 casos) correspondem ao 
PPC. Assim, identificamos um cenário mais suscetível ao estudo da 
variação entre o PPC e o PPS.
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Aprofundando um pouco mais esse cenário variável, 
observamos que o uso do PPC tem seu percentual de ocorrência 
incrementado junto a fatores linguísticos que evidenciam uma leitura 
durativa, isto é, em contextos em que se observam (i) marcadores 
temporais de valor durativo (12%) e (iii) verbos de atividade (26%) e 
de estado (10%) – marcados pelos traços de atelicidade e duração,  
conforme sintetiza o gráfico 1.

Gráfico 1 - Os grupos de fatores que favorecem a 
leitura de continuidade no PA em Madri.

Conforme os enunciados (26) e (29), as expressões “durante dos 
años” e “de infancia” ressaltam que a atividade (“hemos trabajado”) e 
o estado (“he pasado”) descritos prolongam-se no tempo, mas, por 
pertencerem à perspectiva de PA, já se encontram terminados quando 
ocorre o momento de enunciação. 

Evidentemente, também é possível encontrar o PPC ocorrendo 
junto a traços linguísticos que não favorecem a leitura de persistência, 
isto é, com verbos télicos e pontuais – enunciado (25) –, além, é claro, do 
PPS ocorrendo em contextos que favorecem a leitura de continuidade 
– enunciados (24). Contudo, interessa mostrar que o PPC tende a ser 
favorecido, em Madri, junto à veiculação do sentido de continuidade, ao 
passo que o PPS tem seu índice ainda mais incrementando quando junto 
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a traços que desfavorecem o valor de duração (marcadores temporais 
não durativos e verbos télicos e pontuais) – enunciados (22) e (23).

Atendo-nos ao fator idade (Gráfico 2), observamos que o uso do 
PPC com valor de PA é sensivelmente mais comum entre os mais jovens 
(menores de 35 anos – 13%) e que sua recorrência tende a diminuir à 
medida que se aumenta a idade do grupo analisado – culminando no 
aumento no uso do PPS. O peso relativo reforça tanto a relevância do 
fator idade – haja a vista o range de [.57] – como também a tendência 
descrita, atribuindo o valor [.73] aos mais jovens e [.17] aos mais 
velhos. Esse comportamento parece indicar que a inserção do PPC 
no contexto de PA é um fenômeno relativamente novo na variedade de 
Madri, já que é menos privilegiado entre os grupos etários mais velhos 
– os quais tendem a apresentar um comportamento mais conservador. 

Gráfico 2 - O fator “idade” e o uso do PPC no PA, em Madri.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme sintetiza o gráfico 3, é possível afirmar que o “tipo 
e/ou abrangência da referência temporal de anterioridade é um 
fator determinante no comportamento das formas do pretérito 
perfecto” em Madri. 



100

SUMÁRIO

Gráfico 3 – O percentual de uso do PPC em 
Madri conforme o “âmbito temporal”.

 

Nesse sentido, notamos, em Madri, uma distribuição 
complementar no uso do PPC e do PPS, configurando, de tal modo, um 
uso muito próximo ao prescrito pela norma gramatical, posto que o PPC 
parece ser usado categoricamente nos subâmbitos de AP. Por outro 
lado, no âmbito de PA, o PPS apresenta-se como a mais recorrente. 
Contudo, mesmo com a diminuição no percentual de ocorrência do PPC 
no âmbito de PA, cabe destacar o uso dessa forma expressando PA 
(8%). Apesar de baixo, esse índice é significativo, já que normativamente 
e historicamente esse âmbito temporal é reservado ao uso do PPS. 

Esse comportamento parece ser um indício de que o PPC 
poderia estar passando por um processo de expansão para o âmbito 
de PA. Isso porque tem uso categórico no AP e, num movimento 
de extensão, passaria a expressar também PA – aparentemente 
impulsionado pelos mais jovens, pois, conforme apresentam os dados 
do gráfico 2, é justamente esse grupo que mais favorece o uso do 
PPC nesse contexto temporal. No entanto, assumindo como referência 
o “mapeamento percentual da progressão gradual da mudança” 
(NEVALAINEN; RAUMOLIN-BRUNBERG, 2014, p. 55), o percentual de 
uso do PPC identificado no contexto de PA em Madri apenas indica o 
início desse processo de expansão. 



101

SUMÁRIO

O cotejo dos dados revelados por este estudo com o que já se 
afirmou sobre o fenômeno em pauta permite confirmar uma importante 
variação diamésica no uso das formas do pretérito perfecto, posto que, 
segundo Hurtado González (1998) e Oliveira (2007), o PPS tende a 
apresentar, em Madri, um uso mais recorrente que o PPC, tanto no 
contexto de AP, como no contexto de PA, quando observamos a 
modalidade escrita da língua. No entanto, conforme mostra este 
estudo, na oralidade, o PPC não apenas é a forma categoricamente 
usada no âmbito de antepresente, mas também é encontrada no 
passado absoluto. 

A exemplo dos trabalhos conduzidos por Schwenter (1994; 
HOWE; SCHWENTER, 2003, 2008; SCHWENTER; CACOULLOS, 2008), 
nosso estudo também identificou que a extensão funcional do PPC na 
Espanha é regulada fortemente por fatores temporais, especialmente 
no que se refere ao tipo de referência temporal assumido (HOWE, 
SCHWENTER, 2003, p. 63), podendo inclusive alcançar a expressão 
do PA. Contudo, particular à presente proposta foi a possibilidade de 
monitorar o uso do pretérito perfecto na gradual ampliação da referência 
temporal de antepresente (imediato>específico>ampliado), evitando, 
desse modo, o tratamento de todos os dados não pertencentes ao 
“hodierno” (AP imediato) como necessariamente pertencentes ao PA. 
Ao agirmos assim, conseguimos nos aproximar mais efetivamente 
da real dimensão da variação das formas do pretérito perfecto na 
expressão do passado absoluto.
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1 INTRODUÇÃO

Assim como toda e qualquer língua natural, o português falado 
no Brasil, atualmente, apresenta diversos fenômenos variáveis, seja 
no nível fonético-fonológico, morfológico, sintático, semântico ou 
pragmático. Dentre esses fenômenos, debruçamo-nos, neste capítulo, 
sobre a variação entre os pronomes nós e a gente, amplamente usados 
pelos brasileiros para referir -se à primeira pessoa do plural, como nos 
excertos 1 e 21:

(1) a gente fez mais por causa do modismo né? (D2 74).

(2) nós somos descendentes de invasores (D2 71).

Haja vista a necessidade de buscar compreender como se 
caracteriza linguística e socialmente a realidade de nossa língua e 
da qual a alternância entre nós e a gente faz parte, alguns trabalhos 
sociolinguísticos acerca do comportamento variável dos pronomes nós 
e a gente vêm sendo realizados nas últimas décadas. Assim, podemos 
localizar, dentre outros, a pesquisa de Omena (1996), sobre o falar 
carioca, Maia (2003), acerca do falar de Belo Horizonte e Fernandes 
(2004), a respeito do falar de João Pessoa.

Para além dos trabalhos supracitados, bem como outros2 que 
abordam a variação entre nós e a gente em diferentes variedades de 
fala do português do Brasil, é importante destacarmos a pesquisa de 
Araújo (2016) que versa exclusivamente sobre a variação pronominal 
nós e a gente em contexto de fala popular na capital cearense, com 
dados coletados de uma amostra do corpus do Projeto Norma Popular 
de Fortaleza – NORPOFOR, sediado na Universidade Estadual do 
Ceará – UECE, entre 2003 e 2006 (ARAÚJO, 2011).

1  Ocorrências extraídas da amostra desta pesquisa.

2  Cf. Omena (1996), Maia (2003), Tamanine (2002, 2010), Maia (2003).
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Além do estudo desenvolvido por Araújo (2016), destacamos 
um outro  trabalho de Araújo (2018)  que analisa a variação pronominal 
nós e a gente, na fala dos fortalezenses, considerando todas as 
suas funções sintáticas, com contribuições muito relevantes para 
a compreensão do fenômeno variável estudado (ARAÚJO;VIANA; 
PEREIRA, 2018b).

Neste capítulo, nosso objetivo é analisar a atuação de fatores 
linguísticos (a referência do pronome, a marca morfêmica, o tempo 
verbal, o tipo de verbo, a estrutura do verbo, o paralelismo, o 
preenchimento do sujeito, a posição do pronome em relação ao 
verbo e a simetria entre os interlocutores) e sociais (o sexo, a faixa 
etária e a escolaridade) sobre a variação entre nós e a gente no falar 
fortalezense. Para tanto, amparamo-nos teórica e metodologicamente 
nos postulados da sociolinguística variacionista (WEINREICH; LABOV; 
HERZOG, 2006; LABOV, 2008). A partir disso, construímos uma amostra 
de linguagem falada composta por 53 informantes alocados nos 
inquéritos do tipo Diálogo entre Dois Informantes (D2) e que compõem 
o acervo sonoro do Projeto Norma Oral do Português Popular de 
Fortaleza (NORPOFOR)3.

Com base na abundante literatura sobre o fenômeno 
sociolinguístico em questão, acreditamos na hipótese inicial de que 
a forma pronominal a gente é bem mais produtiva que o pronome 
nós no falar popular de Fortaleza. Além disso, cremos, ainda, que a 
referência genérica do sujeito, os tempos verbais passados, os verbos 
dicendi, a presença do pronome à esquerda do verbo, a manutenção 
do paralelismo, a interação entre informantes simétricos, os menos 
escolarizados e a menor faixa etária favoreçam o pronome a gente. 
Em relação à forma nós, pressupomos que os mais escolarizados, 
o sexo feminino e a faixa etária maior sejam fatores condicionantes 

3 Pontuamos que a realização desta pesquisa foi devidamente aprovada pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Ceará (UECE), sob parecer favorável 
de número 1.340.172. 
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para a sua realização. Por fim, supomos que o uso alternado entre 
os pronomes de primeira pessoa do plural encontra-se no estado de 
variação estável.

A fim de facilitar a abordagem dos conteúdos tratados, 
dividimos este capítulo em três seções, além desta Introdução e 
das Considerações finais. Dessa maneira, na seção Fundamentação 
teórica, discutimos alguns dos principais postulados da sociolinguística 
variacionista e apresentamos, ainda que muito resumidamente, alguns 
achados sobre a variação entre nós e a gente a partir de outros estudos 
sociolinguísticos. Na seção da Metodologia, por sua vez, delineamos 
alguns passos metodológicos percorridos para a realização desta 
pesquisa. Na seção Apresentação e discussão dos resultados, 
descrevemos e discutimos os principais resultados deste estudo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ao pensar o fenômeno linguístico em sua complexidade, 
Weinreich, Labov e Herzog (2006) e Labov (2008) reconhecem sua 
natureza essencialmente heterogênea. De maneira mais precisa, 
Weinreich, Labov e Herzog (2006, p.97, aspas no original) compreendem 
que a língua comporta não apenas regras categóricas — que não 
permitem variação — mas também, e certamente em maior número, 
as chamadas regras variáveis com suas formas variantes, as quais 
“oferecem meios alternativos de dizer a “mesma coisa”: ou seja, para 
cada enunciado em A existe um enunciado em B que oferece a mesma 
informação referencial [...]”.

Além disso, os estudiosos postulam que a análise dos muitos 
fenômenos variáveis deve ser feita sempre com base na linguagem 
em uso e não a partir de abstrações da língua, tal como faziam 
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estruturalistas (SAUSSURE, 2012) e gerativistas (CHOMSKY, 1957) 
no século passado. De igual modo, as explicações para a existência 
de variantes linguísticas coocorrendo em um determinado fenômeno 
de variação, como no caso do nós e a gente, devem ser buscadas 
não apenas nas regras da língua enquanto sistema, mas também em 
fatores de ordem externa à língua.

Esses e outros postulados constituem a base do pensamento 
sociolinguístico surgido e perpetuado a partir de meados da década 
de 1960. Hoje, podemos dizer que a sociolinguística figura como um 
dos campos de abordagem do fenômeno linguístico mais frutífero no 
cenário dos estudos da linguagem. No que concerne à análise da 
variação entre nós e a gente com base nos postulados sociolinguísticos, 
contamos, dentre outras, com as pesquisas de Omena (1996), Maia 
(2003), Fernandes (2004), conforme sinalizamos na Introdução.

Omena (1996) estudou a variação entre nós e a gente em 
amostra de fala extraída do Projeto Censo Linguístico do Rio de 
Janeiro. Em linhas gerais, foram ouvidos 48 informantes estratificados 
segundo o sexo, a faixa etária e o nível de escolaridade. Com base na 
fala dos sujeitos selecionados para a pesquisa, Omena (1996) analisou 
as variantes que desempenharam a função de sujeito, pois, segundo 
a autora, é nessa função sintática que formas pronominais são mais 
comuns. Em um total de 976 dados, 78% das ocorrências foram para a 
gente e 22%, para o pronome nós. Ainda que a pesquisa não apresente 
pesos relativos, Omena (1996) constatou que, na amostra estudada, os 
falantes mais jovens (87%) preferem usar a forma a gente, ao contrário 
dos mais velhos (13%). Além disso, os falantes menos escolarizados 
preferem usar o pronome nós (64%), sendo que o mesmo ocorre com 
os homens (56%).

Maia (2003) analisou a alternância entre nós e a gente no falar 
de Belo Horizonte. Os informantes foram estratificados segundo a 
faixa etária, o grau de escolaridade e o sexo. Além desses grupos de 
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fatores externos, foram controlados grupos de fatores de natureza 
interna, a saber: realização fonológica da desinência de número e 
pessoa, tempo verbal, preenchimento do sujeito e referência. Ao todo, 
foram localizadas 672 ocorrências do fenômeno em foco, sendo que 
a forma a gente apresentou 359 ocorrências (53%) e, a forma nós, 
313 ocorrências (46%). Além disso, Maia (2003) constatou que, para a 
mostra de seu estudo, apenas fatores sociais se mostraram pertinentes. 
De modo mais preciso, Maia (2003) verificou que as mulheres usam, 
com maior frequência, a forma a gente (68%), assim com os falantes 
mais escolarizados (57%). No que diz respeito à faixa etária, os mais 
jovens tendem a usar mais a forma inovadora (69%).

Dentre os muitos achados das pesquisas comentadas, 
ainda que muito brevemente nesta seção, destacamos que elas 
comprovam por meio de dados empíricos – tal como propõe a 
sociolinguística variacionista – a sistematicidade da variação entre 
nós e a gente em diferentes variedades de fala do Brasil. Esse 
aspecto é de suma importância para a compreensão da realidade 
sociolinguística de nossa língua, pois nos permite perceber seu 
caráter heterogêneo e sistemático.

3 METODOLOGIA

3.1 O corpus e a amostra

Conforme destacamos de início, para esta pesquisa, utilizamos 
53 inquéritos do tipo D2 extraídos do Projeto NORPOFOR. Em linhas 
gerais, sabemos que o referido banco de dados foi construído com o 
objetivo de reunir material linguístico representativo do falar popular 
de Fortaleza (ARAÚJO, 2011; ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018). Além 
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de figurar como o acervo sonoro representativo da variedade popular 
falada na capital cearense, o NORPOFOR já foi objeto de diversas 
outras pesquisas (Cf. Araújo, Viana e Pereira (2018)) acerca dos mais 
variados fenômenos de variação e mudança no português falado em 
uma das maiores metrópoles brasileiras.

Ao todo, o NORPOFOR conta com 198 informantes estratificados 
socialmente de acordo com o sexo (homens e mulheres), a faixa etária 
(15 a 25 anos; 26 a 49 anos; e a partir dos 50 anos), a escolaridade (0 
a 4 anos; 5 a 8 anos; e 9 a 11 anos) e o tipo de registro (Diálogo entre 
Informante e Documentador - DID; Diálogo entre dois Documentadores 
- D2; e Elocução Formal - EF).

A distribuição dos informantes para o presente estudo pode ser 
visualizada no Quadro 1:

Quadro 1 - Distribuição dos informantes na amostra desta 
pesquisa, segundo o sexo, a faixa etária e a escolaridade.

Sexo

Masculino Feminino

Escolaridade

Faixa etária

0 a 4 
anos

5 a 8 
anos

9 a 11 
anos

0 a 4 
anos

5 a 8 
anos

9 a 11 
anos

15 a 25 anos 3 3 3 2 3 3

26 a 49 anos 3 3 3 3 3 3

A partir de 50 anos 3 3 3 3 3 3

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Araújo (2011).

Como podemos observar no Quadro 1, alocamos três 
informantes por célula, devidamente estratificados, conforme o padrão 
de estratificação do NORPOFOR.  Importante colocar, ainda, que os 
informantes selecionados apresentam baixo nível socioeconômico, 
levando em conta, como indicadores sociais, a sua profissão, a do 
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seu cônjuge e a dos seus pais, além da quantidade de filhos e do 
local onde moram (Cf. Araújo, 2011). De igual maneira, vemos que 
nenhum falante selecionado para o NORPOFOR possui ensino superior 
completo, ou seja, os informantes possuem, no máximo, onze anos de 
escolaridade. Somados à escolaridade abaixo do ensino superior, o 
baixo nível socioeconômico, a profissão, a quantidade de filhos e o 
local de moradia, caracterizam, portanto, o perfil social dos informantes 
a partir dos quais procuramos analisar a realização variável de nós e a 
gente, no falar popular de Fortaleza.

3.2 Variáveis controladas

3.2.1 Variável dependente

No universo da pesquisa sociolinguística, a expressão ‘variável 
dependente’ é usada para referir o lugar da língua que comporta 
variação, isto é, que apresenta duas ou mais formas variantes 
competindo entre si. O termo dependente é usado para indicar que as 
formas variantes em alternância não ocorrem aleatoriamente, mas sim 
por meio da atuação de fatores linguísticos e/ou extralinguísticos que 
exercem pressão sobre as variantes, aumentando ou diminuindo sua 
frequência de uso (MOLLICA; BRAGA, 2012), as chamadas variáveis 
independentes. Sendo assim, a variável dependente deste trabalho é a 
variação pronominal de 1ª pessoa do plural, marcada pela alternância 
entre as variantes nós e a gente.

3.2.2 Variáveis independentes

As variáveis independentes foram divididas em dois grupos: 
as linguísticas e as extralinguísticas. Entre as primeiras, testamos a 
referência do pronome, a marca morfêmica, o tempo verbal, o tipo 
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de verbo, a estrutura do verbo, o paralelismo, o preenchimento do 
sujeito, a posição do pronome em relação ao verbo e a simetria entre 
os interlocutores. Já entre as variáveis extralinguísticas, analisamos o 
sexo, a faixa etária e a escolaridade.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

Os dados deste estudo foram coletados através da audição dos 
53 inquéritos. Foi coletado um total de 999 ocorrências de nós e a 
gente na função de sujeito para a amostra de fala considerada nesta 
pesquisa. Desse total, 66% das ocorrências são de a gente e 34% de 
nós, conforme os dados expressos no Gráfico 1:

Gráfico 1 - Frequência de uso das variantes nós e a gente.

    Fonte: Elaborado pelos autores.

Com a indicação da frequência de uso das variantes investigadas, 
os dados do Goldvarb X conformam nossa expectativa inicial para 
o comportamento das variantes nós e a gente. Afinal, esperávamos 
mesmo que o uso da variante a gente se mostrasse superior ao nós na 
amostra desta pesquisa. Como justificativa para essa hipótese inicial 
(a qual veio a se confirmar), ressaltamos, conforme Lucchesi (2015), 
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que as variedades tidas como populares tendem a se mostrar mais 
sensíveis ao uso de variantes inovadoras, como no caso do a gente. 
Evidentemente, as variedades tidas como cultas4 também apresentam 
inúmeros fenômenos variáveis, dentre os quais o nós e a gente também 
vem sendo verificado, fato que indica que não estamos diante de um 
fenômeno de variação restrito às variedades populares.

Além do que já dissemos acerca do uso variável de nós e a gente, 
na amostra desta pesquisa, pontuamos que o fato de os informantes 
selecionados terem preferido o a gente, ao invés do nós, confirma uma 
tendência de uso em relação a esses dois pronomes que já vem sendo 
apontada por outros estudos, como os de Omena (1996), Maia (2003) 
e Fernandes (2004), comentados na seção da Fundamentação teórica. 
A esse respeito, vejamos o Gráfico 2:

Gráfico 2 - Percentuais de uso das variantes nós e a gente 
obtidos nesta e em outras pesquisas sociolinguísticas.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Sem o intuito de estabelecer comparações entre as pesquisas 
de Omena (1996), Maia (2003), Fernandes (2004) e esta pesquisa – 
haja vista as inúmeras diferenciações na composição das amostras 

4 Usamos o termo culto nos moldes já consagrados pela perspectiva sociolinguística. Ou 
seja, o termo é usado para referir o conjunto de variedades que, de fato, é usado por 
falantes com ensino superior completo, com acesso a bens socio-culturais favorecidos 
economicamente e em situações de monitoramento linguístico (FARACO, 2008; LUCCHESI, 
2015; FARACO; MAIA, 2003).
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usadas em cada estudo – podemos perceber, de modo geral, que 
a variante a gente tende mesmo a ser mais usada que o nós, não 
apenas em dados extraídos do NORPOFOR (caso deste estudo), mas 
também em outras variedades de fala do Brasil. Com isso, acreditamos 
que os dados do Gráfico 2 apontam para uma tendência de uso no 
que concerne ao comportamento das variantes nós e a gente, em 
diferentes pontos do nosso país.

Além de nos apontar as frequências de uso das variantes 
estudadas, o Goldvarb X indicou também as variáveis independentes 
que atuam (de modo favorável ou não) sobre o uso da forma a gente. 
Assim, foram selecionadas como estatisticamente significativos para 
o pronome a gente, e nessa mesma ordem de relevância, as variáveis 
Preenchimento do sujeito, Faixa etária, Tipo de verbo, Referência nós/a 
gente, Posição do pronome em relação ao verbo e Simetria entre os 
interlocutores. Em sentido oposto, o programa descartou as variáveis 
Escolaridade, Sexo, Marca morfofonêmica, Tempo verbal, Paralelismo e 
Estrutura do verbo. Dito isto, apresentamos, na sequência, os resultados 
obtidos para cada uma das variáveis selecionadas.

a. Preenchimento do pronome

Tabela 1 - Atuação da variável preenchimento do 
pronome sobre a variante a gente.

Fator Frequência/Total % Peso Relativo

Pronome preenchido 652/922 70,7% 0,586

Pronome nulo 5/77 6,5% 0,015

Input: 0.678.
Fonte: Elaborada pelos autores.

De acordo com os dados da Tabela 1, o fator pronome preenchido 
favorece à utilização da forma a gente (0,586). Por outro lado, o fator 
pronome nulo inibe a realização de a gente (0,015). Acreditamos 
que esses resultados podem ter relação, antes de tudo, com a baixa 
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quantidade de ocorrências de pronome nulo – apenas 5 – e nas quais 
a maioria ocorre com o pronome nós. Diante disso, é interessante 
observar, nas ocorrências de (3) a (7), a realização do pronome nulo, 
para a forma a gente:

(3) eu acho que [a gente] chega rapidinho (D2 99)

(4) [a gente] faz assim como diz Deus (D2 101)

(5) [a gente] resolveu ir... lá conhecer... o H. (D2 157)

(6) três horas... [a gente] tem que sair mais cedo... (D2 125)

(7) [a gente] falou tudo pra ele mas é mesmo que nada (D2 99)

Importante destacar que outras pesquisas – como a de Costa 
(2003) que também considera a variável preenchimento do sujeito – 
apontam que o pronome preenchido é cada vez mais uma característica 
da nossa língua. No caso desta pesquisa, vemos que o pronome 
preenchido é aliado da forma a gente (70.1% e 0,575), o que pode 
colaborar para a validação da hipótese da mudança no parâmetro do 
sujeito (COSTA, 2003).

b. Faixa etária

Tabela 2 - Atuação da faixa etária sobre o pronome a gente.

Fatores Aplica/Total % Peso Relativo

15 a 25 anos 191/241 79,3% 0,705

26 a 49 anos 185/321 57,6% 0,356

A partir de 50 anos 281/437 64,3% 0,488

Input: 0.678.
Fonte: Elaborada pelos autores.

De acordo com os dados da Tabela 2, os informantes mais 
jovens – 15 a 25 anos – são os únicos que favorecem o uso da variante 
a gente e o fazem de maneira bem expressiva, com peso relativo de 
0,705. Dentre as explicações para esses resultados, destacamos, 
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conforme Labov (2008), que os falantes mais jovens tendem a se 
mostrar mais sensíveis ao uso de variantes inovadoras como o a gente, 
ao contrário de falantes mais velhos, os quais tendem a se mostrar 
mais conservadores e preferindo usar formas mais próximas da norma 
padrão5, caso do pronome nós.

Além disso, os resultados obtidos para a variável faixa etária 
confirmam a tendência no sentido de os falantes mais jovens favorecerem 
o uso de a gente, ao contrário dos mais velhos, conforme mostram 
estudos anteriores a exemplo dos de Lopes (1999) e Omena (1996). 

c. Tipo de Verbo

Tabela 3 - Atuação do tipo de verbo sobre o pronome a gente.

Fatores Aplica/Total % Peso Relativo

Dicendi 12/13 92,3% 0,981

Epistêmico 37/50 74% 0,587

Ação 447/676 66,1% 0,516

Verbo ter 92/123 74,8% 0,512

Estado 69/137 50,4% 0,297

Input: 0.678.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Sobre a atuação da variável Tipo de verbo, os dados da Tabela 
3 apontam que são, principalmente, os verbos dicendi, aliados, 
praticamente de modo categórico, da variante a gente. Em linhas 
gerais, os verbos dicendi referem-se ao dizer e incluem verbos como 
‘dizer’, ‘falar’, ‘contar’, ‘responder’, ‘explicar’, dentre outros, como nas 
ocorrências (8) e (9):

(8) como a gente falou daquela bê érre que alargou... que é 
caminho para as praias (D2 77).

5 O termo ‘norma padrão’ é usado para referir o modelo de língua que impera nas 
gramáticas tradicionais.
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(9) não é como é como a gente diz? (D2 14).

Importante pontuar que os resultados obtidos para o fator 
verbos dicendi contrariam nossas expectativas iniciais, pois, tal como 
mostram outros estudos acerca do nós e a gente (TAMANINE, 2002), 
esperávamos que esse tipo de verbo se mostrasse desfavorável à 
realização da forma a gente. Acreditamos que os resultados obtidos 
para a atuação dos verbos dicendi, nesta pesquisa, podem ter relação 
com a baixa ocorrência de dados – 13 ao todo – em que 92,3% dos 
casos foram para a variante inovadora. 

Além dos verbos dicendi, constatamos também que os verbos 
do tipo epistêmico (0,587) – isto é, aqueles que representam atividade 
mental: pensar, saber, imaginar, conhecer, entre outros – favorecem o 
uso da variante a gente, ao contrário do fator verbo estado (0,297). No 
que compreende os demais tipos de verbos controlados (ação (0,516) 
e ter (0,512), vemos que eles atingiram pesos relativos muito próximos 
ao ponto neutro (0,50)).

d. Referência nós/ a gente

Tabela 4 - Atuação do tipo de referente sobre o pronome a gente.

Fatores Aplica/Total % Peso Relativo

Genérica 151/195 77,4% 0,727

Específica 506/298 62,9% 0,441

Input: 0.678.    
Fonte: Elaborada pelos autores.

Com os resultados da Tabela 4, podemos ver que o fator 
referência genérica favorece o uso da variante a gente (0,727), como 
na ocorrência (10):

(10) orando e buscando a Deus que com certeza ele vai dá 
um emprego pra você... mas não deixando de procurar né?... 
porque a gente não pode ficar esperando só sentado (D2 155)
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Em casos como os da ocorrência (10), o uso da forma a gente 
tem um referente bastante genérico, isto é, ele é usado em referência 
a ‘todos’. Por outro lado, a forma nós tende a ser utilizada pelos 
falantes para se referir a grupos pequenos ou intermediários, como 
na ocorrência (11):

(11) era eu e a:: L. do A. chorando com medo do M. morrer 
((risos))... hoje quando nós lembramos (D2 156).

O dado em (11) reflete um caso de referência a um grupo mais 
específico e, em casos como esses, a tendência é de não favorecimento 
do a gente, mas sim do nós. Essa ideia também foi confirmada pelos 
dados do nosso estudo. Afinal, o peso relativo de 0,441 desfavorece o uso 
de a gente e, consequentemente, se revela um aliado do pronome nós.

e. Posição do pronome em relação ao verbo

Tabela 5 - Atuação da posição do pronome em 
relação ao verbo sobre o pronome a gente.

Fatores Aplica/Total % Peso Relativo

Depois do verbo 31/35 88,6% 0,825

Antes do verbo 626/964 64,9% 0,486

Input: 0.678.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Com o controle da variável Posição do pronome em relação 
ao verbo, procuramos observar em qual posição (antes ou depois 
do verbo) o pronome a gente é favorecido na amostra de fala desta 
pesquisa. Assim, com base nos dados da Tabela 5, podemos afirmar 
que, em posição posterior ao verbo, a variante a gente é privilegiada 
de maneira bastante expressiva (0,825). Esses resultados confirmam, 
portanto, o que outros pesquisadores, como Santos (2010, 107), para 
o qual “quando o sujeito aparece depois do verbo, a probabilidade de 
o falante usar a variante não-padrão em vez da padrão é bem maior”, 
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vêm mostrando. Para exemplificar o uso de a gente em contexto pós-
verbal, vejamos a ocorrência em (12):

(12) reação desta gripe tá deixando a gente MOle (D2 71).

f) Simetria entre os interlocutores

Tabela 6 - Atuação do grau de simetria entre os 
interlocutores sobre o pronome a gente.

Fatores Aplica/Total % Peso Relativo

Muito simétricos 450/634 71% 0,546

Totalmente assimétricos 33/66 50% 0,508

Parcialmente simétricos 142/245 58,4% 0,412

Parcialmente assimétricos 31/54 57,4% 0,385

Input: 0.678.
Fonte: Elaborada pelos autores.

De acordo com os dados da Tabela 6, o fator muito simétrico 
(0,546) é o único que favorece, ainda que discretamente, o uso 
da variante a gente, na variável extralinguística Simetria entre os 
interlocutores. Sobre o fator muito simétrico, é importante dizer que 
controlamos falantes do mesmo sexo e da mesma faixa etária, pois 
acreditávamos, desde o início, que, quanto mais próximos, em termos 
de estratificação social, fossem os informantes, maiores as chances de 
eles usarem a variante inovadora a gente, em detrimento da variante 
conservadora nós.

Compreendemos que essa ideia pode ser justificada pelo 
fato de os falantes se sentirem igualmente relevantes na conversa, 
por possuírem traços sociais em comum. Com isso, os informantes 
tendem a sentir uma maior liberdade na expressão, sem preocupação 
com o policiamento de suas falas, ou em parecer superior ao outro, 
fazendo, portanto, com que a possibilidade de utilização da variante 
inovadora seja maior.
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Em contrapartida, os dados da Tabela 6 também revelam que 
os falantes parcialmente simétricos (0,412) – mesma faixa etária e 
sexos diferentes – e os falantes parcialmente assimétricos (0,385) – 
idades diferentes e mesmos sexos – desfavorecem o uso da variante 
a gente e priorizam o uso do nós. Como possíveis explicações para 
esses resultados, acreditamos que as diferenças, sejam elas de 
sexo ou de idades, geram algum tipo de monitoramento por parte 
do informante em relação ao seu comportamento linguístico. Assim, 
é compreensível que eles prefiram fazer uso de formas linguísticas 
que estão há mais tempo na língua. Por último, vemos que o fator 
totalmente assimétrico (0,508) – faixa etária e sexos diferentes – se 
comportou, praticamente, de forma neutra diante da realização da 
variante a gente, na amostra desta pesquisa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, investigamos a realização variável das formas 
nós e a gente para referir a primeira pessoa do plural, na função de 
sujeito, em dados de fala representativos do falar popular de Fortaleza. 
A partir de uma abordagem variacionista, procuramos identificar 
a variante mais produtiva na amostra de fala desta pesquisa, bem 
como analisar os fatores linguísticos e extralinguísticos favorecedores 
de sua realização.

Em linhas gerais, confirmando nossa hipótese inicial, 
constatamos que, na amostra desta pesquisa, a variante mais usada 
pelos informantes selecionados é a forma a gente, com 66% do total 
de dados, ‘contra’ 34%, da variante nós. Esses resultados não apenas 
revelam que, na amostra estudada, os fortalezenses preferem usar 
a variante inovadora a gente em detrimento do nós, mas também 
confirma uma tendência de uso que indica o uso do a gente cada vez 
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mais frequente no atual português falado no Brasil, conforme outros 
estudos sociolinguísticos (OMENA, 1996; MAIA, 2003; FERNANDES, 
2004) já apontaram.

De igual maneira, verificamos que, quanto aos contextos 
linguísticos, a variante a gente é favorecida por pronomes preenchidos, 
verbos do tipo dicendi e epistêmicos, por referência do tipo genérica e 
em posição posterior ao verbo. Quanto aos fatores extralinguísticos, os 
dados estatísticos apontam o favorecimento da variante a gente na fala 
de informantes com 15-25 anos de idade e com alto grau de simetria 
entre si, isto é, com a mesma faixa etária e mesmo sexo.

Das nossas hipóteses, as de que a posição do pronome antes 
do verbo e a referência específica do pronome favoreciam o pronome 
a gente foram refutadas, pois o resultado da pesquisa apontou esses 
contextos como aliados do pronome nós. Além dessas hipóteses, 
aquelas referentes aos tempos verbais não puderam ser confirmadas 
e nem refutadas, pois a variável tempo verbal não foi selecionada como 
relevante para o Goldvarb X. E em relação às variáveis sociais, todas 
as nossas hipóteses foram confirmadas.

Os achados desta pesquisa demonstram, portanto, a 
sistematicidade da variação entre nós e a gente a partir de uma 
amostra de fala não estudada, até aqui. Acreditamos que os resultados 
que apresentamos, neste trabalho, são de grande valia para uma 
compreensão cada vez mais apurada da realidade sociolinguística 
do português brasileiro. De igual modo, estamos cientes de algumas 
lacunas que estamos deixando como, por exemplo, o fato de não 
realizarmos o fenômeno em outros tipos de registro. Além disso, seria 
importante a realização de um estudo em tempo real, o qual nos 
permitiria observar, a partir de diferentes momentos no tempo, se temos 
um fenômeno de variação estável ou de mudança em curso. Esse fato 
certamente abre espaço para a realização de uma pesquisa futura 
acerca da variação entre nós e a gente com dados do NORPOFOR.
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1 INTRODUÇÃO 

Os estudos de avaliação linguística não possuem tradição 
no Brasil (FREITAG, 2016, p. 900), com esta pesquisa procuramos 
contribuir para um fenômeno muito estudado na linguística brasileira, 
a expressão variável de primeira pessoa do plural  (VIANNA; LOPES, 
2015), no que se refere à investigação de avaliação linguística, 
significados sociais acerca da variante inovadora “a gente” (ZILLES, 
2007; FREITAG, 2016) e a variante conservadora “nós”. 

Esta pesquisa, por meio de um questionário de avaliação 
aplicado a 65 alunos do curso de Letras da Universidade Federal do 
Ceará, busca elucidar o significado social da variante inovadora, mas 
também da forma conservadora “nós”. É do nosso conhecimento que as 
formas inovadoras são as mais suscetíveis a sofrer estigma (TARALLO, 
1990), contudo, consideramos curioso e instigante investigar investigar 
em que medida as formas “nós” e “a gente” podem assimilar traços 
distintos de avaliação.

Algumas das principais perguntas a serem respondidas ao 
longo deste trabalho são: (i) Existe formalidade ou informalidade 
associada às variantes com concordância padrão? (ii)  Como é 
avaliado socialmente o uso da concordância não-padrão? (iii) Quais 
formas os informantes acreditam utilizar mais em sua escrita formal 
e/ou informal e o que isso significa? (iv) Qual das duas formas 
pronominais os estudantes de Letras avaliam que usam mais em 
sua fala?. Afinal, apesar de alta implementação da forma inovadora 
na fala do português brasileiro, esta ainda não está consolidada no 
ensino tradicional e na escrita (ZILLES, 2007), fatos que possivelmente 
podem influenciar na avaliação que esses estudantes fazem acerca 
desses usos. Portanto,  procuramos buscar como os estudantes de 
letras avaliam essa inserção na fala e na escrita. 



126

SUMÁRIO

2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

A presente pesquisa foi elaborada a partir dos pressupostos 
da Sociolinguística Variacionista,  com base na teoria de Variação e 
Mudança linguísticas (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]). 
O problema da avaliação, o qual nos atemos nesta pesquisa, é 
explicado pelos autores como a busca de correlatos subjetivos a 
formas variantes, ou seja, um significado social das variantes, além do 
puramente semântico. 

Os primórdios da avaliação residem nos testes de reação 
subjetiva que surgem em estudo proposto por Lambert et al. (1960), um 
estudo de psicologia que procurava buscar atitudes perante a língua 
inglesa e francesa na comunidade bilíngue de Montreal, situada no 
Canadá. Os testes de reação subjetiva utilizavam a técnica de matched 
guise, ou “falsos pares”, em que os informantes eram expostos a 
estímulos dispersivos, em uma maneira criativa de evitar a interferência 
direta do informante sobre suas avaliações. Segundo Labov (2008 
[1972], p. 176), o princípio que emerge do trabalho de Lambert é a 
existência de um conjunto uniforme de atitudes frente à linguagem 
que são compartilhadas por quase todos os membros da comunidade 
de fala. Labov recupera o estudo de Lambert para se apropriar do 
conceito “atitudes sociais perante a língua” (LABOV, 2008 [1972], p. 
248), as atitudes de alguém perante o uso da língua caracterizam-se 
como parte da avaliação da língua.

Na avaliação social, o uso de certa variante linguística pode ser 
atribuído a estratos sociais e outros fatores extralinguísticos, tais como 
formalidade e informalidade, sendo que a avaliação linguística se atém 
ao discurso metalinguístico sobre as variantes (COELHO, et al. 2015).  
Contudo, sabemos que  avaliação linguística comumente é associada 
a uma avaliação social, afinal a língua é um fenômeno social e parece 
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improvável a um sociolinguista  afirmar que pode existir um discurso 
metalinguístico puro, completamente isolado da prática social. 

William Labov afirma que “nem todas as mudanças linguísticas 
recebem avaliação social explícita ou sequer reconhecimento”  (LABOV, 
2008 [1972], p. 354). Contudo, a  variável estudada, a expressão de 
primeira pessoa do plural já é percebida e estudada há bastante 
tempo. Os estudos da variação entre “nós” e “a gente” apontam uma 
tendência de uso para a variante inovadora nas mais diversas regiões 
do país (VIANNA; LOPES, 2015), com usos chegando a mais de 80% 
na década de 70 em dados do projeto NURC (ZILLES, 2007).   Para 
Zilles (2007), não é previsto estigma relacionada à forma pronominal “a 
gente”, dado os altos percentuais de uso dessa forma, contudo, isso 
não é suficiente para afirmar que esse estigma não exista.

3 METODOLOGIA

O procedimento metodológico para obtenção dos dados foi 
a aplicação presencial de um questionário de avaliação linguística 
e social a 65 alunos do curso de Letras, mais precisamente, alunos 
das turmas de “Sociolinguística” e “Língua portuguesa: Vocábulo”. Os 
alunos foram informados que se tratava de um projeto de pesquisa 
em desenvolvimento e foram consultados se concordavam e poderiam 
contribuir respondendo o questionário de forma anônima emitindo 
suas opiniões. Consideramos esta pesquisa dentro dos parâmetros 
de ética para ciências humanas. Segundo o  artigo primeiro da 
Resolução Nº 510, de 07 de abril de 2016, são isentas de submissão 
ao conselho ética “I- pesquisas de opinião pública com participantes 
não identificados” (BRASIL, 2016, p. 44) e “V- pesquisa com bancos 
de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de 
identificação individual”  (BRASIL, 2016, p. 45).
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A escolha por alunos de Letras se deu pela possibilidade de 
receber um feedback do questionário de forma presencial, investigar 
possíveis dúvidas quanto às perguntas, mensurar o tempo de resolução 
do questionário e receber críticas e comentários que deveriam auxiliar 
e nos ajudar na re-elaboração do questionário para uma futura 
aplicação online. O questionário, chamado por nós de pré-teste, foi 
desenvolvido à luz de diversos trabalhos de avaliação social (ZILLES, 
2007; FREITAG, 2016) e avaliação linguística (OUSHIRO, 2015), tendo 
em vista o percurso dos estudos de avaliação desde Lambert et al. 
(1960) e Labov (2008 [1972]).

O questionário é composto por 17 perguntas, sendo as 
5 primeiras perguntas relacionadas à estratificação social dos 
informantes tais como: sexo, faixa etária, escola pública ou particular, 
local de nascimento, gênero e renda, sendo uma pergunta acerca do 
consentimento ou não, por parte dos alunos, quanto à sua participação 
na pesquisa. As demais perguntas estavam voltadas para avaliação 
linguística e social relacionadas ao uso das formas “nós” e “a gente”. 

O restante do questionário, composto por 12 perguntas, possui 
questões de avaliação social e de avaliação linguística. É de suma 
importância relatar que todos os estímulos fornecidos aos informantes 
são transcrições de excertos de fala reais retirados do PORCUFORT 
(Projeto do português oral culto de Fortaleza - ARAÚJO; VIANA; 
PEREIRA, 2018), para que assim os informantes tivessem contatos com 
usos autênticos das formas pronominais ao responder o questionário.

A plataforma para elaboração do questionário e quantificação 
de dados foi  Qualtrics (acesso em: qualtrics.com). De posse 
dos questionários impressos e respondidos, transferimos os 
resultados manualmente para o Qualtrics, a fim de que ele gerasse 
a quantificação dos dados.  

https://www.qualtrics.com/
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O questionário possuía questões de múltipla escola e questões 
de escolha objetiva (em que só seria possível selecionar uma 
alternativa). As questões de avaliação social foram elaboradas com a 
possibilidade de múltipla escolha, tendo em vista que as alternativas 
não são mutuamente excludentes. Vejamos como exemplo uma 
questão sobre qual forma os informantes deveriam avaliar estímulos de 
“nós” e “a gente” com concordância padrão em relação à formalidade 
ou informalidade.  Segue a questão:

1. Se a gente fosse viver assistindo esses filmes de segunda guerra, 
a gente ia viver angustiado, porque eu passei uma semana assim!

a. Se nós fôssemos viver assistindo esses filmes de segunda 
guerra, nós iríamos viver angustiados, porque eu passei uma 
semana assim!

Sobre os dois trechos, marque suas impressões:

• (1) é mais formal (ex. entrevistas de emprego, palestras)

• (2) é mais informal (ex. conversas entre amigos, familiares)

• (1) é mais informal (ex.conversas entre amigos, familiares)

• (2) é mais formal (ex. entrevistas de emprego, palestras)

• (  ) Ambas podem ser usadas em qualquer contexto de 
(in)formalidade.

Os informantes poderiam selecionar quantas alternativas 
desejassem, assim achassem pertinente, e a quantificação dos dados 
foi elaborada a partir do número total de escolhas na questão. Pois 
existiam 65 informantes, contudo, em todos os casos existem mais de 65 
dados, pois o mesmo informante poderia escolher quantas alternativas 
desejasse. Portanto, para esses tipos de questão, existe na análise 
dos dados o esclarecimento de qual foi o número total de escolhas da 
questão, e em qual número de dados se baseou nossa análise. 
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O mesmo não ocorreu nas questões de avaliação linguística, 
a qual a elaboração permitia apenas a escolha de uma alternativa, 
portanto, o número de dados sempre iria coincidir com o número 
de informantes, a escolha por questões objetivas deu-se porque na 
avaliação linguística seria ilógico permitir a seleção de mais de uma 
resposta, como podemos visualizar na questão abaixo:

Você considera alguma das duas formas “mais correta”?

• (  ) Sim, o “nós”

• (  ) Sim, o “a gente”

• (  ) Não acredito que exista forma mais correta. 

Explicadas ambas as modalidades de questões existentes no 
questionário, esclarecemos novamente que ao longo da análise de 
resultados será apresentado o universo de respostas obtidas em cada 
questão e seus pontos percentuais. Em caso de questões de múltipla 
escolha, é esclarecido qual o número de respostas que obtivemos na 
questão. Em caso de questão objetiva, o universo sempre terá como 
base o número de informantes da pesquisa, ou seja, 65 respostas. 

4 ANÁLISE DE  DADOS

Nesta secção, apresentamos qual a estratificação social dos 
nossos informantes, como ela foi considerada para análise dos dados 
e os resultados de avaliação linguística e social, nos quais buscamos 
entender quais são os significados atrelados às formas variantes “nós” 
e “a gente” com concordância padrão.  Lembramos que os resultados 
seguintes tomam como base percentuais gerais, sem refinamentos 
estatísticos de análises inferenciais. São produtos de um projeto de 
pesquisa piloto. Contudo, consideramos os resultados consistentes e 
indicadores de tendências gerais  em relação à literatura de base. 
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4.1 Estratificação dos informantes e avaliação 
de “nós” e a “gente” com concordância

Quanto às perguntas acerca da estratificação social dos nossos 
informantes, os resultados indicam que 74% dos estudantes são 
nativos de  Fortaleza-CE, seguidos por alunos de nativos do interior 
do estado ou outras localidades (26%), como por exemplo Cajazeiras-
PB e Brasília-DF. Em relação a qual tipo de escola estudaram, 56,92% 
cursaram em escola de ensino particular e 43,08% em escola pública. 
Quanto à faixa etária, 76,92% estão na faixa etária entre 17-25 anos, 
seguidos pela faixa etária 26-35 (20%) e apenas 3.08% com 36+ anos. 
Em relação ao gênero, 73% dos informantes são do gênero feminino 
e 27% do gênero masculino, sem nenhuma ocorrência de outras 
manifestações de identidade de gênero. A renda familiar predominante 
foi até dois salários mínimos, com o total de 43,08%, seguida pela 
faixa entre dois e quatro salários (40%) e entre dois e quatro salários 
mínimos com 16,92% dos dados. 

Apesar de sabermos que os dados de estratificação não estão 
igualitários por células sociais, conservamos a análise com o presente 
corpus, pois ademais de não desejarmos perdas de dados, é de 
nosso conhecimento que comunidades de fala tem padrões avaliativos 
regulares (LABOV, 2008 [1972]). Portanto, consideramos que apesar 
do desbalanceamento das células sociais, trabalhamos com uma 
comunidade específica: alunos de letras da Universidade Federal do 
Ceará (UFC) e que nossos dados podem refletir tanto a estratificação 
social do curso de Letras, quanto ao podem indicar tendências de um 
padrão avaliativo dessa comunidade acadêmica. 

A primeira questão do questionário de avaliação social tem 
como propósito averiguar a formalidade e informalidade em relação às 
variantes de primeira pessoa do plural. Considerando a ideia de falsos 
pares (LAMBERT, 1960), falseamos uma frase do PORCUFORT  em 
dois estímulos diferentes:  
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1. Se a gente fosse viver assistindo esses filmes de segunda 
guerra, a gente ia viver angustiado, porque eu passei uma 
semana assim!  

2. Se nós fôssemos viver assistindo esses filmes de segunda 
guerra, nós iríamos viver angustiados, porque eu passei uma 
semana assim!  

Ao analisar ambos os trechos de fala, os informantes 
poderiam  selecionar qual consideravam mais formal, informal ou se 
consideravam que tanto o “nós”  quanto o “a gente” e respectivas 
concordâncias canônicas poderiam ser usadas em qualquer contexto 
de (in)formalidade, nesta questão obtivemos um total de 123, dentre as 
quais geramos o gráfico seguinte:

Gráfico 1 - avaliação da formalidade ou informalidade das formas “nós” e “ a 
gente” por estudantes de Letras da UFC.

Fonte: autoria própria.
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A partir da análise do gráfico podemos  afirmar que: 

a. Os resultados indicam que os informantes avaliam que  estímulo 
com “nós” é mais formal (44,72%).

b. 41,46%  dos dados apontam uso da forma “a gente” como 
mais informal. 

c. 11,38% avaliaram que as duas formas podem ser usadas em 
qualquer contexto de formalidade e/ou informalidade. 

d. Não obtivemos nenhuma resposta para o estímulo com 
predominância de “a gente”, considerado como mais formal. 

Os dados indicam que existe um matiz semântico de formalidade 
associado à variante conservadora e um matiz de coloquialidade na 
variante inovadora, com uma diferença de apenas 3,26% entre os dois 
principais resultados. Estes estão de acordo ao apresentado por Zilles 
(2007) e Freitag (2016) em relação ao registro da forma inovadora como 
forma coloquial do português Brasileiro. Contudo, devido a nenhuma 
das respostas sobrepor 50% dos dados e a pequena diferença 
percentual entre os principais resultados, não podemos afirmar que 
efetivamente alguma das formas é mais formal ou informal que a 
outra, considerados no questionário como entrevistas de emprego ou 
palestras e conversas com amigos ou familiares respectivamente.

Com isso, partimos para a autoavaliação. Esta foi feita com 
questões simples e diretas, buscando estimular uma reflexão 
metalinguística do próprio uso, tal como elaborou Labov (2008 [1972]) 
e replicou Freitag (2016) em suas entrevistas acerca do uso de “nós” e/
ou “a gente”. A primeira pergunta de autoavaliação foi “Qual forma você 
acredita estar mais presente na sua fala?”. A partir da qual chegamos 
aos seguintes resultados: 
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Gráfico 2- autoavaliação acerca do uso de “nós” ou “a gente”  na fala.

Fonte: autoria própria.

A partir do gráfico, podemos chegar às seguintes conclusões:

a. 46,15% responderam que alternam regularmente o uso das 
formas “nós” e “a gente”;

b. 38,46% dos informantes avaliam utilizar mais o pronome “a gente”;

c. 7,69% dos informantes avaliam utilizar mais o pronome “nós”;

d. 7,69% responderam que não sabem qual forma predomina em 
sua fala.

Primeiramente, é interessante observar que os estudantes 
detém consciência do fenômeno variável, pois a maioria dos 
informantes (46,15%) acredita intercalar ambas as variantes com 
regularidade. O baixo percentual para a variante “nós” sugere que a 
forma inovadora é preferida entre os estudantes de Letras e parece 
estar acima do nível de consciência dos estudantes pesquisados. 
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Apesar de o resultado mais significativo haver sido o uso alternado 
de  ambas as formas, a crença de favorecimento de “a gente” 
(38,46%) é muito maior do que a crença de favorecimento ao uso 
de “nós” (7,69%). Labov (2008 [1972]) afirma que a autoavaliação, 
em relação ao questionamento de qual forma um falante acredita 
utilizar, é um processo em que os falantes tendem a responder que 
utilizam a forma que consideram de prestígio da língua, ainda que 
provavelmente não seja a forma mais presente em seu vocabulário 
(LABOV, 2008 [1972], p. 161). Freitag (2016) destacou em seu 
trabalho um caso de avaliação negativa do uso de “a gente”  a partir 
de uma autoavaliação, o que leva a crer, a partir dos pressupostos 
labovianos, o prestígio de “nós” sobre o “a gente”. Contudo, os 
resultados desta pesquisa nos levam a inferir que a consciência de 
“é feio” e “é errado” constatada na entrevista de Freitag ao pronome 
“a gente” não seria predominante na comunidade analisada, afinal é 
pressuposto da autoavaliação desfavorecer formas estigmatizadas, o 
que não ocorreu nesta pesquisa em relação a forma inovadora.

Em relação aos resultados do questionário quanto à escrita 
formal e à crença de uso nesse tipo de discurso, questionamos aos 
informantes, tendo em vista a reflexão da restrição da forma inovadora 
em relação a gêneros escritos feita por  Schimitz (2006 apud. ZILLES, 
2007), qual forma os informantes utilizavam mais em gêneros escritos 
formais (ex. Redações, artigos). Neste caso o “nós” foi preferido para 
escrita formal por 100% dos informantes. A escrita formal é um meio 
que busca aproximação a gramática normativa (FARACO; ZILLES, 
2017), considerando os meios de educação formal e a formalização 
da escrita, justifica-se a avaliação favorável ao uso de “nós” em meios 
de escritas formais. 

Em contrapartida, ao considerar a crença de uso em relação a 
gêneros escritos informais, tais como Whatsapp e bilhetes, obtivemos 
os seguintes resultados: 
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a. 66,15% afirmam utilizar mais a forma “a gente”;

b. 20% acreditam usar a forma “nós”;

c. 13,85% não sabem informar qual variante utilizam com mais 
frequência nesse caso.

Nos meios de escrita informais, tais como whatsapp, que trazem 
uma aproximação a fala, predomina a avaliação de que a forma 
inovadora seria a mais utilizada, o que podemos considerar pertinente 
devido ao alto percentual de 66,15% de respostas favorecendo a forma 
inovadora. É interessante perceber que o “nós”, apesar de não ser 
o preferido em questões de elocuções orais e gêneros informais de 
escrita (20%), ainda foi mais relevante estatisticamente para as crenças 
de escrita informal do que foi para as de fala (7,69%).

Por fim, na última questão do questionário de autoavaliação, 
quando questionados se alguma das variantes era mais correta, 
83,08% dos informantes  afirmaram que não existe forma mais correta 
de uso entre “nós” e “a gente” e 16,92% afirmaram que acreditam que 
o “nós” é a forma mais correta a ser utilizada. É de nossa consciência 
de que essas afirmações foram realizadas por estudantes de Letras 
e parte deles estudantes de sociolinguística, contudo, ainda é um 
resultado bastante forte em relação a aceitação da forma inovadora 
por esta comunidade. Acreditamos que o ensino formal e as fontes 
institucionais da língua portuguesa, como dicionários e gramáticas, 
podem ter contribuído para o resultado de 16,92% do “nós” como forma 
mais correta de uso em detrimento do “a gente”, pois essas fontes 
institucionais são apontadas por Zilles (2007) e Freitag (2016) como 
“marginalizadoras” da forma inovadora, não a incluindo no paradigma 
pronominal do português ou considerando o “a gente” como forma 
coloquial, até mesmo um “brasileirismo”. 
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Seria animador pressupor que, devido a alta implementação 
do pronome “a gente” no português brasileiro em geral e a avaliação 
relativamente positiva dos estudantes de Letras da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) em relação essa a variante, possamos estar a 
caminho de um futuro que a forma inovadora “a gente” conquistasse 
mais espaço nas salas de aula e em materiais didáticos, contemplando 
assim o uso efetivo da língua.

4.2 A avaliação de “nós” e “a gente” 
com concordância não-padrão

Em relação às formas pronominais com concordância não-
padrão, elaboramos quatro questões que visavam uma avaliação 
social do uso de “nós” sem o morfema “-mos” e “a gente” com o 
morfema “-mos”, a partir dos seguintes estímulos: 

3. “Nós tava defendendo o nosso povo do Brasil” (Inq43 - 
DID/Porcufort).

4. “A gente tínhamos que ser polivalente com a farmácia de meu 
esposo” (Inq43 - DID/Porcufort).

Sabemos que a concordância “é um domínio gramatical 
fortemente sensível à avaliação social no Brasil” (FREITAG, 2016, p. 
903). Em vista disso, buscamos averiguar que significados sociais 
estavam atrelados a não concordância das formas de primeira 
pessoa do plural, buscando perceber a que estratos sociais eram 
associados ao uso da não-concordância, para isso, consideramos 
relevantes os fatores escolarização e zona de residência do suposto 
usuário da não-concordância. 

Em relação à região de residência, criamos opções de resposta 
inspiradas em Oushiro (2015): morador de bairros centrais (ex.
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Meireles, Aldeota, Praia de Iracema), morador de bairros afastados 
do centro (ex. Bom jardim, José Walter)  e morador de bairros 
intermediários (ex. Parangaba, Pici). Além disso, adicionamos as 
opções: interior do estado,  fora do estado ou fortalezense. A questão 
solicitava ao informante marcar as características que ele atribui ao 
falante dessa frase, em que obtivemos um total de 185 escolhas, 
quantificadas a seguir: 

Gráfico 3- Avaliação social da região de residência do 
estímulo “nós tava defendendo nosso povo do Brasil”.

Fonte: autoria própria.

A partir dos dados, bastante polarizados, como é visualizado 
no gráfico, podemos inferir como o usuário da não concordância de 
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“nós” foi avaliado socialmente em relação a região de residência da 
seguinte maneira: 

a. falante do interior do estado (29,19%);

b. morador de bairros de periferia (27,03%) de Fortaleza;

c. falante fortalezense (17,84% ); 

d. morador de bairros intermediários (14,59%);

e. morador de fora do estado (7,03%);

f. moradores de bairros centrais de Fortaleza (4,32%).

Os resultados principais indicam que o suposto falante seria 
mais possivelmente do interior do estado (29,19%) ou de bairros 
afastados do centro (27,93%). Um resultado que chama a atenção é o 
percentual de 4,32% voltados para morador de bairros mais centrais, 
exemplificado como bairros de classe média alta da capital, tal como 
Meireles e Praia de Iracema. Os informantes avaliam que residentes 
dessas áreas são menos suscetíveis à realização da não concordância 
em relação a moradores de qualquer outra localidade apresentada. 

Considerando o estímulo (“nós tava defendendo nosso povo 
do Brasil...”) associado à escolaridade do suposto falante, existiam as 
seguintes opções: até o ensino fundamental I, ensino fundamental II, 
ensino médio e ensino superior. Esta foi a alternativa menos selecionada, 
em universo de 94 escolhas, apenas 10,64% avaliaram o falante como 
escolarizado até o ensino superior, reforçando o pressuposto que a 
concordância é um domínio fortemente sensível à avaliação social 
no Brasil e associado também ao grau de escolaridade dos falantes 
(FREITAG, 2016, p. 903).  

A questão seguinte buscou avaliar o uso de “a gente + desinência 
de primeira pessoa plural -mos”, tomando como base a ocorrência “a 
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gente tínhamos que ser polivalente com a farmácia de meu esposo” 
retirada do inquérito 23 do Porcufort. Os resultados, em um universo 
de 169 escolhas, indicam que esse uso está principalmente associado 
a falantes fortalezenses (23,08%), interior do estado (23,08%) e 
moradores de bairros periféricos (20,12%),  seguidos por 18,34% a 
moradores de bairros intermediários e 9,47% fora do estado. Chama 
a atenção o percentual de 5,92% para moradores de bairros próximos 
ao centro, demonstrando a forte associação do uso linguístico a região 
demográfica do falante. 

Em relação à escolaridade da não concordância de “a gente”, 
em universo de 85 escolhas, os resultados do uso do “a gente” com 
“-mos” também indicam que os informantes avaliam que são os 
menos escolarizados, falantes sem Ensino Superior (91,76%), que 
mais realizam concordância não-padrão.

Podemos inferir, em linhas gerais, que as questões que 
trataram de não concordância, tanto da forma inovadora quanto da 
conservadora, apontam que esse tipo de uso é mais associado a 
moradores do interior do estado, moradores de bairros periféricos da 
cidade de Fortaleza e falantes com baixa escolaridade. Acreditamos 
que essa avaliação social  é uma avaliação da não-concordância, afinal 
a variação de primeira pessoa do plural é um fenômeno morfossintático 
que envolve tanto o uso dos pronomes pessoais quanto a desinência 
verbal na concordância ou não-concordância. 

A partir disso, concluímos que as formas variantes pronominais 
“nós” e “a gente” com concordância padrão não sofrem estigma 
direto nem são associadas a estratos sociais menos favorecidos 
(menos escolarizados, moradores do interior e bairros de periferia), 
contudo essa associação ocorre em casos do uso das variantes com 
concordância não-normativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo averiguar a avaliação linguística 
e social das formas “nós” e “a gente” por estudantes universitários tem 
um caráter inicial de pré-teste, consideramos um universo de apenas 
65 informantes, contudo, obtivemos resultados interessantes ao 
analisar nossos dados e outros estudos de avaliação sobre o mesmo 
fenômeno. Concluímos que o estigma social relacionada à variável de 
primeira pessoa do plural se resguarda às formas  de concordância 
não-normativa, porém, o “a gente” ainda luta para ser aceito na norma 
padrão e na escrita formal, que mais se assemelha às normas da 
gramática tradicional. Enquanto o “nós” ganha trejeitos de formalidade, 
“a gente” com concordância singular se esgueira entre diversos tipos 
de discurso, sem grande notoriedade ou estigma, mas também sem 
prestígio ou reconhecimento na tradição, a forma inovadora segue 
sumariamente conquistando mais espaço no português brasileiro.

É possível inferir, devido a alta implementação na fala de falantes 
graduados e a falta de estigma na avaliação linguística e social 
constatados por esta pesquisa, um futuro em que a forma inovadora, 
já altamente implementada no português brasileiro, conquiste espaço 
entre os meios de educação formal e materiais didáticos pela própria 
difusão e aceitação da variante na comunidade de Letras.
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1 INTRODUÇÃO

Na atualidade, a descrição do Português Brasileiro (PB) 
vem sendo realizada a partir de variados estudos linguísticos em 
suas modalidades oral e escrita, “o que tem permitido conhecer 
a realidade linguística do Brasil, que contrasta em muitos pontos 
com a descrição das gramáticas que servem de base ao ensino de 
Português.” (VIEIRA; FREIRE, 2014, p. 81). 

Para tanto, uma das especialidades da área da Linguística que 
vem se tornando fecunda no Brasil é a Sociolinguística Variacionista, 
através da Teoria da Variação e Mudança Linguística preconizada 
pelo americano William Labov (LABOV, 2008; WEINREICH; LABOV; 
HERZOG, 2006). A perspectiva variacionista de análise da língua vem 
sendo protagonista de inúmeros estudos realizados por linguistas 
brasileiros de renome, nos planos fonológicos, sintáticos e semânticos 
do PB, colaborando, ainda, com políticas linguísticas, com a descrição 
da língua e, também, com o ensino de língua materna.

Com base em tal perspectiva teórico-metodológica, nosso 
trabalho foi realizado com o propósito de esboçar mais uma fotografia 
sociolinguística do PB, em especial, do falar popular de uma das 
mais populosas capitais brasileiras, Fortaleza, Ceará, a respeito da 
alternância entre os verbos ter/haver/existir, que é um fenômeno variável, 
extremamente produtivo no português brasileiro, colaborando, assim, 
com a ampliação de nossos conhecimentos sobre essa variedade 
linguística. Para tanto, foi selecionada uma amostra de linguagem 
falada, constituída por 36 informantes, do banco de dados Norma Oral 
do Português Popular de Fortaleza (doravante NORPOFOR1). 

1  Maiores detalhes na seção de Metodologia.
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Sendo sabedores de que o verbo ter vem tornando-se de uso 
preferencial por grande parte dos falantes do PB, na norma padrão, 
o verbo haver se sobrepõe ao uso de ter de forma quase categórica 
(VITÓRIO, 2010, 2013, 2015). Isso se dá pelo fato de o verbo ter, 
com sentido de existência, não ser tratado como uso adequado pela 
gramática normativa, pois “a gramática normativa diz que não se pode 
substituir o verbo haver pelo verbo ter em enunciados em que haver 
tenha sentido de existir ou de acontecer.” (BORTONI-RICARDO et al., 
2014, p. 167, destaques da autora). A partir disso, diversos trabalhos 
sobre a variação de verbos existenciais em bancos de dados de fala 
popular, apresentam percentuais de uso de ter muito superiores a 
percentuais de uso dos verbos existir e haver.

Pretendemos, assim, que este estudo sociolinguístico seja 
somado aos demais estudos já realizados sobre a fala popular do 
fortalezense, na perspectiva de contribuir para a descrição da língua 
falada de Fortaleza-CE e, consequentemente, para o PB. 

Nas seções a seguir, além dessa introdução, podemos 
ver alguns trabalhos variacionistas já realizados sobre os verbos 
existenciais. Em seguida, os procedimentos metodológicos adotados 
neste trabalho, seguida das análises dos resultados e, por último, 
nossas considerações finais.

2 A variação entre os verbos ter, haver e 
existir na perspectiva variacionista 

Nesta seção, apresentamos, embora de forma abreviada, os 
principais resultados obtidos em duas pesquisas variacionistas sobre 
a variação entre os verbos ter, haver e existir em contextos existenciais 
em duas diferentes variedades do PB. Estamos nos referindo às 
pesquisas de Ribeiro, Soares e Lacerda (2013), realizada com base 
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em amostra de fala coletada no projeto Mineirês2 e Souza (2015), que 
estudou a variação entre os verbos existenciais com dados do Projeto 
NORPOFOR3.

É bom frisar que, mesmo sendo trabalhos fundamentados 
nos procedimentos teórico-metodológicos da Sociolinguística 
Variacionista, e com dados provenientes de grandes bancos de 
dados de língua falada, ainda não há homogeneidade no processo 
de análise dos dados, no que se refere às pesquisas sobre os 
verbos existenciais, o que não invalida os resultados, mas nem 
sempre colaboram para que possamos fazer muitas comparações. 
Um exemplo disso é que há pesquisas que apresentam pesos 
relativos, como em Souza (2015), mas a pesquisa de Ribeiro, Soares 
e Lacerda, (2013) apresenta apenas as frequências de ocorrências 
de seus dados, ou seja, há estudos que não apresentam variáveis 
selecionadas como favorecedoras da regra de aplicação, havendo, 
nesses casos, apenas a descrição dos resultados obtidos para as 
variáveis testadas. Também, por motivos de espaço, decidimos 
abordar, dentre várias pesquisas sobre os verbos existenciais, 
somente aquelas que analisam os três verbos existenciais do PB. 

Ribeiro, Soares e Lacerda (2013) realizaram sua pesquisa sobre 
os verbos ter, haver e existir no falar de Minas Gerais, utilizando o 
corpus do Projeto Mineirês, que abrange 6 cidades mineiras, a saber: 
Arcerburgo, Belo Horizonte, Mariana, Ouro Preto, Piranga e São João 
da Ponte. As pesquisadoras encontraram, ao todo, 1.427 dados para 
o fenômeno em estudo. Desse total, 37 ocorrências correspondem ao 
verbo haver, 59 para existir e 1.331 para ter.

2 O corpus do “Projeto Mineirês” é coordenado pela Profa. Jânia Ramos na Universidade 
Federal de Minas Gerais. Maiores informações em: <http://www.letras.ufmg.br/profs/jania/>.

3 O Projeto NORPOFOR é coordenado pela Profa. Aluiza Alves de Araújo da Universidade Estadual 
do Ceará. Maiores informações sobre o banco de dados em Araújo, Viana e Pereira (2018).
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 Como variáveis linguísticas, as estudiosas testaram a 
marcação ou não marcação de concordância, a presença ou ausência 
de advérbio de negação, a presença ou ausência de marcador 
temporal, a presença ou ausência de modalizador, a caracterização 
do tempo verbal, a animacidade do complemento verbal ([+humano] 
ou [-humano]), e especificidade do complemento verbal ([+genérico] 
ou [-genérico]). Quanto aos fatores sociais, as pesquisadoras 
analisaram o sexo (masculino e feminino), a faixa etária (quatro faixas 
etárias: faixa 1 de 0 a 15 anos, faixa 2 de 15 a 30 anos, faixa 3 de 30 
a 45 anos e faixa 4 de 45 a 100 anos) e a escolaridade (a – 0 anos, 
b – 1º grau incompleto, c – 1º grau, d – 2º grau incompleto, e – 2º 
grau, f – 3º grau incompleto, g – 3º grau).

Quanto à variável sexo, as autoras afirmam que as mulheres 
empregam mais o verbo ter (94,4%), se comparadas com os homens 
(91,4%); ao passo que os homens produzem mais existir (6%) em 
relação às mulheres (30%).  Já para haver, o percentual é igual a existir 
(2,6%). Em relação à faixa etária, a faixa 1 obteve mais ocorrências de 
ter (97,6%) e, quanto a haver, a faixa mais favorecedora é a 4 com 4,5%. 
A faixa 3 não apresentou ocorrências de haver, já, para existir, a faixa 
mais produtiva é a 3 (8,5%). 

No que se refere à variável escolaridade, para o verbo ter, o fator 
1º grau obteve 100% das ocorrências. Com haver, a escolaridade 1º 
grau incompleto obteve mais frequência (5,3%), seguido do 3º grau 
incompleto (5%). Para existir, o maior número de ocorrências é o da 
escolaridade 3º grau incompleto (7,6%). Com relação à localidade, os 
informantes de São João da Ponte usaram a forma não padrão ter de 
forma categórica, enquanto as formas padrões existir e haver foram 
mais produtivas: a primeira, em Piranga, e a segunda, em Arceburgo. 

Vale destacar que, Ribeiro, Soares e Lacerda (2013, p. 557, 
grifos das autoras) chegaram à conclusão de que “o verbo ter pode ser 
considerado pela realização vernacular de existência no dialeto mineiro 
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[...] a ocorrência do verbo haver no dialeto mineiro parece estar ligada 
ao fator externo grau de escolaridade”.

Analisando, dessa vez, as variáveis linguísticas da pesquisa em 
questão, para a variável marcação ou não de concordância, haver e 
existir apresentaram maiores percentuais para o fator não concordância 
(13% e 12% respectivamente) que o verbo ter (75% de não concordância 
e 87,5% de concordância). Já para a variável presença ou ausência de 
advérbio de negação, haver e ter apresentam maiores percentuais do 
fator ausência de negação (2,7% e 93,7%) que existir (6%) que obteve 
maior percentual de presença de negação.

Agora, quanto à análise da variável marcador temporal, com 
o verbo haver, a porcentagem foi a mesma (2,6%) para os fatores 
ausência e presença de marcador temporal, mas o verbo existir 
apresentou mais presença de marcador temporal (7,2%), enquanto 
ter apresentou maior percentual do fator ausência de marcador 
(93,8%). Referindo-nos à variável tempo verbal, haver foi categórico 
no fator gerúndio, enquanto existir foi mais produtivo no presente do 
indicativo (5,5%) e ter foi categórico nos fatores futuro do indicativo e 
futuro do subjuntivo. 

No que concerne à variante não padrão ter, o estudo de Ribeiro, 
Soares e Lacerda (2013) aponta a mesma frequência para os dois 
fatores do grupo presença vs. ausência de modalizador (93,3%), já 
haver obteve mais percentuais para o fator ausência (2,6%), enquanto 
existir para presença de modalizador (4,3%), embora os percentuais 
fossem bastante parecidos. No tocante à variável animacidade, haver 
e ter obtiveram mais produtividade com o fator traço [-humano] (3,4% 
e 96,1% respectivamente), enquanto que existir com o fator traço 
[+humano] (6%). Para o grupo de fatores especificidade semântica do 
complemento, haver e existir foram mais produtivos com o fator traço 
[-genérico] (3,8% e 5,3%) e ter com o fator traço [+genérico] (95,6%). 



149

SUMÁRIO

Para as autoras, “existir apresenta um uso mais restrito à 
realização de existência” (RIBEIRO; SOARES; LACERDA, 2003, p. 
557, grifos das autoras). Quanto ao aspecto semântico dos verbos, as 
autoras apresentam, a partir de um “olhar cognitivista” (Ibid., grifo das 
autoras), uma relação de projeção metafórica, no qual o sentido de 
existir, é mais abstrato, e oriundo do sentido de posse do verbo ter que 
tem sentido mais concreto.

Em Souza (2015), o corpus analisado é o mesmo que o nosso, 
ou seja, o Projeto NORPOFOR, a diferença é que, no referido estudo, 
o autor utilizou 29 entrevistas do tipo Diálogo Entre 2 Informantes 
(doravante D2), totalizando 53 informantes. Suas variáveis 
dependentes foram haver, existir e ter. Como variáveis independentes 
de caráter social, Souza (2015) testou o sexo (masculino e feminino); 
a faixa etária (faixa I de 15 a 25 anos, faixa II de 26 a 49 anos, e faixa 
III a partir de 50 anos) e a escolaridade (A – de 0 a 4 anos, B – de 5 a 
8 anos, e C – de 9 a 11 anos). 

Quanto às variáveis linguísticas, foram analisadas a animacidade 
do SN ([+humano] e [-humano]); a forma verbal (presente do 
indicativo, presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do indicativo, 
pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo, futuro 
do pretérito do indicativo, futuro do subjuntivo, infinitivo, gerúndio); o 
peso do SN (simples, complexo, nulo e núcleo nulo); a posição SN em 
relação ao verbo (à esquerda ou à direita); a concordância entre verbo e 
SN (com ou sem concordância); a presença vs. ausência de elementos 
à esquerda do verbo (presença ou ausência) e repetição do verbo no 
mesmo enunciado (com ou sem repetição). Delimitadas as variáveis 
sociais e linguísticas da pesquisa, Sousa (2015) fez análises binárias 
entre haver, existir e ter. 

A rodada para haver/ter com a aplicação de haver traz como 
dados gerais, haver 3% e ter 97%. Os fatores selecionados para 
essa análise foram: forma verbal, com infinitivo (0.95) e perfeito (0.92) 
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beneficiadores de haver. Quanto à faixa etária, a faixa III (0.73) também 
favorece o uso do verbo haver. Com o cruzamento entre faixa etária e 
sexo, o fator sexo feminino e faixa III (0.79) privilegiaram haver. 

Para a rodada entre existir/ter, com existir como valor de 
aplicação, os dados gerais foram: existir 3,1% e ter 96,9%. O único fator 
selecionado como relevante, para essa análise, pertencia à variável 
posição do SN, com o fator SN à esquerda do verbo (0.84) como 
favorecedor da regra. 

A última rodada, realizada por Sousa (2015), contemplou os 
verbos haver/existir, com dados gerais de haver com 49,1% e existir 
com 50,9%. Para a aplicação de haver, a primeira variável selecionada 
foi a forma verbal, destacando-se os fatores infinitivo (0.94) e pretérito 
perfeito (0.93) e a segunda variável foi o sexo, sendo as mulheres (0.76) 
suas aliadas. Assim, a análise para o grupo de fatores sexo mostra que, 
no geral, as mulheres favorecem mais o uso de haver que os homens.

Em resumo, podemos visualizar algumas tendências nesses 
estudos: em corpora mais recentes, entre as décadas de 1990 e 
2000, os percentuais da variante padrão haver são no máximo 2,9% 
(SOUZA, 2015). Além desses percentuais, as variáveis que vêm sendo 
selecionadas como relevantes, ou mesmo mais produtivas nessas 
pesquisas, para o verbo haver são as sociais: sexo feminino, faixa etária 
equivalente a indivíduos com idade superior a 45 anos, escolaridade 
mais alta; e as linguísticas: tempos no passado e traço semântico 
do argumento interno ou SN [-humano], [-material] e [+abstrato]. 
Enquanto para o verbo ter, os dados são categoricamente superiores 
a 90% em todas as pesquisas apresentadas. As variáveis que lhe são 
favoráveis são as sociais: o sexo masculino, indivíduos mais jovens, de 
menor escolaridade; e as linguísticas: os tempos presente, os traços 
[+humano], [+material] e [-abstrato].
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O verbo existir, nesses estudos, apresentam percentuais bastante 
próximos de haver, sendo que as variáveis mais condicionadoras do 
uso de existir são os fatores sociais: sexo masculino e os linguísticos: 
tempos do presente.

Vejamos na seção seguinte, os procedimentos metodológicos 
da pesquisa.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A amostra de fala usada, neste estudo, é composta por 36 
informantes situados dentre os inquéritos do tipo Diálogo entre 
Informante e Documentador (doravante DID) do corpus do Projeto 
NORPOFOR, organizado com a finalidade de “armazenar e disponibilizar 
material linguístico representativo do falar popular dos fortalezenses” 
(ARAÚJO, 2007, p. 52) à comunidade acadêmica cearense. O projeto 
foi iniciado em agosto de 2003 e estendeu-se até julho de 2006, sendo 
a professora Aluiza Alves de Araújo sua coordenadora.

O NORPOFOR seguiu os procedimentos teórico-metodológicos 
da Sociolinguística Variacionista e possui, hoje, um total de 196 
falantes, que foram estratificados socialmente de acordo com as 
variáveis sociais controladas no projeto: sexo (masculino e feminino), 
faixa etária (15 a 25 anos, 26 a 49 anos e 50 acima), tipo de registro 
(Diálogo entre Informante e Documentador – DID, Diálogo entre Dois 
Informantes – D2 e Elocução Formal - EF) e nível de escolaridade (0 
a 4 anos, 5 a 8 anos e 9 a 11 anos) (ARAÚJO, 2011; ARAÚJO; VIANA; 
PEREIRA, 2018). Vale lembrar que, embora Araújo (2007, 2011) tenha 
trabalhado com o termo gênero, preferimos o termo sexo, visto que as 
distinções feitas dos falantes, em relação a essa variável social, foram 
realizadas estritamente com base em distinções biológicas.  
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Sobre a seleção do tipo de inquérito para nosso estudo, 
trouxemos aqui os inquéritos do tipo DID por sabermos que há, nesse 
tipo de registro, menos interferências e sobreposição de vozes, o que 
nos proporcionou grande quantidade de dados.  Assim, estamos 
complementando uma análise descritiva desse fenômeno da fala 
popular fortalezense4. 

Apresentamos, no Quadro 1, a distribuição dos informantes 
selecionados, por célula, isto é, de acordo com o sexo, faixa etária 
e escolaridade.

Quadro 1 - Distribuição dos informantes na amostra deste estudo.

NORPOFOR
SEXO

MASCULINO FEMININO

ESCOLARIDADE
FAIXA ETÁRIA A B C A B C

I 2 2 2 2 2 2

II 2 2 2 2 2 2

III 2 2 2 2 2 2

Total 36

Fonte: adaptado de Araújo (2011).

Nossa análise estatística foi realizada com o auxílio do programa 
computacional Goldvarb X (SANKOF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), 
que propicia análises multivariadas, específicas para análise de dados 
de variação sociolinguística, “a análise se chama multivariada porque 
permite investigar situações em que a variável linguística em estudo 
é influenciada por vários elementos do contexto, ou seja, múltiplas 
variáveis independentes” (GUY; ZILLES, 2007, p. 105).

4 Nossa pesquisa está amparada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da UECE – 
Universidade Estadual do Ceará, conforme o parecer nº 2.259.843/2017.
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Ressaltamos, ainda, que os dados analisados, neste estudo, 
foram coletados não só por meio da sua identificação através da 
leitura das entrevistas transcritas, com a utilização da ferramenta 
localizar do programa Microsoft Word, mas também, através da 
audição, na íntegra, dos inquéritos selecionados. Isso imprimiu uma 
maior confiabilidade à coleta de dados. Coletados os trechos das 
entrevistas que continham os verbos em análise, codificamos todos 
os dados a partir de nossa chave de codificação e os submetemos à 
análise estatística do Goldvarb X.

Apresentaremos, nas seções seguintes, os resultados obtidos 
para ter, existir e haver existenciais.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A primeira análise de nossa amostra é ternária, ou seja, contempla 
as três variantes analisadas neste estudo: ter, haver e existir. Com isso, 
procuramos obter as frequências gerais de uso para os verbos em 
análise, na amostra deste estudo. Dessa forma, a rodada ternária 
apresentou dados significativos, em termos de quantidade, mas com 
poucas ocorrências para o verbo haver. 

Mesmo diante desse cenário, os dados se mostraram bem 
distribuídos no contexto das variáveis analisadas, ocorrendo apenas 
dois nocautes para o verbo haver. Os resultados já encontrados aqui 
vêm, portanto, corroborar o que diversos autores nos apontam: ter 
está se sobrepujando ao uso de haver e existir. Diversos fatores, entre 
linguísticos e sociais confirmam que estamos diante de uma mudança 
em progresso (CALLOU; AVELAR, 2000; MARTINS; CALLOU, 2003; 
SOUZA, 2015; VITÓRIO, 2013).
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As variáveis independentes testadas em nossa pesquisa foram de 
cunho linguístico e social, levando em consideração alguns dos trabalhos 
sobre a variação dos verbos existenciais, e em particular, os estudos de 
Ribeiro, Soares e Lacerda (2013) e Souza (2015). Os fatores linguísticos 
controlados foram, portanto: traço semântico Sintagma Nominal (doravante 
SN), presença versus ausência da variante na fala do documentador, 
presença versus ausência de elementos à esquerda do verbo, peso do 
SN, tempo verbal, forma verbal e concordância entre verbo e SN, e os 
fatores sociais foram, a saber: faixa etária, sexo e escolaridade. Mas neste 
trabalho, nos deteremos apenas à análise das variáveis linguísticas. A 
análise das variáveis sociais está em Viana (2018).

Posto isso, pontuamos que o Goldvarb X analisou 2.258 dados. 
Desse total, 2.143 ocorrências correspondiam ao uso do verbo ter 
(94,9%), 86 para existir (3,8%) e 29 ocorrências para o verbo haver 
(1,3%). O percentual de ocorrências de 94,5% para ter existencial 
corrobora a tendência de mudança em progresso do uso de ter por 
haver e existir e nos indica que, em último lugar, está haver com 1,4% 
do todas as ocorrências totais da análise. A esse respeito, o Gráfico 1 
apresenta melhor esses achados.

Gráfico 1 – Frequência geral de uso de ter, existir e haver.

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Devido ao baixo número de ocorrências de haver, em nossa 
amostra, optamos por analisar apenas as variantes ter e existir. Quanto 
à tendência de maior uso destas duas referidas variantes, esboçamos 
um paralelo com os estudos de Ribeiro, Soares e Lacerda (2013) e 
Souza (2015). Com isso, notamos que nossos dados apresentam um 
número bastante superior em termos de dados, mas muito semelhante, 
em termos de frequência, como podemos observar no Gráfico 2:

Gráfico 2 – Comparação entre os resultados gerais para ter, existir e haver 
em Ribeiro, Soares e Lacerda (2013), Souza (2015) e nosso estudo.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

De acordo com os dados distribuídos no Gráfico 2, vemos 
que os corpora Projeto Mineirês e NORPOFOR apresentam a 
mesma tendência para o uso dos três verbos existenciais: o verbo 
ter ultrapassa os 90% de uso na fala, e os verbos existir e haver não 
chegam a 5% de ocorrências. 

Posto isso, realizamos uma segunda rodada, ter vs. existir, e 
obtivemos os seguintes dados: para o verbo ter (valor de aplicação 
desta análise) foram encontradas 2.143 ocorrências, o que 
corresponde a 96,1% dos dados e, para o verbo existir, as mesmas 
86 ocorrências, que correspondem a 3,9% do total de dados. Vejamos 
essas frequências no Gráfico 3.
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Gráfico 3 – Frequência das variantes ter e existir.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Para essa análise, o Goldvarb X selecionou o step up # 36 
como melhor análise: convergente at interaction 5; input 0,975; log 
likelihood = -326,733; significance = 0,046. Os fatores selecionados 
pelo programa foram, nesta ordem crescente de relevância: presença 
vs. ausência de elementos à esquerda do verbo, concordância entre o 
verbo e o SN e peso do SN. 

Os estudos de Ribeiro, Soares, Lacerda (2013), Souza (2015) 
estudaram esses grupos de fatores, mas o programa estatístico 
não os selecionou como relevantes em suas análises. Ainda assim, 
optamos por analisá-las também para observar se, ao contrário dos 
dados utilizados nos estudos mencionados, esses grupos de fatores 
linguísticos se mostrariam pertinentes na amostra do nosso trabalho. 

Para a variável presença vs. ausência de elementos à esquerda 
do verbo, vejamos os dados da Tabela 1.
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Tabela 1 – Atuação da variável presença vs. ausência de 
elementos à esquerda do verbo para a aplicação de ter.

FATORES Aplic./total % P.R.

ausência 1043/1062 98,2% 0,625

presença 1100/1167 94,3% 0,386

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Os elementos que podem ou não aparecer ligados ao verbo são 
palavras como advérbios, palavras de negação, pronomes relativos, 
dentre outros elementos. A esse respeito, vejamos os excertos para 
ausência e presença de elementos em (1) e (2), respectivamente.

(1) tem pessoas que acreditam né mas... no final... - 
(NORPOFOR, DID, 23) 

(2) a F. quebrou não existe mais... aí... – (NORPOFOR, DID, 84) 

Partindo dos excertos acima, podemos ver que a ausência de 
elementos à esquerda do verbo (1) é a situação mais beneficiadora do 
verbo ter (0,625), enquanto que a presença de elementos à esquerda 
do verbo é desfavorecedora de ter (0,386), embora as frequências de 
ter sejam superiores a 90%, o fator a presença de elementos à esquerda 
do verbo é, consequentemente, aliado de existir.

A segunda variável selecionada, concordância entre verbo 
e SN, também foi analisado por Ribeiro, Soares e Lacerda (2013) 
e Souza (2015). Em Ribeiro, Soares e Lacerda (2013), as variáveis 
usadas foram “marcação de concordância” e “não marcação de 
concordância” (2013, p. 547) e as autoras explicam que “consideramos 
a marcação da concordância apenas quando o complemento do 
verbo era plural e o verbo se apresentava na forma de terceira pessoa 
do plural”, quando o verbo estava no singular, as autoras consideram 
concordância não marcada. 
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Analisamos, dessa forma, a concordância de verbo no singular 
para SN no singular; de verbo no singular para SN no plural e verbo no 
plural para SN no plural, como apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Atuação da variável concordância entre 
o verbo e o SN para a aplicação de ter.

FATORES Aplic./total % P.R.

verbo singular - SN plural 253/255 99,2% 0,789

verbo singular - SN singular 1876/1955 96% 0,461

verbo plural - SN plural 14/19 73,7% 0,147

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Nossos dados nos apresentam que o fator verbo no singular 
e SN no plural foi o maior favorecedor de ter (0,789). Esse dado é 
muito interessante, pois, na fala, o verbo ter na terceira pessoa do 
singular no presente, tem, não se distingue do verbo quanto está na 
terceira pessoa do plural, têm. Essa diferenciação, como sabemos, 
dá-se apenas no registro escrito do português. Dessa maneira, em 
nossos dados, essa construção existencial foi recorrente de forma 
quase categórica (99,2%). 

Ainda sobre a concordância do verbo com o SN, podemos inferir, 
ainda, sobre a Tabela 2, que o fator verbo no plural e SN no plural é um 
fator extremamente desfavorecedor de ter, mas que se torna o maior 
aliado de existir. Esse fato é evidente, quando sabemos que o verbo 
existir, por ser pessoal, vem concordar em número com o SN, como 
no excerto (3) a seguir:

(3) aqui existem peças você mas determinadas peças você vai 
ter que esperar – (NORPOFOR, DID, 62)

Observando, ainda, para esse fator, a frequência dele para o 
verbo ter é bem inferior às frequências dos demais fatores: 73,7%, 
sendo assim, para o verbo existir, uma frequência de 26,3% e um PR 
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de 0,8535, altamente, favorecedor de existir. Acreditamos que isso se 
deva ao fato de o verbo ter em sentido existencial, se assemelhar ao 
verbo haver, tornando-se impessoal, como apresenta Perini (2013). 

Em sua Gramática do português brasileiro, Perini (2013, p. 
79) apresenta o verbo ter como “verbos que “preferem” ocorrer sem 
sujeito”, e elenca: “verbos de apresentação de existência: ter, haver” 
(PERINI, 2013, p. 79, grifos do autor). Continuando, diz que

Haver ocorre raramente, em geral no contexto de linguagem 
cuidada; ter é a forma normal. À parte isso, ter e haver são sinônimos, 
e aparecem tipicamente na construção de apresentação de 
existência, acompanhados de objeto posposto[...].

Assim como para Penini (2013), Bagno (2011) defende que o 
verbo ter possui valor existencial, podendo ser apontado como o mais 
usado entre os falantes brasileiros e o coloca em uma lista de verbos 
existenciais: “os chamados verbos existenciais são poucos: ser, ter, 
haver, fazer, estar, existir, e a combinação tratar-se de” (BAGNO, 2011, 
p. 620, destaques do autor).

A terceira variável linguística relevante para esta rodada foi 
o grupo de fatores peso do SN. O peso do SN pode ser medido a 
partir de seu núcleo, onde a gramatica normativa (BECHARA, 2004; 
CUNHA; CINTRA, 2010; PERINI, 1996) estabelece duas formas básicas 
fundamentais de realização do constituinte objeto: SN preenchido e SN 
nulo. Souza (2015) também utiliza esse grupo de fatores por considerar 
que alguns estudos variacionistas apontam que o não preenchimento 
do SN (objeto nulo) favorece a ocorrência de ter existencial.

5 Lembramos que se a aplicação da análise, em nosso caso, o verbo ter, obteve PR de 0,147, 
desfavorecedor da aplicação, o valor complementar a este é 0,853, favorecedor da variante 
de não-aplicação, o verbo existir. Há essa complementaridade devido os valores do PR 
serem inferiores a 1 e juntos, PR da aplicação e não-aplicação, somam-se 1. Lembramos, 
ainda, que os PR superiores a 0,5 são favorecedores da aplicação.
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Para nossa amostra, catalogamos apenas os SN simples, SN 
complexo e SN nulo. Seguem excertos (4), (5) e (6), respectivamente. 

(4) pois é... tem o Barra e tem o um nove zero (SN simples) – 
(NORPOFOR, DID, 40) 

(5) e hoje tem existem muitas coisas para as pessoas se 
divertirem (SN complexo) – (NORPOFOR, DID, 40) 

(6) que dizem que no futuro... no futuro bem... longe... vai 
ter... existir mais... (SN nulo – referente: carros que voem) – 
(NORPOFOR, DID, 56) 

Vejamos, então, a Tabela 3 que ilustra nossos resultados para 
esse grupo de fatores.

Tabela 3 – Atuação da variável peso do SN para a aplicação de ter.

FATORES Aplic./total % P.R.

SN simples 1289/1325 97,3% 0,549

SN nulo ou núcleo do SN nulo 693/726 95,5% 0,469

SN complexo 161/178 90,4% 0,279

Fonte: Elaborado pelas autoras.

O excerto (4) ilustra a relevância do fator peso do SN simples 
para o verbo ter, com PR de 0,549. Mesmo com um PR pouco acima do 
ponto neutro, este é o fator que desfavorece o verbo existir, pois, para 
esta variante, os pesos do SN nulo ou complexo lhes são favorecedores.

As Tabelas 1, 2 e 3, acima, indicam que as três variáveis linguísticas 
relevantes, para a variação em questão, referem-se a grupos de fatores 
relacionados aos verbos e aos sintagmas nominais que acompanham 
os verbos existenciais. Dessa forma, os grupos de fatores linguísticos 
que não estão dentre as variáveis relevantes são aqueles que tratam 
da presença ou ausência da fala da variante na fala do documentador, 
o traço semântico do SN, tempo verbal e forma verbal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os verbos existenciais estão em variação desde o século XIII, 
período em que o verbo ter começou a concorrer com haver no 
sentido de posse, restrito apenas a haver (BATISTA, 2002, p. 21). 
De lá para cá, os verbos já apresentam indícios de uma mudança 
em progresso em diversas pesquisas realizadas no território 
brasileiro, e nós, acreditamos também que há uma mudança em 
progresso no sentido de ter sobrepujar haver e existir na fala popular 
fortalezense, levando em consideração tanto os aspectos sociais 
quanto linguísticos (SOUZA, 2015).

Em resumo, nossa pesquisa chegou às seguintes conclusões: 
das variáveis testadas em nossas análises, os grupos de fatores 
relevantes, na primeira rodada, foram: a presença vs. ausência de 
elementos à esquerda do verbo, concordância entre verbo e SN e peso 
do SN. A única variável que não se apresentou como relevante foi a 
presença vs. ausência da variante na fala do documentador.

Dessa maneira, acreditamos que os fatores ligados ao SN são 
extremamente relevantes para a variação dos verbos existenciais, 
mais até do que fatores ligados à morfologia e à semântica, 
relacionadas aos verbos.
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1 INTRODUÇÃO

Os estudos de percepção, avaliação e atitudes linguísticas 
ganham cada vez mais espaço nos estudos em Sociolinguística 
Variacionista. Aliado a isso, os estudos de terceira onda fazem-nos 
debruçar sobre a variação linguística intraindividual, isto é, uma pessoa 
não fala sempre da mesma maneira, levando-nos a perguntar o porquê 
de esses indivíduos mudarem sua forma de falar nas diversas situações.

Bortoni-Ricardo (2005, p. 175) exorta que a variação linguística 
cumpre duas funções, a saber, ampliar a eficácia do falante e marcar 
a identidade cultural deste. Ancorada em Le Page (1980), a autora 
observa que, ao falarmos, movimentamo-nos num lugar sociolinguístico 
multidimensional, usando a língua para expressar uma complexa 
gama de identidades culturais, tais como gênero, idade, antecedentes 
regionais, inserção no sistema de produção, pertencimento a um 
grupo, entre outros.

Coadunando com essa discussão, trazemos à baila o conceito 
de comunidade de prática (ECKERT, 2005), conforme o qual indivíduos 
que compartilham valores e conhecimentos comuns e que interagem 
entre si para aperfeiçoarem e replicarem tais fatores e conhecimentos, 
também são identificados por sua linguagem, fazendo-se objeto de 
investigação das pesquisas sociolinguísticas e indo além do recorte 
teórico-metodológico de estudo apenas de comunidades de fala. Com 
base nesses conceitos, este trabalho tem por objetivo estudar as atitudes 
linguísticas e avaliações subjetivas em torno da identidade linguística 
da comunidade de práticas dos pirangueiros. Essa nomenclatura diz 
respeito a jovens da periferia de Fortaleza, Ceará, sendo, na maioria 
das vezes, estigmatizada por uma parte da população cearense.

Para isso, foram feitos testes de percepção a respeito dessa 
comunidade de prática, bem como de variantes próprias do uso de 
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sujeitos considerados pirangueiros. A primeira parte deste artigo 
elenca os principais conceitos sobre crenças, percepções e atitudes 
linguísticas à luz da Sociolinguística conforme Labov (2008), Weinreich; 
Herzog e Labov (2006), Bortoni-Ricardo (2005), Eckert (2012), Freitag 
et al. (2012) e Bagno (2017).

Na seção destinada à metodologia, apresentaremos, numa 
primeira etapa, as perguntas de uma enquete on-line disponibilizada 
para usuários de uma rede social. Na etapa seguinte, analisaremos as 
principais definições sobre a identificação da comunidade de prática 
dos pirangueiros, bem como apresentaremos um glossário sobre as 
palavras mais recorrentes apresentadas pelos investigados.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O estudo da fala foi relegado pelo programa linguístico 
até meados de 1960. Para dar dois exemplos escancaradamente 
conhecidos, Saussure privilegiou a langue e Chomsky, a 
competência, em detrimento, respectivamente, da parole e do 
desempenho linguístico. Foi a Sociolinguística Variacionista (LABOV, 
2008; WEINREICH, HERZOG, LABOV, 2006) que inseriu nos estudos 
linguísticos pesquisas que tomassem a fala como escopo e a 
entendessem como objeto passível de sistematização. Do rompimento 
da identificação de estruturalidade com homogeneidade emergiu o 
conceito de heterogeneidade ordenada, que parte do entendimento 
de que em uma “língua que serve a uma comunidade complexa, a 
ausência de heterogeneidade estruturada é que seria disfuncional”. 
(WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006, p. 35-36). Desde então, 
passou-se a utilizar o modelo teórico-metodológico desenvolvido por 
Labov, intitulado Sociolinguística Quantitativa (ou Teoria da Variação 
e Mudança Linguísticas), para dar conta do estudo empírico da 
mudança linguística e da estrutura interna da variação.
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A percepção da variação linguística interindividual e 
intraindividual, ou seja, o entendimento de que as pessoas não falam 
do mesmo modo e de que uma mesma pessoa não fala sempre da 
mesma maneira, suscitou uma questão: “por que as pessoas mudam 
sua forma de falar nas diversas situações?”. A busca por essa resposta 
envolve uma imersão na “dinâmica dos fenômenos psicossociais de 
atitudes, de motivações e, principalmente, da afirmação da identidade”. 
(BORTONI-RICARDO, 2005, p. 175). Como dito inicialmente, nesta 
pesquisa, buscaremos estudar as atitudes linguísticas e avaliações 
subjetivas em torno da identidade linguística da comunidade de 
prática dos pirangueiros. O interesse deste trabalho pela variação 
intraindividual aproxima-nos dos estudos sociolinguísticos de terceira 
onda, aventados, principalmente, pelas reflexões de Eckert (2012) 
sobre a importância do estilo nas pesquisas variacionistas. Nesse 
sentido, estudos de terceira onda buscam analisar a variação a partir 
dos papéis e das atividades “que o indivíduo desempenha nas suas 
relações sociais, no âmbito das comunidades de práticas, procurando 
analisar o estilo como um fator que contribui efetivamente para a 
construção do significado social da variação.” (VELOSO, 2014, p. 2). 

Antes de voltarmos à questão supramencionada, convém 
fazermos uma breve delimitação das três ondas, ressaltando que 
essa divisão não implica em fases substitutivas nem sucessivas, 
“mas que se configuram como modos distintos de pensar a variação, 
com práticas analíticas e metodológicas peculiares” (FREITAG et al., 
2012). Eckert (2012), destacando a importância do significado social 
no estudo da variação, aventou essa proposta de ondas, inserindo 
os estudos quantitativos que correlacionam variáveis   linguísticas e 
categorias macrossociológicas (classe socioeconômica, gênero, 
classe, etnia e idade) na primeira onda. Na segunda onda, por sua 
vez, a autora inseriu pesquisas, também quantitativas, que partem de 
métodos etnográficos para explorar as categorias e configurações mais 
específicas que habitam ou constituem as categorias mais amplas 



169

SUMÁRIO

anteriormente mencionadas a fim de verificar o valor local de variantes 
vernaculares. Por fim, estudos que consideram que o significado das 
variantes ganha significados ainda mais específicos no contexto do 
estilo pertencem à terceira onda. Sobre esta, Eckert (2012) debruçou-
se mais acuradamente. Os mais de quarenta anos de pesquisa em 
Sociolinguística no Brasil foram amplamente dedicados aos estudos 
de primeira onda.

Freitag et al. (2012) explicam que “os estudos de terceira onda 
combinam os postulados dos estudos de primeira e de segunda 
onda, com uma mudança no foco: da comunidade de fala para a 
comunidade de prática”. Aquela, no dizer de Labov (2008, p. 188), 
“[...] não pode ser concebida como um grupo de falantes que usam 
todos as mesmas formas; ela é mais bem definida como um grupo 
que compartilha as mesmas normas a respeito da língua”. Esta, por 
sua vez, é definida como:

[...] “um agregado de pessoas que se reúnem em torno de 
um engajamento mútuo em algum esforço comum” (Eckert e 
McConell-Giner, 1992: 490). O conceito pode abranger colegas 
de trabalho, membros de um grupo religioso, amigos que se 
encontram regularmente etc. A ideia se baseia na premissa de 
que os modos de falar derivam de atividades ou práticas em 
que se engajam as pessoas em questão. Falantes individuais 
podem ser membros de diversas comunidades de prática e 
assumir diferentes papéis dentro delas. (BAGNO, 2017, p. 54).

Mais adiante, construiremos a caracterização da comunidade 
de prática com a qual trabalhamos, os pirangueiros, a partir das 
definições dadas pelos estudantes da E.E.M.T.I1 Professora Telina 
Barbosa da Costa. Antes, retornando à questão inicial desta seção, 
afirmamos que para responder “por que as pessoas mudam sua 
forma de falar nas diversas situações”, é mister lembrarmos, conforme 
dito na introdução, que a variação linguística cumpre duas funções, 

1  Escola de Ensino Médio em Tempo Integral.
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quais sejam: ampliar a eficácia de comunicação do falante e marcar 
a identidade cultural do falante. A primeira função decorre do desejo 
do falante de tornar sua comunicação mais eficiente e com menos 
ruídos. A segunda parte da ciência de que “a linguagem é o índice por 
excelência da identidade”, sendo toda fala um ato de identidade. (LE 
PAGE, 1980 apud BORTONI-RICARDO, 2005, p. 176). A identidade, 
por sua vez, “é a representação social que o indivíduo constrói acerca 
de seus grupos de pertencimento e de referência, de maneira que 
se sinta incluído em certas comunidades e excluído de outras”. 
(BAGNO, 2017, p. 199). Desse modo, como vimos inicialmente, e 
em resposta à questão posta, “quando falamos, movemo-nos num 
espaço sociolinguístico multidimensional e usamos os recursos da 
variação linguística para expressar esta ampla e complexa gama 
de identidades distintas.” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 176). 
Atualmente, o estudo da identidade está intimamente ligado ao do 
estilo, uma vez que a concepção estrita de estilo como sendo a 
adequação a situações de maior ou menor formalidade por meio de 
variáveis individuais tem se mostrado obsoleta. “A face renovada de 
estilo o identifica com o modo como os falantes combinam variáveis 
para criar modos distintivos de fala, que fornecem a chave para a 
construção da identidade.” (FREITAG et al., 2012). 

Comumente, a essa variação marcadora da identidade do 
falante é atribuído um significado social, criando, assim, uma complexa 
relação entre língua, sociedade e identidade, que “provoca nos 
falantes posicionamentos frente à língua ou à variedade linguística e, 
consequentemente, aos usuários destas.” (SILVA, AGUILERA, 2014, p. 
705). Emergem, daí, os conceitos de crenças e de atitudes, uma vez 
que, por causa desses posicionamentos:

[...] os indivíduos desencadeiam atitudes movidas pelas crenças 
linguísticas impregnadas, ao longo do tempo pela sociedade, na 
língua e nos dialetos, manifestando, assim, atitudes de rejeição 
ou de aceitação, de preconceito ou prestígio, de correção ou de 
erro, dentre outras. (SILVA, AGUILERA, 2014, p. 705).
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Crenças e atitudes são os últimos conceitos caros a esta 
pesquisa. Apoiado na Psicologia Social e na Sociolinguística, o estudo 
de Crenças e Atitudes Linguísticas se refere à “manifestação da 
atitude social do indivíduo em relação à sua variedade e a outras”, 
compreendendo, pois, conforme Moreno Fernández (1998 apud 
LOURENÇO, 2015), “o fenômeno da variação linguística segundo a 
consciência que o usuário da língua tem diante de seu idioma ou de 
sua variante e revela que a forma como vê as diferentes realizações 
da língua atua diretamente nas relações com os seus usuários.”. Os 
conceitos ora apresentados, de comunidade de práticas, identidade, 
crenças e atitudes, são primordiais para a análise que realizaremos 
neste trabalho.  

3 PERCURSO METODOLÓGICO

Esta pesquisa teve como início a disciplina Núcleo de trabalho, 
pesquisa e práticas sociais (NTPPS), matéria lecionada nas escolas 
de ensino médio da rede estadual de ensino do Ceará, na qual os 
alunos são introduzidos à pesquisa científica. Na segunda série do 
ensino médio, os estudantes devem desenvolver, ao longo do ano 
letivo, uma pesquisa acerca de alguma problemática que afeta a 
comunidade em que vivem.

Na sexta aula do módulo estudado no segundo bimestre, o 
conteúdo apresentado identifica uma comunidade, locus do trabalho 
de campo, a partir de seu modo de falar. Nesse ponto da disciplina, 
é apresentado aos alunos o falar cearense e deve haver um debate 
sobre o preconceito linguístico.

Com base nessa atividade, tal aula foi realizada em duas 
turmas da E.E.M.T.I. Professora Telina Barbosa da Costa, localizada 
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no bairro Messejana em Fortaleza, no mês de junho de 2019. Em 
uma das turmas, os estudantes observaram que nenhum deles sofria 
discriminação por falar como um cearense, já que todas as pessoas 
com que conviviam também falavam daquela forma (comunidade de 
fala), mas eram estigmatizados por “falarem como marginais”, “como 
pirangueiros” (comunidade de prática).

A partir dessas falas, foi proposto o desenvolvimento de uma 
pesquisa no macrocampo das linguagens. Como, nessa altura, 
a disciplina estava trabalhando a metodologia de um trabalho 
científico, o projeto serviu para ilustrar, aos discentes, técnicas de 
investigação a partir de dois mecanismos: pesquisas em redes 
sociais e elaboração de questionários.

Os participantes da pesquisa foram estudantes da E.E.M.T.I 
Professora Telina Barbosa da Costa, localizada, como dito anteriormente, 
no Bairro Messejana, na cidade de Fortaleza, no Ceará. A instituição 
de ensino recebe alunos de vários bairros da Regional VI2, também 
conhecida popularmente como Grande Messejana, assinalada no 
mapa a seguir na cor azul.

2 Desde 1997, a cidade de Fortaleza é dividida, por questões administrativas, em Secretarias 
Executivas Regionais (SERs) que funcionam como “subprefeituras”. Ao todo, são sete 
SERs – SER I, SER II, SER III, SER IV, SER V, SER VI e a regional do Centro. Esta última, 
inicialmente vinculada à Regional II, foi criada em 2011.
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Figura 1 - Divisão de Fortaleza por regionais.

Fonte: https://anoticiadoceara.com.br/noticias/cidades/secretaria-
intensifica-fumace-para-conter-avanco-da-dengue-no-ceara/

Em um primeiro momento, as pesquisadoras fizeram uma 
enquete na rede social Instagram, em que os jovens deveriam 
responder a duas perguntas:

1. Para vc3, o que significa ser um PIRANGUEIRO?

2. Palavras ou expressões que são características dos pirangueiros.

As enquetes tiveram 125 visualizações cada, no período de 
24 horas, apresentaram 45 e 42 respostas, respectivamente. Após 
analisadas, as respostas mais recorrentes foram transformadas num 
questionário, ilustrado a seguir.

3 A manutenção da contração comum na Internet (vc ao invés de você) se deu porque a 
atividade foi realizada em uma rede social e porque, desse modo, o questionário se tornaria 
mais atrativo para os jovens.

https://anoticiadoceara.com.br/noticias/cidades/secretaria-intensifica-fumace-para-conter-avanco-da-dengue-no-ceara/
https://anoticiadoceara.com.br/noticias/cidades/secretaria-intensifica-fumace-para-conter-avanco-da-dengue-no-ceara/
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Quadro 1 - Questionário aplicado.

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE DISCURSIVA

1. Para você um PIRANGUEIRO é SIM NÃO

A. Alguém de índole duvidosa, um criminoso?

B. Morador de uma comunidade periférica/favela?

C. Alguém que usa muitas gírias?

D. Alguém identificado por seu jeito de se vestir?

2. Você se considera um pirangueiro (a)?

3. Você conhece algum pirangueiro (a)?

4. Um pirangueiro sofre preconceito ao falar?

A. Consigo compreender a fala deles?

B. Eles falam como “marginais”?

C. Acho feio o modo deles falarem?

CARACTERIZAÇÃO LINGUÍSTICA

1. Qual das palavras ou expressões você usa? SIM NÃO

A. Pivete/Vetin/ Pvt/ Veti

B. Roxeda/ Tá roxeda/ De rocha

C. O nego (para falar de si)

D. Cumadi

E. Vai ser sal!

F. Pedo

G. Tá interado?

H. Cocota

I. Se faz de doido (a), é?!

J. Olha os papo!
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CARACTERIZAÇÃO LINGUÍSTICA

6. Se marcou sim em alguma palavra ou expressão da 
questão anterior, em que contexto você as usa?

SIM NÃO

A. Na fala e na escrita mais informal.

B. Falo dessa forma, mas não escrevo.

C. Apenas com meus amigos e pessoas da minha idade.

D. Uso só por brincadeira.

E. Esse é meu jeito habitual de falar.

Fonte: dados da pesquisa.

Além dessas perguntas de avaliação das variantes e da 
comunidade em si, pediu-se que os alunos definissem as palavras 
e expressões. Em seguida, após a aplicação dos questionários, 
foram controlados, ainda, os fatores sociais idade, gênero e bairro 
dos entrevistados. Cinquenta e cinco estudantes responderam 
ao questionário, sendo vinte e cinco do sexo masculino e trinta do 
sexo feminino. Na sessão a seguir, elencaremos e analisaremos os 
resultados obtidos. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta sessão, apresentamos os resultados da avaliação 
feita pelos sujeitos inqueridos no que se refere à caracterização da 
comunidade de prática e sobre os contextos de uso da variedade pelos 
entrevistados. Os números apresentados nos gráficos são dados em 
percentuais. O primeiro momento da análise dá conta dos valores para 
a pergunta “Para você o que é ser um pirangueiro” e, assim como as 
demais, são apresentados considerando-se ambos os sexos/gêneros, 
garotos e garotas.
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Gráfico 1 - Caracterização do ser “pirangueiro”.

Fonte: dados da pesquisa.

No questionário, foram apresentadas quatro definições, 
expostas da mais estereotipada à menos estigmatizada, são elas: 
a) alguém de índole duvidosa, um criminoso; b) morador de uma 
comunidade periférica/favela; c) alguém que usa muitas gírias e d) 
alguém identificado pelo modo de se vestir. As respostas mostram que, 
dentro do grupo observado, o indivíduo rotulado como pirangueiro 
não é, a princípio, tão estigmatizado dentro do continuum elaborado. 
Percebe-se tal afirmativa ao observar que apenas 18,2% do total dos 
entrevistados consideraram que pirangueiros são criminosos e 34,5% 
fazem a ligação entre a comunidade de prática e sua localização 
geográfica. Porém, a maioria dos inquiridos, 72,7% e 85,5% acreditam, 
respectivamente, que pirangueiros usam muitas gírias em seu falar e 
que estes são indivíduos caracterizados pelo seu jeito de se vestir.

Consideramos que estes resultados delimitam uma relação 
entre o eu/entrevistado e o outro/pirangueiro, em que este é um sujeito 
que sofre preconceitos, tanto linguístico – pois fala muitas gírias – 
quanto social – caracterizado pelo modo de se vestir, enquanto aquele 
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não estigmatiza a característica compartilhada com o outro, isto é, o 
lugar onde moram, uma vez que os entrevistados também vivem em 
comunidades periféricas.

Notamos, ainda, no gráfico 1, a diferença de respostas entre 
garotos e garotas. Enquanto 30% delas acreditam que pirangueiro é 
alguém de índole duvidosa, esse número cai para 8% entre eles. Esse 
fato pode ser explicado pela ideia dessa comunidade de prática está 
diretamente relacionada com indivíduos do sexo/gênero masculino. 
Inclusive, apenas 3,6%, ao ser perguntados se se consideravam 
pirangueiros, responderam afirmativamente, todos garotos. Ao 
perguntar para os entrevistados sobre conhecer pirangueiros, 90,7%, 
de ambos os sexos/gêneros, responderam positivamente.

Os gráficos que se seguem levaram em conta usos linguísticos 
e valores subjetivos dados a tais usos, como veremos no gráfico 2.

Gráfico 2 - Avaliação subjetiva do falar do pirangueiro.

Fonte: dados da pesquisa.

A maioria dos entrevistados afirmou haver preconceito linguístico 
contra a comunidade dos pirangueiros (89,1%), corroborando com 
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a percepção inicial feita na caracterização social. Outro dado que 
dialoga com o gráfico 1 é a relação de alteridade percebida ao verificar 
que 89,1% conseguem se comunicar com a comunidade em questão 
mesmo não se considerando parte dela.

Quando observamos as crenças linguísticas em torno da 
pergunta “eles falam como marginais?”, encontramos o maior contraste 
entre respostas negativas de garotos e de garotas. Enquanto 66,7% do 
número total de meninas acreditam que a identidade linguística está 
ligada à marginalidade do indivíduo, o número cresce significativamente 
entre os meninos, chegando a 83,6%. Chama-nos atenção que, quando 
perguntamos se pirangueiro era alguém de índole perigosa, envolvido 
em atividade criminosas, a maioria dos entrevistados respondeu 
negativamente, fato que mostra uma contradição. Como citamos 
anteriormente, segundo Le Page (1980), um ato de fala é também um 
ato de identidade. Desse modo, questionamos a base estrutural que 
motiva o preconceito linguístico entre os jovens, pois, por mais que 
os inqueridos em um primeiro momento não tenham demonstrado 
preconceito social contra os pirangueiros, esse preconceito se 
materializou nas crenças e atitudes com o falar desses sujeitos.

Um outro dado que nos mostra o preconceito com o falar do 
pirangueiro é a análise de agradabilidade/estética do modo de falar da 
comunidade de prática investigada. 56,7% das garotas consideram feio 
o jeito como os pirangueiros falam, comprovando, assim, a premissa 
clássica da Sociolinguística laboviana a qual fala sobre mulheres 
evitarem variedades estigmatizadas para que avaliação negativa 
contida na língua não seja transferida a elas.

Essa relação entre identidade linguística como marca cultural 
(LE PAGE, 1980; BORTONI-RICARDO,2005; BAGNO, 2017) e as 
relações de gênero também são fortemente observadas no gráfico 
3, uma vez que observamos que, na maioria dos casos, as meninas 
reconhecem o uso da variedade em diversos contextos com menor 
frequência que os meninos.
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Gráfico 3: contexto de uso do “piranguês” entre os entrevistados.

Fonte: dados da pesquisa.

Conforme vínhamos observando nos gráficos anteriores, inicialmente, 
os estudantes não consideraram uma imagem estereotipada no que se 
refere às características sociais compartilhadas com os pirangueiros, porém 
reconheciam o forte preconceito linguístico com a comunidade de prática.

No gráfico 3, os resultados não foram diferentes. Fica evidente 
o não engajamento dos sujeitos entrevistados com o grupo social 
investigado. Apesar de 60% dos entrevistados admitirem o uso da 
variedade linguística analisada, mais de 70% ressaltaram que apenas a 
usam com amigos e pessoas da mesma idade e que fazem uso desse 
modo de falar apenas por brincadeira.

No que se refere, ainda, aos contextos de uso, a maior diferença 
de percentual entre respostas de garotos e garotas foi na relação 
entre a língua falada e a escrita. 64% dos garotos não reconhecem o 
“piranguês” como próprio da escrita, ainda que 60% tenham admitido 
o uso na escrita informal. Uma interpretação para essa contradição 
seria a de que, como a pergunta inicial fez menção à informalidade, os 
garotos podem ter atribuído à não explicitação do grau de informalidade 
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uma marca do caráter formal, fazendo, assim a relação entre fala e 
informalidade versus escrita e formalidade.

Por fim, a última pergunta analisada confirma a questão da 
alteridade e a não identificação dos inqueridos como pertencentes 
à comunidade de prática dos pirangueiros. Retomando o conceito 
de identidade em Bagno (2017, p.199), que a define como “a 
representação social que o indivíduo constrói acerca de seus grupos 
de pertencimento e de referência”, a exclusão feita pelos 74,5% dos 
alunos ao afirmarem que aquele não era o seu modo de falar, evidencia 
o estigma à comunidade dos pirangueiros.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo apresentado, traçamos uma relação entre 
língua, sociedade e identidade. Os resultados dos inquéritos mostraram 
que os pirangueiros são um grupo social fortemente marcado pelo seu 
modo de falar e por características externas à língua, levando-os a 
sofrer preconceito social e linguístico.

Destacamos nos dados a ideia de alteridade, em que, quando 
os sujeitos se viam compartilhando características com os pirangueiros 
não os rejeitavam e a forma de se identificar como diferentes e não 
pertencentes àquele grupo foi através do uso linguístico de dada 
variedade. A avaliação negativa fica evidente nas duas perguntas 
que tiveram o menor índice percentual de respostas: apenas 2% dos 
entrevistados se consideram pirangueiros e, embora reconheçam, 
entendam e usem o “piranguês”, somente 25,5% admitem que falar 
como pirangueiro é sua forma natural de identificação linguística.

Os números endossam as palavras de Silva e Aguilera (2014), 
para quem as atitudes movidas na avaliação dessa comunidade 
de prática são resultado das crenças linguísticas impregnadas e 
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que se evidenciam quando rejeitamos, agimos com preconceito ou 
consideramos inadequado o modo de falar de determinados indivíduos.
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1 INTRODUÇÃO

A existência de diferentes perspectivas de estudos linguísticos, 
deste um ponto de vista funcional, que tentam desvelar o funcionamento 
da linguagem não é fato novo na área da linguística. O desenvolvimento 
de divergências epistêmicas colaborou/colabora em certa medida para 
a polarização nos estudos linguísticos entre um paradigma formal versus 
um paradigma funcional. Reconhecer esta polarização é importante 
para que nos situemos, enquanto pesquisadores da linguagem, e para 
que possamos fazer escolhas teóricas e metodológicas acertadas que 
nos permita prosseguir com estudos linguísticos respaldados na base 
teórica que assumimos. 

É a partir desta linha de pensamento que concordamos com 
Neves (1994), quando diz que uma gramática funcional se propõe 
a analisar a relação sistemática entre as formas e as funções em 
uma língua, na qual os funcionalistas percebem a linguagem 
primariamente como um fenômeno social.  Parece-nos oportuna esta 
última afirmação, pois, ao ressaltar a natureza social da linguagem, 
aproximamo-nos da principal função da linguagem, desde um 
paradigma funcional, que é a comunicação (DIK, 1978, p.5), uma vez 
que essa se concretiza no seio social. 

Sendo a língua um instrumento de interação social, a escolha pelo 
fenômeno linguístico estudado se dá na observação de um contexto 
real de uso da língua, neste caso, a constatação da coexistência dos 
Pretéritos Perfecto Simple e Compuesto para expressão de um pretérito 
perfectivo em língua espanhola, em reportagens do “El País Semanal”.
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Para Nichols (1984), as formas linguísticas pertinentes a 
determinado domínio funcional1 são entendidas como um elemento 
que desempenha uma dita função ou um conjunto de elementos. 
Neste sentido, motiva-nos saber qual função desempenham os 
Pretéritos Perfectos Simple (PPS) e Compuesto (PPC) do indicativo 
(formas linguísticas) no domínio funcional (expressão de passado 
em aspecto perfectivo), no que diz respeito ao princípio funcionalista 
de marcação givoniano (forma linguística não-marcada e marcada). 
Assim, temos como objetivo principal desvelar o funcionamento do 
princípio da marcação em relação ao uso dos Pretéritos Perfectos 
Simple e Compuesto em reportagens do “El país Semanal”.

Esta inquietação se dá, pois, segundo Givón (1984) o conceito 
de marcação é relativo, uma vez que, a depender do contexto, uma 
forma linguística pode atuar como marcada ou não. O próprio autor 
sugere que o princípio de marcação seja analisado de maneira isolada, 
para que se chegue a qualquer conclusão sobre as formas marcadas 
e não-marcadas.

Este trabalho se justifica, pois, embora seja bastante discutido o 
princípio da marcação, há poucos estudos como os de Freitag (2009, 
2010) e Tavares (2008) que abordam especificamente o princípio da 
marcação em formas verbais e, ainda, assim, esses não dizem respeito 
ao tempo pretérito perfectivo em língua espanhola.

1 Este termo é empregado no sentido proposto por Givón (1984) para domínio funcional, ou 
seja, corresponde às áreas funcionais que compõem a gramática, que podem se referir 
a áreas funcionais gerais (ou macrodomínios), como TAM (tempo/ aspecto/ modalidade), 
caso, referência, ou a áreas mais estritas (microdomínios), como o tempo futuro, o sujeito, 
a dêixis, a especificação nominal etc.
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2 O USO DAS FORMAS PRETÉRITAS 
PERFECTIVAS EM LÍNGUA ESPANHOLA

Considerando como fenômeno deste estudo a variável 
passado em relação ao momento de fala - pretérito perfecto, tendo 
como variantes o PPS e o PPC, acreditamos que seja necessário 
tecer algumas considerações sobre estes tempos verbais. No que 
tange ao aspecto, segundo Lindstedt (2000, p. 365)2, a forma verbal 
perfectiva caracteriza-se “pela relevância de uma situação passada 
desde o ponto de vista presente e pela sua distinção de outras formas 
do passado”.  Para Fleischman (1983, p. 191-192)3, “a relevância é 
uma noção aspectual (com um tom temporal) que requer determinar 
subjetivamente o evento em relação a um ponto de referência”. Já para 
Dahl e Hedin (2000, p. 392)4, “a relevância presente é um conceito 
gradual que envolve a perduração do resultado, de tal maneira que 
as consequências do evento passado são relevantes no momento da 
fala”. Levaremos em conta, para este estudo, essas considerações, 
pois presumimos que há um consenso entre os autores no que se 
refere à relação entre aspecto perfectivo e a zona temporal presente.

De acordo com Jara Yupanqui (2013), a função perfectiva em 
espanhol é tipicamente relacional, de forma que se utiliza para referir-se 
a uma ação passada em relação ao momento de fala, com relevância 
atual. Conforme Cartagena (1999), tanto o PPS quanto o PPC indicam 
anterioridade em relação ao momento de fala, mas a forma composta 
indica essa anterioridade dentro da zona temporal do presente. 

2 Citação original: “se caracteriza por la relevancia de una situación pasada desde el punto de 
vista presente y por su separación de otras formas de pasado.” (LINDSTEDT, 2000, p. 365)

3 Citação original: “la relevancia presente es una noción aspectual (con un tono temporal) 
que requiere determinar subjetivamente el evento en relación a un punto de referencia.” 
(FLEISCHMAN, 1983, p. 191-192)

4 Citação original: “la relevancia presente es un concepto gradual que involucra la 
<<continuidad de un resultado>>, de tal manera que las consecuencias del evento 
pasado son relevantes en el momento de habla.” (DAHL E HEDIN, 2000, p. 392)
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No tocante à escolha do tempo verbal, Matte Bon (2010) destaca 
que o falante dispõe de diversos recursos para falar do passado, entre 
os quais o PPS e o PPC desempenham um papel fundamental. O autor, 
também, ressalta que a escolha entre estes depende da perspectiva que 
o falante queira dar ao enunciado. Para Matte Bon (2010), geralmente, 
quando se usa o PPC, as ações relatadas vêm acompanhadas por 
marcadores hodiernos, ou seja, por marcadores que se referem a 
períodos temporais inacabados ou definidos em relação ao momento 
de fala, sendo incompatível com marcadores temporais que remetem 
a um período temporal acabado.

De acordo com Gutiérrez Araus (1997), as características que 
definem o PPC no subsistema verbal das formas passadas são: (a) 
passado continuativo com resultado no presente – os resultados da 
ação passada ainda perduram no momento de enunciação; (b) ante 
presente – refere-se a um tempo passado anterior ao tempo atual, mas 
a ação focaliza um plano atual; e (c) passado para enfatizar uma forma 
narrativa – é posto pelo falante para dar maior ênfase e emoção a 
uma ação passada concluída. Traços estes ausentes no PPS. De forma 
breve, o PPC, no que tange à temporalidade, faz parte de um plano 
atual, em contrapartida, o PPS é uma forma absoluta do passado, ou 
seja, não tem relação com o presente.

Para Jara Yupanqui (2013), o PPC é uma forma verbal frequente 
tanto na Língua Espanhola quanto em outras línguas do mundo, 
porém pode desaparecer com o tempo ou continuar mudando. Tal 
instabilidade é constatada no estudo de Harris (1982), que distingue 
de forma diacrônica o valor do PPC nas línguas românicas em quatro 
etapas, sendo elas: (1) para referir-se a estados presentes resultantes 
de ações passadas; (2) aquisição de relevância presente em contextos 
específicos; (3) marcação de ações passadas com relevância no 
presente; e (4) usado com funções desempenhadas pelo PPS.
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No que concerne ao PPS, segundo Castro (1996), é utilizado 
para: (1a) expressar ações terminadas, realizadas em uma unidade 
de tempo que o falante considera sem continuação no presente (com 
marcadores temporais pré-hodiernos: ayer, anteayer, el año pasado 
etc.); (2a) referir-se a uma unidade de tempo ou espaço temporal 
no qual já não está o falante; (3a) falar de quantidades de tempo 
determinadas; (4a) contar fatos ou ações como algo independente, 
não como costumes; (5a) ordenar as ações, quando há várias, ou 
interrompê-las no seu transcurso; (6a) dar opinião. Enquanto o PPC se 
usa para: (1b) falar de ações ou situações ocorridas em um período 
de tempo que chega até o presente (com marcadores temporais 
hodiernos: hoy, este mês, últimamente, nunca, siempre etc.); (2b) 
falar de ações ou situações passadas imediatas (com marcadores 
temporais pré-hodiernos: hace poco, hace un momento etc.).

Resumidamente, utilizamos o PPC com advérbios que incluem 
o momento de fala, referindo-se a um passado que ainda faz parte 
do presente. Em contrapartida, utilizamos o PPS com advérbios que 
excluem o momento de fala, ou seja, faz referência a um passado que 
não faz parte do presente. Vejamos os exemplos5:

(1) Hoy he ido al cine. 

(2) Ayer fui al cine.

Na sentença 1, a ação ocorreu, porém ainda resulta no presente, 
pois o dia ainda não acabou. Já na segunda, a ação não tem relação 
com o presente, pois, diferentemente do exemplo anterior, o dia já 
acabou. Para distinguir o PPS do PPC, Bello (1979) faz a comparação 
entre as seguintes proposições:

(1) “Roma se hizo señora del mundo.” (BELLO, 1979, p. 423)

(2) “La Inglaterra se ha hecho señora del mar.” (BELLO, 
1979, p. 423)

5 Os exemplos 1 e 2 são de autoria própria. Aos demais exemplos, faremos a devida 
referência no corpo do texto.
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O autor afirma que, na frase 3, o senhorio de Roma é um fato 
que já passou. Entretanto, na quarta frase, traz a Inglaterra como 
soberana dos mares na época em que o autor escreve o enunciado. 
Ou seja, o senhorio de Inglaterra, distinto do de Roma, estabelece-se 
no passado, porém prolonga-se até o momento atual.

Conforme Alarcos Llorach (2007), com relação ao modo, tanto 
o PPS como o PPC têm o morfema de indicativo e podem referir-se a 
fatos anteriores ao momento de fala, o PPS porque seu morfema tem 
perspectiva de passado, e o PPC por sua perspectiva de presente. 
Assim, podemos mostrar uma mesma realidade com as duas formas 
verbais, isto depende da perspectiva (temporal ou psicológica). No 
que tange à diversidade linguística desses tempos verbais, Alarcos 
Llorach (2007) ressalta que, na América, usa-se o PPS frente ao PPC, 
como por exemplo, Yo no sé como no lo encontraron hasta ahora..., no 
lugar de han encontrado. Já, nas falas de Madrid e das zonas andinas 
da Argentina, percebe-se uma frequência maior do PPC. 

Segundo Gómez Torrego (2005, p. 150)6, a diferença entre 
o PPC e o PPS “é que os fatos expressados por este último estão 
fora da zona temporal do falante”. Para exemplificar, o autor utiliza as 
seguintes afirmações:

(1) “Este año lo hemos pasado mal.” (GÓMEZ TORREGO, 
2005, p.150)

(2) “El año pasado lo pasamos mal.” (GÓMEZ TORREGO, 
2005, p. 150)

Como podemos constatar, na quinta frase, a ação está situada 
na mesma zona de tempo em que se encontra o falante (este ano), 
enquanto que, na sexta, o falante encontra-se em outra zona temporal. 
Gómez Torrego (2005) ressalta que a relação temporal do falante com a 
ação pode ser meramente psicológica. Vejamos os exemplos a seguir:

6 Citação original: “es que los hechos expresados por este último están fuera de la zona 
temporal del hablante.” (GÓMEZ TORREGO, 2005, p.150)
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(1) “Hace tres años que ha muerto mi padre.” (GÓMEZ 
TORREGO, 2005, p. 150)

(2) “Hace tres años que murió mi padre.” (GÓMEZ TORREGO, 
2005, p.150)

Apesar de o autor utilizar o mesmo marcador temporal (hace 
tres años) em ambas as frases, pode-se inferir um valor distinto entre 
elas, pois quando utilizamos o PPC deduz-se que a ação perdura de 
alguma forma até o presente do falante, ou seja, a morte do pai ainda 
é sentida, de forma afetiva, pelo falante.

Em relação aos estudos sobre diversidade linguística do PPS e 
do PPC, pontuamos as seguintes considerações:

a. Segundo Penny (2004), a alternância entre as formas do PPS 
e do PPC foi objeto de atenção antes mesmo da aparição da 
Sociolinguística variacionista, visto que gramáticos e dialetólogos 
já teciam reflexões a respeito dessa alternância, pontuando as 
diferenças entre algumas regiões e outras. Além disso, destaca 
que a preferência por uma das duas formas, que atuam neste 
sentido como uma espécie de marcador regional, levou alguns 
linguistas a concluir que a oposição entre o PPS e o PPC parece 
neutralizada em algumas variedades da Língua Espanhola;

b. Aleza Izquierdo e Enguita Utrilla (2010) destacam que, ao 
contrário do que nos dizem grande parte dos materiais didáticos, 
existe sim o uso do PPC na América, ainda que a forma simples 
seja predominante;

c. Conforme Oliveira (2010), os complementos adverbiais pré-
hodiernos (ayer, la semana passada, etc.) favorecem o uso 
do PPS, enquanto que os hodiernos (hoy, esta mañana, etc.), 
o PPC. Entretanto, é possível encontrar, em contexto hodierno, 
a forma verbal simples. Em um estudo anterior, Oliveira (2007) 
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constatou, através da aplicação de um teste estatístico, que 
tanto em países hispano-americanos como na Espanha há o 
uso tanto do PPS quanto do PPC, porém estes ocorrem de 
forma diferente. A autora verificou que, na Espanha, ainda que 
a ocorrência do PPC tenha sido maior que nos países hispano-
americanos, o emprego do PPS segue sendo mais frequente em 
todo contexto hispânico;

d. Para Alcaine (2007), devido ao contato com o quéchua, falantes 
de variedades hispânicas pertencentes ao âmbito andino 
selecionam o PPS para transmitir uma experiência vivida e o 
PPC para referir-se a um fato não presenciado, de que não se 
tem certeza e tampouco pretende o indivíduo comprometer-se 
com a veracidade da informação;

e. Jara Yupanqui (2013) contrasta a frequência relativa do PPS e do 
PPC na variedade do Espanhol de Lima (1989, 2013) com a de 
outras capitais da América Latina. Para isto, considera estudos 
que mostram a presença do PPS para cada PPC na fala culta de 
San Juan de Porto Rico (1978), México (1985), Colômbia (1990), 
Santiago de Chile (1980-1981) e Buenos Aires (2009). A análise 
dos dados de fala culta apontam uma proporção, do PPS frente 
ao PPC, de 3:1 na variedade de San Juan de Porto Rico, de 
4,6:1 na variedade mexicana, de 2,9:1 na variedade colombiana, 
de 2,4:1 na variedade limenha (1989) e de 2,9:1 na variedade 
de Santiago do Chile. Com relação a outros estudos, os dados 
apontam a proporção de 8,6:1 na variedade bonaerense e de 
4,8:1 na variedade limenha 4,8:1. Logo, os dados evidenciam 
que Lima (1989) tem um padrão mais distante do México e mais 
próximo do Chile e da Colômbia. Em contrapartida, os dados 
de Lima (2013) aproximam-se mais do México e tem cerca da 
metade dos dados bonaerenses. 
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3 O PRINCÍPIO DA MARCAÇÃO DE GIVÓN

O princípio da marcação foi introduzido pelos linguistas 
da escola de Praga. Este conceito seria uma reinterpretação da 
noção de valor linguístico concebida por Saussure para diferenciar 
um par contrastivo, ou seja, a distinção entre os membros de uma 
determinada categoria se dá por meio da presença de uma dada 
propriedade em um (elemento marcado) e da ausência desta no 
outro membro (elemento não-marcado).

Segundo Givón (1995), o conceito de marcação pressupõe a 
noção de complexidade da estrutura da língua, neste contexto, o autor 
concebe que o elemento marcado é estruturalmente mais complexo. 
Por outro lado, o elemento não-marcado é mais simples em sua 
estrutura. No entanto, a marcação depende do contexto de interação, 
logo, para a caracterização de um elemento como marcado ou não-
marcado, entram em jogo os fatores comunicativos, sócio-culturais, 
cognitivos e biológicos.

Givón (1990, p. 947) apresenta três critérios para se avaliar 
a marcação:

a) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser 
mais complexa (ou maior) do que a não-marcada.

b) distribuição de frequência: a categoria marcada tende a ser 
menos frequente do 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 do 
que a não-marcada.

No tocante a estes critérios, Givón (1991) orienta que devem ser 
testados de maneira isolada e somente depois, os resultados devem ser 
correlacionados. Por outro lado, dada a dificuldade de acessar o grau 
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complexidade cognitiva das formas linguísticas, este subprincípio deve 
ser indiretamente controlado. Segundo a formulação dada por Givón 
(1991, p. 38), na concepção do princípio meta-icônico de marcação: 
“categorias que são estruturalmente mais marcadas tendem a ser 
substantivamente mais marcadas”. Nesse sentido, a complexidade 
cognitiva pode ser atrelada à complexidade estrutural.

Não podemos determinar segundo Givón (1990), a marcação 
de forma absoluta, pois a estrutura é marcada ou não de acordo 
com o contexto em que ocorre.  Por exemplo, em uma narrativa 
em que temos os pretéritos perfeito e imperfeito, a forma marcada, 
nesse contexto, será, provavelmente, o pretérito imperfeito, já que 
tende a ser mais complexa estruturalmente e cognitivamente e, além 
disso, menos frequente, se considerarmos que essa forma atua 
como pano de fundo da narrativa, enquanto que o pretérito perfeito 
atua na progressão da narrativa, conforme Hopper e Thompson 
(1980). Se pensarmos a marcação nos diversos contextos, podemos 
estabelecer em quais contextos uma dada estrutura será marcada e 
em quais será menos marcada. 

Com o objetivo de estabelecer o equilíbrio cognitivo contextual, 
a marcação pode atuar, ainda, de acordo com o princípio de 
expressividade retórica, proposto por Dubois e Votre (1994). Conforme 
os autores, um procedimento discursivo marcado tende a reduzir ou 
eliminar o esforço de codificação. Segundo Dubois e Votre (1994, p. 
12): “É preciso repensar o princípio de marcação, também, no que 
concerne à complexidade cognitiva, no sentido de que não é qualquer 
aumento de cadeia que vai implicar naturalmente um aumento das 
tarefas de decodificação.” Portanto, formas marcadas podem tender 
a ocorrer em contextos menos marcados, e formas menos marcadas 
podem estar presentes em contextos mais marcados. Nesse sentido, 
teríamos o equilíbrio cognitivo contextual, conforme Pontes (2012).
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Givón (1990) divide a marcação de categorias gramaticais em 
quatro tópicos: a) tipos de discurso – a mesma categoria gramatical 
pode ter diferentes valores de marcação quando colocada em 
contextos discursivos diferentes; b) tipos de oração – as orações 
principais, declarativas, afirmativas e ativas têm o status de não-
marcadas, enquanto que as subordinadas, manipulativas, negativas e 
passivas ganham o status de marcadas; no discurso oral/informal, há 
o predomínio das orações coordenadas, que são cognitivamente mais 
fáceis de processar do que as orações subordinadas; c) Modalidades 
nominais: 1. papel temático – hierarquia temática=> papel semântico: 
agente > dativo/benefactivo > paciente > locativo > instrumento > 
outros, papel gramatical: sujeito > objeto direto > objeto indireto, 
agente, dativo/benefactivo e paciente são os mais prováveis para 
ocupar as posições de sujeito e objeto, portanto, o sujeito/agente e o 
objeto/paciente são os não-marcados; 2. referencialidade e individuação 
– nomes referenciais e individuais são o caso não-marcado; 3. 
definitude – o sujeito, o objeto direto e o dativo/benefactivo tendem 
a ser a categoria definida, logo, não-marcada; 4. status anafórico – a 
anáfora zero é a menos marcada; 5. topicalidade – a marcação dos 
referentes tópicos e dos não-tópicos depende da continuidade, ou 
seja, o referente tópico/contínuo (codificado como zero ou pronome 
anafórico) é o não-marcado e o referente não-tópico/descontínuo é 
o marcado; d) Modalidades verbais (realis x irrealis (mais marcada); 
perfectiva x imperfectiva (mais marcada) – Givón (1995, p. 55).

4 METODOLOGIA

O primeiro passo metodológico, nesta pesquisa, foi a delimitação 
do fenômeno de estudo, selecionado a partir de pesquisas sobre o 
pretérito perfeito em Espanhol. Decidimos trabalhar com o pretérito 
perfecto simples e o pretérito perfecto compuesto, posto que, neste 
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sistema verbal do pretérito perfecto, prescreve-se a forma composta 
com relação ao plano atual, enquanto se usa a forma simples como 
passado absoluto, ou seja, sem ter relação com o presente (BELLO, 
1979; CASTRO, 1996). No entanto, pesquisas apontam que há variação 
nos usos destes tempos verbais e que tais formas variam em algum 
aspecto entre distintas localidades (OLIVEIRA, 2007, 2010). 

Nossa hipótese primeira, baseada no subcritério da 
complexidade estrutural, é a de que a forma do pretérito perfeito 
composto seja a forma linguística mais marcada, uma vez que esta é 
formada por dois sintagmas verbais: verbo auxiliar7 (HABER) mais o 
particípio do verbo principal. Ademais, ocorrerá em maior medida com 
um marcador temporal. Levantamos a hipótese que a presença de 
marcador temporal favoreça a uma forma verbal + marcada, conforme 
afirma Poplack (1979, p. 8): “marcas levam a marcas e zeros levam 
a zeros”. Segundo Coan (2000), as situações mais estendidas (no 
ponto de vista de referência) podem solicitar mais marcação. Assim, 
o pretérito perfeito composto por guardar um traço de antepretérito 
atuaria como forma +marcada.

Pautamo-nos, ainda, em um estudo de Tavares (2008) que indica 
que os traços semânticos verbais servem como diagnóstico do grau 
da complexidade da informação, codificada pela oração. Baseado 
nos pressupostos de Schilseunger (1995), que organizam os verbos 
de acordo com o grau de atividade, a autora propõe uma classificação 
de verbos de atividades de 0 a 5, conforme apresentamos a seguir:

a. atividade 1: momentâneo, atividade específica e elocução, que 
se referem a ações físicas intencionais executadas com o corpo, 
envolvendo um ser físico que age no mundo;

7 Exemplo: Canté (pretérito perfecto simple) X He cantado (pretérito perfecto compuesto) – 
ambos conjugados em 1ª pessoa do singular.
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b. atividade 2: atividade difusa, que envolve ação física intencional 
menos circunscrita e com menor grau de movimento; e 
instância, que indica mudança ou preservação intencional de 
posição física;

c. atividade 3: transitório intencional, transitório não-intencional e 
processo, que se organizam em uma escala que vai da perda de 
movimento e fixidez, mas com manutenção da intencionalidade, 
à perda da mobilidade e da intencionalidade, denotando ações 
não intencionais ou mesmo processos físicos;

d. atividade 4: Verbos de experimentação mental codificam as 
atividades mentais experimentadas, intencionalmente ou não, 
pelos seres humanos. Verbos da atenuação estão ligados 
à relação do falante com seu discurso, suavizando a própria 
opinião acerca de fatos. Verbos relacionais representam relações 
complexas assinaladas pelos homens em seu processo de 
percepção da realidade;

e. atividade 0: existência e estado. De acordo com Schlesinger 
(1995), esses verbos são os mais generalizados, pouco 
significando além de interligação entre sintagmas. Transmitem 
informação em conjunção com seus complementos, e quase 
nada quando isolados (TAVARES, 2005, p. 21).

Os verbos de Atividade 0 são os menos complexos, uma vez 
que possuem traços altamente genéricos que indicam apenas haver 
relação entre os componentes da oração por eles interligados, como o 
verbo “estar” no exemplo a seguir, que sinaliza estado: 

(1) “Allí en misa estuvieron como testigos8. 

Os verbos de Atividade 1 são pouco complexos, pois, estão 
relacionados às experiências básicas dos seres humanos com a 

8  Os exemplos dessa seção foram extraídos do corpus analisado.
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realidade exterior, além de agruparem verbos relacionados com 
atividades especificas ou momentâneas. Vejamos: 

(2) “(…) por qué no salió a la calle con su cámara el día que 
murió Franco.”

Os verbos de atividade 09 e 10 seriam verbos com traços 
de complexidade maiores que os dos verbos 0 e 1, pois, embora 
tratem de verbos ações físicas experimentadas no mundo real, 
estas ações resultam em menos movimento (atividade 6), ou maior/
menor intencionalidade das ações codificadas pelos seres humanos 
(atividade 03). Vejamos alguns exemplos:

(3) “El gran fotógrafo del siglo veinte Henri Cartier Bresson dejó 
escrito en su disertación.”

(4) “Franco ha muerto el sábado veinte y dos de noviembre.”

Os verbos de Atividade 4 são os mais complexos, por codificarem 
atividades mentais, ao invés de relações voltadas ao mundo externo. 
São exemplos do exposto, a oração a seguir:

(5) “El lunes día tres se supo de un súbito agravamiento del paciente.”

Neste sentido, esperamos encontrar que a forma perfectiva, que 
atua como menos marcada, apresente maior recorrência com verbos 
de menor complexidade e que o contrário também aconteça.

De modo resumido esperamos comprovar as seguintes hipóteses:

a) o pretérito perfeito simples atua como forma menos marcada, 
surge em maior frequência e está mais passível de ocorrer sem 
marcador temporal;

b) o pretérito perfeito composto atua como forma mais marcada, 
surge em menor frequência e está mais passível de ocorrer com 
marcador temporal;

c) a forma linguística mais marcada (PPC) codifica verbos com 
traços semânticos de maior complexidade.
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Expostas nossas hipóteses, apresentamos os critérios de escolha 
para formação do corpus deste artigo. Ciente de que o gênero textual 
pode favorecer a ocorrência de uma forma linguística frente a outra, 
para seleção do corpus, optamos pelo gênero textual ‘reportagem’, 
pois, de acordo com um estudo de Tavares (1997), que analisa os 
tipos de verbos que caracterizam os gêneros notícias e reportagens, 
predominante o tipo de verbo em ‘ reportagens’ é o tempo presente, 
com verbos em seus aspectos imperfectivos. Muito embora, sejamos 
levados inicialmente a pensar que o gênero textual ‘reportagem’ possa 
favorecer a recorrência da expressão de passado.

Ainda que o estudo tenha sido aplicado em textos de língua 
portuguesa e a ausência de estudos semelhantes em língua 
espanhola, essa conclusão nos leva a acreditar que a ‘reportagem’ 
seja um gênero textual mais neutro que não favoreça apenas a 
recorrência de uma forma linguística: o pretérito perfeito simples, 
predominante, por exemplo, em notícias, conforme Tavares (1997). 
Na tentativa de tentar neutralizar este condicionamento discursivo, 
escolhemos então, as reportagens.

Para um recorte do corpus, optamos pelo suporte do gênero em 
estudo, a revista eletrônica “El País semanal” que agrupa reportagens 
de diferentes temáticas e é publicado na Espanha, país este que de 
forma geral, alinha-se aos contextos gramaticais de usos das formas 
verbais, já apresentados neste artigo. A fim de delimitar este corpus e 
dada a natureza inicial deste estudo, escolhemos as 10 (dez) últimas 
reportagens em ordem cronológica. Assim, apresentamos o Quadro 1 
com o resumo do corpus:
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Quadro 1 – Corpus.

1

La segunda muerte de Franco: del prestigio 
del terror al amanecer de la concordia
https://elpais.com/elpais/2018/11/02/
eps/1541185064_013797.html

11/11/2018

2
Un instante decisivo en 442 disparos
https://elpais.com/elpais/2018/11/06/
eps/1541524255_919593.html

11/11/2018

3
La leyenda del tiempo submarino
https://elpais.com/elpais/2018/10/31/
eps/1541012841_204185.html

04/11/2018

4
El imperio de los sueños
https://elpais.com/elpais/2018/11/01/
eps/1541076207_626867.html

04/11/2018

5
Arzak en su salsa
https://elpais.com/elpais/2018/10/26/
eps/1540556839_042845.html

04/11/2018

6

El asesino múltiple más escalofriante 
de Argentina ya tiene película
https://elpais.com/elpais/2018/10/24/
eps/1540401952_946426.html

28/11/2018

7
Ayahuasca: la pócima de moda
https://elpais.com/elpais/2018/10/22/
eps/1540207141_361479.html

28/11/2018

8

La fórmula del éxito de & Other 
Stories, marca ‘premium’ de H&M
https://elpais.com/elpais/2018/10/26/
eps/1540565960_370759.html

28/11/2018

9
La huella de Antonio Vega
https://elpais.com/elpais/2018/10/17/
eps/1539783581_380367.html

21/10/2018

10
20 años de erecciones
https://elpais.com/elpais/2018/10/15/
eps/1539623942_349330.html

21/10/2018

Fonte: elaborado pelos autores.

Apresentado nosso corpus, faz-se necessário esclarecer 
nossas categorias de análises, que estão em consonância com os 
princípios de marcação de Givón (1990, p. 947). Assim, no Quadro 

https://elpais.com/elpais/2018/11/02/eps/1541185064_013797.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/02/eps/1541185064_013797.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/06/eps/1541524255_919593.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/06/eps/1541524255_919593.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/31/eps/1541012841_204185.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/31/eps/1541012841_204185.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/01/eps/1541076207_626867.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/01/eps/1541076207_626867.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/01/eps/1541076207_626867.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/26/eps/1540556839_042845.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/26/eps/1540556839_042845.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/24/eps/1540401952_946426.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/24/eps/1540401952_946426.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/22/eps/1540207141_361479.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/22/eps/1540207141_361479.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/26/eps/1540565960_370759.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/26/eps/1540565960_370759.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/17/eps/1539783581_380367.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/17/eps/1539783581_380367.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/15/eps/1539623942_349330.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/15/eps/1539623942_349330.html
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2, explicitamos a relação entre os princípios de marcação e nossas 
categorias de análise linguística estabelecidas:

Quadro 2 - Relação entre os princípios de 
marcação e as categorias de análise.

Critério de Marcação Categoria de análise linguística

Distribuição de frequência Alternância entre Pretérito perfeito 
simples /Pretérito perfeito composto

Complexidade estrutural Ausência/Presença de 
Marcador Temporal 

Complexidade cognitiva Grau de atividade do verbo

Fonte: elaborado pelos autores.

Após a leitura das notícias e a localização das ocorrências das 
formas pretéritas perfectivas em estudo, os dados foram codificados 
e submetidos ao programa Goldvarb (2005), seguindo os critérios de 
análise demonstrados acima.

5 RESULTADOS

Foram encontradas 384 ocorrências das formas pretéritas 
perfectivas, sendo 302 de Pretérito Perfecto Simple e 66 de Pretérito 
Perfecto Compuesto. Em uma primeira análise, podemos afirmar que 
o Pretérito Perfecto Simple atuou como forma menos marcada, pois, 
apareceu em maior frequência. No que diz respeito à ausência e 
presença de marcador, vejamos o Quadro 3:

Quadro 3 - Marcador Temporal.

FORMA PRESÊNCIA AUSÊNCIA

Pretérito Perfecto Simple 62/302 (20,5 %) 240/302 (79,5 %)

Pretérito Perfecto Compuesto 12/66 (18,00 %) 54/66 (82,00 %)

Fonte: dados extraídos do programa Goldvarb (2005).
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A continuação, expomos dois exemplos, para exemplificar a 
variação entre as duas formas sob análise:

(1) “Allí en misa estuvieron como testigos”.

(2) “Franco ha muerto el sábado veinte y dos de noviembre.”

Percebemos que nossa hipótese não se confirmou, pois, 
esperávamos que Pretérito Perfecto Compuesto surgisse em maior 
frequência com marcadores temporais, retomando Poplack (1979, 
p.8): “marcas levam a marcas e zeros levam a zeros”. Além disso, 
este uso (exemplo 16) não está de acordo com a norma gramatical, 
pois, conforme o gramático Matte Bon (2010), geralmente, quando se 
usa o PPC, as ações relatadas vêm acompanhadas por marcadores 
temporais hodiernos. O que percebemos, nesse domínio ou área 
funcional, foi uma sutil diferença em favor da presença de marcador 
temporal para forma Pretérito Perfecto Simple, embora os contextos 
de usos, discutidos na seção 02, apontem para a necessidade de 
marcadores temporais para expressão destas formas pretéritas. A 
expressão dos dados numéricos nos leva a ponderar que possa 
haver um distanciamento entre os estudos apresentados e os 
contextos de uso real da língua. Ainda que tenha ocorrido uma vez 
no corpus, apresentamos o dado abaixo para que possamos refletir 
que nem sempre os contextos de uso são bem delimitáveis, como 
no caso a seguir:

(1) “A sus setenta y seis años, al cocinero que abrió la puerta a 
la modernidad gastronómica española desde la Nueva Cocina 
Vasca le ha llegado el momento del relevo”

Percebemos no exemplo 16, em um mesmo período, o autor 
usa ambas as formas perfectivas, sem a utilização de marcadores 
temporais específicos. Caracteriza-se um sujeito de 66 anos que em 
algum momento abriu a porta da modernidade gastronômica (um 
passado que possivelmente é distante do momento atual de fala 
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do interlocutor dada a idade do sujeito). No entanto, a proposição 
apresentada neste contexto, não está relacionada à ação “abrió” e 
apenas sugere essa distância temporal dos fatos de forma subjetiva. 
É o próprio significado do verbo “ha llegado” (forma infinitiva chegar 
em português) que nos dá a ideia de que o momento atual situa-se 
mais próximo do momento atual de fala, embora, não haja marcas 
linguísticas (marcadores temporais) para tais conclusões, a não ser, 
as próprias formas verbais.

Nesse contexto, podemos inferir que o falante alterna de 
perspectiva temporal/aspectual e não necessita de nenhuma âncora 
temporal (marcador temporal) para delimitar a alternância entre os dois 
pretéritos. Em consonância com esta questão, Penny (2004) explica 
que gramáticos e dialetólogos já teciam reflexões a respeito dessa 
alternância, pontuando as diferenças entre algumas regiões e outras 
de Língua Espanhola.

No tocante ao uso do PCC, sem estar atrelado a um marcador 
temporal, mas escolhido a partir do contexto de interação verbal e da 
perspectiva temporal/aspectual, escolhida pelo falante, Jara Yupanqui 
(2013) explicita que  o PPC é uma forma verbal frequente tanto na 
Língua Espanhola quanto em outras línguas do mundo, porém pode 
desaparecer com o tempo ou continuar mudando. Tal instabilidade e 
mudança em seu uso são constatadas no estudo de Harris (1982).  

A seguir, verificamos que a categoria traços semânticos se 
mostrou significativa, para a melhor compreensão do funcionamento 
do princípio da marcação. A continuação, apresentamos os resultados 
no Quadro 4:
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Quadro 4 – Traços semânticos verbais.

Tipos de Atividades Pretérito Perfecto Simple Pretérito Perfecto Compuesto

Atividade 0 31/302 - 10,3% 3/66- 0,45% 

Atividade 1 214/302 - 70,9% 23/66- 34,9%

Atividade 2 19/302 - 6,3% 23/66- 34,9% 

Atividade 3 20/302 - 6,6% 12/66- 1,9%

Atividade 4 16/302 - 5,3% 5/66 - 0,07%

Fonte: dados extraídos do programa Goldvarb (2005).

Após a análise do Quadro 4, percebemos que forma do Pretérito 
Perfecto Simple tem sua maior ocorrência nos verbos de atividades 01, 
seguida dos verbos de atividades 0, ambas categorias consideradas 
de menor complexidade. Já na forma Pretérito Perfecto Compuesto, 
houve um empate de ocorrências nas categorias 01 e 02. Os números 
nos mostram que a forma PPC, estruturalmente mais complexa, 
conforme o princípio de marcação de Givón (1995), foi menos frequente 
e codificou verbos com traços semânticos de maior complexidade 
(verbos de baixa e média complexidade), se comparada com a forma 
de PPS, que obteve sua maior ocorrência, em cerca de 70%, apenas 
em única categoria, nesse caso, os de verbos de atividade 01 (verbo 
de baixa complexidade). 

Por outro lado, o PPC concentrou suas maiores ocorrências 
em duas categorias 01 e 02 (verbos de baixa e média complexidade, 
respectivamente) e, ainda, apresentou um sútil crescimento de 
ocorrências na categoria 03, se comparado com as categorias 0 e 
4. Embora, seja inexpressiva a sua ocorrência na categoria de maior 
complexidade, na categoria 04, há indícios que nos mostram, no 
corpus analisado, uma maior tendência de o PPC ocorrer atrelado a 
verbos de traços semânticos de baixa e média complexidade (verbos 
de atividade 01 e 02).
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Nesse sentido, confirmamos as nossas hipóteses, apenas em 
relação ao PPS, dentro do contexto em estudo, ou seja, que a forma 
menos marcada (PPS) surgiu com maior frequência de uso e atrelada 
a verbos com traços semânticos de baixa complexidade. Ademais, é 
importante salientar que, nos contextos analisados,  houve o equilíbrio 
cognitivo contextual, proposto por Dubois e Votre (1994),  somente  
para a forma mais marcada, visto que as formas de PPC (forma 
mais marcada) ocorreram em contextos menos marcados,  ou seja, 
atreladas a verbos com traços semânticos de  complexidade baixa e 
média (verbos de atividade 01 e 02). No caso da forma menos marcada 
(PPS) funcionou o princípio de marcação (GIVÓN, 1990, 1995), posto 
que ocorreu, principalmente, atrelada a verbos de baixa complexidade 
(verbos de atividade 01).

6 CONCLUSÃO

Com base nas análises empreendidas, verificamos que, apesar 
dos estudos apontarem que o Pretérito Perfecto Compuesto figura, 
com maior frequência, acoplado a marcadores temporais, houve maior 
presença de marcador temporal atrelado à forma de Pretérito Perfecto 
Simple. Por outro lado, confirmamos as nossas hipóteses, apenas em 
relação ao PPS, dentro do contexto em estudo, ou seja, que a forma 
menos marcada (PPS) surgiu com maior frequência de uso e atrelada 
a verbos com traços semânticos de baixa complexidade.

Embora tenhamos desenvolvido um estudo inicial e que 
haja uma carência na área, para uma metodologia mais detalhada 
para o trato das formas verbais, a reaplicação da categoria de 
traços semânticos verbais, proposta por Tavares (2008), mostrou-
se significativa para o estudo do princípio da marcação. Ainda que 
Givón (1995) tenha concebido este princípio, influenciado em uma 
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visão saussuriana do valor do signo linguístico (ausência/presença 
de marcação), como expusemos no início deste artigo, percebemos 
que é apenas nos contextos de uso das formas perfectivas que 
podemos tatear conclusões mais expressivas a respeito das formas 
mais ou menos marcadas.

Neste sentido, propomos que estudos semelhantes possam ser 
realizados com corpora de natureza diferente do presente estudo e 
com maior representatividade linguística, com a intenção de averiguar 
se os resultados encontrados apontam para um mesmo caminho. 
Havendo divergência, mais uma vez, o princípio de marcação, nos 
moldes de Givón (1990, 1991,1995), será revalidado, pois, o próprio 
autor sugere que o contexto de uso interfere na atuação das formas 
linguísticas mais ou menos marcadas.
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INTRODUÇÃO 

Durante os últimos anos, muitos foram os pesquisadores 
que se debruçaram sobre o estudo da utilização do artigo definido 
diante de antropônimo (AMARAL, 2004; AMARAL, 2007; MENDES, 
2009; PEREIRA, 2017; SEDRINS, 2017; entre outros). Esse fenômeno, 
inclusive, é estudado em outras línguas latinas por também apresentar 
variação de seu uso (SEDRINS, 2017, p. 240). Neste trabalho, detemo-
nos no estudo desse fenômeno no Português Brasileiro (PB), mais 
especificamente, na comunidade de fala popular de Fortaleza (no 
banco de dados NORPOFOR).

Amaral (2011), em sua proposta para a classificação dos 
antropônimos, elenca o trabalho de vários autores que tentaram operar 
uma categorização para esse grupo de palavras (não só em português 
como também em outras línguas), visto que é notório haver uma 
distinção entre os tipos existentes. Em nosso trabalho, destacamos o 
que o autor nomeia por prenome simples: 

O prenome, ou primeiro nome, é o antropônimo que antecede o 
sobrenome. Geralmente distingue o indivíduo dentro de grupos 
sociais de sua intimidade. Também é denominado nome de 
batismo por todos os dicionários e, pelo DEHLP (2009) e NDA 
(2009), antenome. Pode ser simples e composto. No primeiro 
caso, apresenta apenas um item lexical antroponímico (José) e, 
no segundo, mais de um (José Maria). (AMARAL, 2011, p. 70)

Em gramáticos conceituados, vemos não haver um consenso 
sobre a padronização do uso do artigo definido, o que mostra, 
claramente, uma regra em variação. Em sua Nova Gramática do 
Português Contemporâneo, Cunha e Cintra (2005, p. 238) afirmam 
que, em regra geral, “Os nomes próprios de pessoas (de batismo 
e de família) não levam artigo, principalmente quando se aplicam a 
personagens muito conhecidos”. No entanto, os próprios autores, em 
suas observações, pouco depois do excerto acima, declaram que: 
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Na linguagem popular e no trato familiar é muito frequente no 
Brasil e está praticamente generalizada na linguagem corrente 
de Portugal a anteposição do artigo definido a nomes de 
batismo de pessoas, o que lhes dá, como dissemos, um tom de 
afetividade ou de familiaridade. (CUNHA, CINTRA, 2005, p. 239)

Bechara (2009) também prevê que a familiaridade é um fator 
que leva à utilização do artigo definido. Observa-se, inclusive, que esse 
fenômeno está bastante atrelado à comunidade de fala (SEDRINS, 2017, 
p. 241). A pesquisa realizada por Pereira (2017), em dois municípios 
da região do sertão do Pajeú-PE, mostrou, por exemplo, que o fator 
familiaridade inibe a realização do artigo nessa comunidade.

Desse modo, analisamos a presença do artigo definido (o ou a) 
frente a prenomes simples, como em (1) “cadê a Z.?” (NORPOFOR, 
DID, 10), versus a ausência do fenômeno, como em (2) “*1 D. tem 
quinze anos (...)” (NORPOFOR, DID, 67), nas entrevistas do banco 
de dados Projeto Norma Oral do Português Popular de Fortaleza-CE - 
NORPOFOR. Faz-se importante ressaltar que não consideramos como 
dado as formas plurais do artigo definido por restringirmos nosso 
corpus a prenomes simples que referenciam apenas um indivíduo.

Assim, objetivamos compreender como fatores linguísticos e 
extralinguísticos interferem neste fenômeno, uma vez que a variação 
na língua não é livre (MONTEIRO, 2000, p. 64). Nessa pesquisa, 
procuramos responder às seguintes questões: a) qual variante 
é predominante na fala popular de Fortaleza?; b) quais variáveis 
linguísticas e extralinguísticas condicionam a presença/ausência do 
artigo definido diante de prenome simples? 

Sobre essas questões, temos as seguintes hipóteses: 
a) a presença do artigo definido diante de prenome simples é 
predominante na amostra analisada; b) as variáveis linguísticas são 

1  O símbolo (*) representa a ausência do artigo.
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mais relevantes do que as variáveis extralinguísticas quando se trata 
desse fenômeno; c) as mulheres favorecem a presença do artigo 
definido, diferentemente dos homens; d) a escolaridade não interfere 
no uso do artigo definido; e) a terceira faixa etária (50 anos em diante) 
favorece a presença do artigo definido, ao contrário das faixas etárias 
mais jovens; f) as preposições privilegiam o aparecimento do artigo 
definido, em oposição a contextos não preposicionados, que o inibem; 
g) o status informacional novo é aliado à regra do aparecimento do 
artigo definido, diferentemente do retomado; h) quanto mais próximo 
ou íntimo do informante, maior será o favorecimento da presença do 
artigo definido; i) o gênero feminino do prenome simples privilegia 
o uso do artigo definido, em contraposição ao gênero masculino; 
j) o sintagma nominal que possui apenas uma palavra favorece a 
utilização do artigo, diferentemente de sintagmas que possuam duas, 
três ou mais palavras; k) trechos sem citação favorecem a presença 
do artigo, ao contrário de trechos com citação, que o inibem; l) a 
utilização do título junto ao prenome simples é aliada à regra de 
presença do artigo, em contraste com a não utilização do título.

Nortearam a nossa pesquisa os fundamentos da 
Sociolinguística Variacionista, que toma como princípios o caráter 
sistemático, heterogêneo e variável da língua (WEINREICH, LABOV, 
HERZOG, 2006; LABOV, 2008). Sendo fruto de um comportamento 
social e cultural, ela sofre variação e mudança de acordo com o 
meio onde está inserida. Assim, apesar de seu caráter mutável, a 
Sociolinguística consegue sistematizar e apontar padrões dessas 
variações. Muitos podem ser os fatores que condicionam esses 
processos: “Os condicionamentos que concorrem para o emprego 
de formas variantes são em grande número, agem simultaneamente e 
emergem de dentro ou de fora dos sistemas linguísticos.” (MOLLICA, 
2017, p. 11). Dessa forma, procuramos analisar, neste estudo, tanto 
fatores linguísticos quanto extralinguísticos. 
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Para a realização de nossa pesquisa, procuramos, 
primeiramente, debruçarmo-nos sobre a literatura já existente acerca 
da presença/ausência do artigo definido diante de antropônimo, 
uma vez que é necessário conhecermos o que outros pesquisadores 
já discorreram sobre a temática em questão, para guiarmos nossos 
estudos. Na sequência, apresentamos a metodologia empregada 
em nossa investigação, seguida pela análise das variáveis relevantes 
selecionadas pelo GoldVarb X. Finalizamos com a apresentação 
das conclusões.

2 ESTUDOS SOBRE A PRESENÇA/AUSÊNCIA DE 
ARTIGO DEFINIDO DIANTE DE ANTROPÔNIMOS

Muitos foram os pesquisadores que se detiveram no estudo 
da presença/ausência do artigo definido, em contextos variados, nos 
últimos anos. Entre os trabalhos existentes, nossa escolha não foi 
aleatória. A primeira pesquisa apresentada abaixo (AMARAL, 2007), foi 
selecionada por tratar, de forma mais específica, da variável intimidade, 
termo que se assemelha ao que os gramáticos normativos nomeiam 
familiaridade, como vimos acima. Já a pesquisa de Campos Júnior 
(2012) foi levada em consideração, pois a comunidade (Vitória-ES) 
que ele estuda se comporta de maneira distinta das outras capitais 
do Sudeste, que privilegiam a presença do artigo. Ao fim, escolhemos 
observar como o fenômeno em estudo se realiza em uma comunidade 
de fala nordestina (PEREIRA, 2017), uma vez que a maioria dos estudos 
sobre o fenômeno tem como foco a região Sudeste. Tais pesquisas são 
apresentadas, mais detidamente, a seguir.

Amaral (2007) pesquisou a importância do fator intimidade 
no uso do artigo diante de antropônimos em três cidades mineiras, 
Campanha, Minas Novas e Paracatu. Em investigação anteriormente 
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operada por Silva (1996a, p. 130 apud AMARAL, 2007), a utilização de 
um título junto ao prenome havia sido considerada como indicativo de 
distanciamento. No entanto, Amaral (2007), por ter realizado as próprias 
entrevistas, pôde constatar que os fatores título e intimidade funcionam 
diferentemente. Às vezes, utiliza-se título para pessoas com alto grau 
de intimidade. O pesquisador realizou gravações com informantes de 
duas faixas etárias e de dois níveis de escolaridade. 

Nas análises, Paracatu foi excluída do corpus, pois, nessa cidade, 
o fator intimidade não foi considerado relevante. Já, em Campanha e 
em Minas Novas, a presença/ausência do artigo se realizou de forma 
oposta. Na primeira, houve a predominância da presença do artigo 
(75% das ocorrências), enquanto que, na segunda, a variante mais 
frequente foi a ausência (61%). Amaral (2007) observa que as duas 
comunidades são inversas, pois, enquanto o padrão de Campanha é 
a presença do artigo, o de Minas Novas é a ausência. Por mais que os 
resultados pareçam antagônicos, ambos corroboram a ideia defendida 
pelo autor de que a intimidade é relevante, pois, durante a análise dos 
dados, observou-se que os padrões estabelecidos pelas cidades são 
os mesmos utilizados para pessoas próximas, enquanto que o oposto 
é empregado quando se faz referência a pessoas nacionalmente 
conhecidas, ou seja, mais distantes. Por exemplo, provavelmente, 
um cidadão de Campanha (cidade em que o padrão é a utilização do 
artigo) usa, para identificar uma pessoa próxima, o nome com o artigo 
e reserva a ausência deste para uma pessoa nacionalmente conhecida 
ou distante. Assim, o autor concluiu que o fator intimidade é importante 
na variação estudada.  

Já Campos Júnior (2012) realizou sua pesquisa sobre a 
utilização do artigo definido diante de dois contextos: pronomes 
possessivos e antropônimos. Para isso, examinou vinte entrevistas 
do banco de dados Projeto Português falado na cidade de Vitória 
(PORTVIX), que é composto por informantes nascidos e residentes na 



214

SUMÁRIO

cidade de Vitória-ES. Campos Júnior (2012) identificou que a presença 
do artigo ocorreu em 39% da amostra nos contextos determinados, 
concluindo que o padrão na capital capixaba é a ausência do artigo, 
preferida em 61% dos casos. 

As variáveis selecionadas pelo programa Goldvarb X foram, em 
ordem de relevância: gênero do antropônimo, traços suprassegmentais, 
faixa etária e gênero do falante. O autor observou a importância das 
variáveis extralinguísticas em um fenômeno que não sofre estigma e 
em que, naturalmente, seria esperada uma maior influência de fatores 
linguísticos. Em sua análise, Campos Júnior (2012) concluiu que o 
pouco uso do artigo é uma estratégia identitária que o falante capixaba 
utiliza, mesmo que inconscientemente, para se diferenciar de outras 
capitais do Sudeste. 

Pereira (2017), em outra pesquisa, agora realizada na região 
Nordeste, nas cidades do Sertão do Pajeú, Serra Talhada e Carnaíba 
(interior de Pernambuco), também buscou compreender a utilização do 
artigo definido frente a pronomes possessivos e a sintagmas nominais 
nucleados por antropônimos. O autor analisou esses dois contextos 
de forma separada, por meio de quarenta e oito entrevistas realizadas 
nas duas cidades (vinte e quatro em cada). As entrevistas orais tinham 
uma duração mínima de dez minutos, sendo que, na coleta de dados, 
nenhum minuto foi desprezado, pois, segundo Pereira (2017), como o 
fenômeno não é estigmatizado, o falante o produz desde o início da 
entrevista, sem que se policie. 

Nos dois municípios, observou-se a preferência pela ausência do 
artigo definido diante de antropônimo (Carnaíba: 85%, Serra Talhada: 
91%), o que já era esperado pelo pesquisador. No entanto, o fator 
de aplicação da pesquisa é a presença do artigo, nesse sentido, as 
variáveis relevantes selecionadas foram, principalmente, as linguísticas, 
diferentemente do que foi visto na pesquisa de Campos Júnior (2012).
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Na rodada dos dados da cidade de Carnaíba, por exemplo, 
não foram selecionadas nenhuma das variáveis extralinguísticas 
testadas (faixa etária, escolaridade, localidade e sexo), apenas 
variáveis linguísticas (tipo de preposição, função sintática, sintagma 
nominal isolado e referência do antropônimo). Já em Serra Talhada, 
o programa Goldvarb X selecionou como relevantes variáveis 
extralinguísticas (sexo e escolaridade) e variáveis linguísticas 
(referência do antropônimo, tipo de preposição, status informacional, 
função sintática, sintagma nominal isolado).

Para o autor, muitas das variáveis linguísticas que foram 
selecionadas (tipo de preposição, função sintática, sintagma nominal 
isolado) giravam em torno da presença da preposição, o que, segundo 
ele, mostra como essa classe de palavras é favorecedora da presença 
do artigo definido diante de antropônimos. 

O resultado das três pesquisas não foi homogêneo, no que tange 
às variáveis selecionadas. Enquanto, no trabalho de Pereira (2017), 
vemos uma grande seleção de fatores linguísticos, em Campos Júnior 
(2012), essas variáveis possuem o mesmo grau de relevância que os 
extralinguísticos. Por mais que essas duas pesquisas não tenham se 
debruçado para analisar a intimidade entre o entrevistado e aquele de 
quem ele fala, vemos que esse fator pode ser de grande importância, 
como demonstrado no trabalho de Amaral (2007).

Dessa forma, pudemos constatar, baseando-nos nas pesquisas 
já mencionadas, que as variáveis linguísticas são muito importantes 
(sobretudo tipo de preposição) na análise da presença/ausência de 
artigo definido diante de prenome simples. Por outro lado, as variáveis 
sociais (intimidade e sexo) também se mostraram relevantes, o que 
evidencia uma necessidade de se estudar, por meio de testes de 
atitude, mais profundamente, como essas mesmas comunidades 
avaliam o fenômeno em estudo. 
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Concluída a revisão de literatura acerca da presença/ausência 
do artigo definido diante de antropônimos, que nos auxiliou na escolha 
das variáveis analisadas nessa pesquisa, seguimos para a descrição 
da metodologia usada neste trabalho, em que explicitamos, mais 
detidamente, os meios utilizados, em nossa investigação, para a 
obtenção de dados e posterior análise.

3 METODOLOGIA 

3.1 Corpus e amostra

O corpus com o qual trabalhamos nessa pesquisa foi o Projeto 
Norma Oral do Português Popular de Fortaleza-CE - NORPOFOR, 
constituído entre os anos de 2003 e 2006 e organizado pela professora 
Dra. Aluiza Alves de Araújo, com a colaboração de alunos e de 
professores da Universidade Estadual do Ceará. O objetivo foi criar 
um banco de dados que representasse a variedade de fala popular da 
capital cearense (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 2018).  

Constituído com base nos pressupostos teórico-metodológicos 
da Sociolinguística Variacionista, o banco é composto por 196 
informantes que obedecem aos seguintes critérios: (i) ter nascido em 
Fortaleza ou ter vindo morar na capital com no máximo cinco anos de 
idade, (ii) não ter se ausentado da cidade de Fortaleza por mais de dois 
anos consecutivos, (iii) ter pais cearenses (ARAÚJO; VIANA; PEREIRA, 
2018). Quanto à estratificação, o NORPOFOR encontra-se segmentado 
nas seguintes variáveis extralinguísticas: sexo (masculino/feminino), 
faixa etária (15-25, 26-49, 50 em diante), tipo de registro (Diálogo entre 
Informante e Documentador - DID, Diálogo entre dois Informantes – D2 
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e Elocução Formal - EF) e nível de escolaridade (nenhuma a 4 anos, 
5-8 anos, 9-11 anos).

Nossa análise contou com uma amostra de vinte e quatro 
informantes, distribuídos de forma equilibrada por célula (dois 
informantes por célula), conforme revela o quadro abaixo:

Quadro 1 - Distribuição dos informantes do NORPOFOR na nossa amostra.

Sexo

Masculino Feminino

Escolaridade/
Faixa etária 0-4 anos 9-11 anos 0-4 anos 9-11 anos

I (15 a 25 anos) 2 2 2 2

II (26 a 50 anos) 2 2 2 2

III (a partir de 51 anos) 2 2 2 2

Total 24

Fonte: Adaptado de Araújo, Viana e Pereira (2018, p. 22).

Ao selecionar nossa amostra, optamos, quanto à variável 
escolaridade, trabalhar exclusivamente com os dois extremos, 
eliminando a faixa intermediária (de 5-8 anos). Assim, retirando essa 
faixa, tivemos o intuito de observar as diferenças bem demarcadas 
dentro desta variável. Analisamos apenas os dados do tipo de registro 
Diálogo entre Informante e Documentador (DID), por apresentar 
características do vernáculo, isto é, um falar mais natural.

Após a escolha do corpus e a delimitação da amostra, seguimos 
para a próxima seção, que apresenta cada uma das variáveis 
testadas, expõe os cuidados adotados na coleta de dados, realizada 
a partir da escuta das entrevistas e da observação das transcrições 
do NORPOFOR, e, por fim, é feita a apresentação do programa 
estatístico (GoldVarb X), que possibilitou a análise sistemática dos 
dados colhidos em variação.
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3.2. Variáveis, coleta de dados e programa estatístico

Este artigo propôs-se a estudar a variável presença/ausência 
do artigo definido (o ou a) frente a prenomes simples, o que resulta 
em uma variável dependente binária. Ressaltamos, novamente, que 
não trabalhamos com as formas plurais do artigo definido devido à 
restrição do corpus de prenome simples que se refiram a somente um 
indivíduo. Nesta pesquisa, nosso fator de aplicação foi a presença do 
artigo. Ao montarmos o nosso envelope de variação, tomamos por 
base os estudos já mencionados (AMARAL, 2007; CAMPOS JÚNIOR, 
2012; PEREIRA, 2017).

 Selecionamos, então, as seguintes variáveis independentes: 
extralinguísticas - sexo (masculino e feminino), escolaridade (0-4 anos 
e 9-11 anos), faixa etária (15-25, 26-50 e a partir de 51), proximidade 
(próximo ou íntimo do informante, conhecido do informante e conhecido 
nacional ou internacionalmente) e linguísticas - tipo de preposição (a, 
de, com, para, em e contexto não preposicionado), status informacional 
(novo e retomado), gênero do prenome (masculino e feminino), 
quantidade de palavras do sintagma nominal (uma, duas e três ou 
mais), citação (com citação e sem citação) e título (com ocorrência e 
sem ocorrência). 

Vimos que os antropônimos, como elencados por Amaral 
(2011), em seu artigo, são bastante diversificados, assim, delimitamos 
nosso objeto de estudo à presença/ausência de artigo definido diante 
apenas de prenomes simples por este contexto ter apresentado o 
maior número de dados nesta pesquisa2. 

2 A priori, colhemos dados de tipos variados de antropônimos, como sobrenome, apelido, 
nome completo, prenome composto, mas optamos por nos deter, neste trabalho, aos 
prenomes simples, pois foram mais produtivos (536 ocorrências de prenomes simples de 
um total de 710 antropônimos).
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Durante a coleta, mesmo tendo acesso às transcrições, 
escutamos as entrevistas de forma integral, pois percebemos que, em 
alguns momentos, os transcritores haviam suprimido alguns dados. 
Assim, para um levantamento mais confiável, optamos por realizar a 
escuta de todos os inquéritos. Não desprezamos os minutos iniciais, 
pois, aparentemente, como o fenômeno em estudo não é estigmatizado 
(PEREIRA, 2017), pudemos acessar o vernáculo sem nos preocupar 
em neutralizar o paradoxo do observador. 

Após a coleta e codificação, submetemos os dados ao 
programa computacional GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; 
SMITH, 2005) para as análises estatísticas, pois, conforme afirmam 
Guy e Zilles (2007, p. 73),

A realização de análises quantitativas possibilita o estudo da 
variação linguística, permitindo ao pesquisador apreender 
sua sistematicidade, seu encaixamento lingüístico e social e 
sua eventual relação com a mudança linguística. A variação 
linguística, entendida como alternância entre dois ou mais 
elementos lingüísticos, por sua própria natureza, não pode ser 
adequadamente descrita e analisada em termos categóricos ou 
estritamente qualitativos.

Na próxima seção, iniciamos, efetivamente, a análise das 
variáveis selecionadas pelo programa. Nessa etapa, além das 
frequências, levamos em consideração o peso relativo dos fatores 
apresentados, após as rodadas, fornecido pela análise estatística. 
Por peso relativo entende-se, segundo Scherre e Naro (2017, p. 164), 
“uma medida projetada, análoga à probabilidade -, que, já sabemos, 
mede o efeito comparativo de cada fator em relação à primeira variante 
especificada na rodada (...). O peso relativo é calculado em função de 
desvios em relação à média da variante analisada (...)”. Dessa forma, 
utilizar os pesos relativos, no momento da interpretação dos dados, 
nos assegura uma análise mais acurada, em que a frequência não 
mascara a verdadeira interferência do fator naquele contexto.
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4 ANÁLISE DE DADOS

No levantamento dos dados acerca da presença/ausência do 
artigo definido diante de prenomes simples, obtivemos um total de 536 
ocorrências, das quais 302 (56.3%) são para a presença do artigo, contra 
234 (43.7%) para a sua ausência. Esta primeira rodada apresentou dois 
nocautes3 para tipo de preposição. Os fatores nocauteados foram as 
preposições sobre (uma ocorrência) e por (duas ocorrências), que só 
ocorreram na presença de artigo definido. Desprezando-se os dados 
nocauteados para ambos os fatores, mas levando-os em consideração 
para os demais, foram resolvidos os nocautes.  

Conforme esperado, a comunidade de fala popular de Fortaleza 
privilegia a presença do artigo definido nesse contexto. Segundo 
Callou e Silva (1997, p. 22 apud CAMPOS JÚNIOR, 2012, p. 29), as 
comunidades de colonização mais antiga tendem a utilizar menos o 
artigo, o que é corroborado por nossa pesquisa, já que Fortaleza foi 
colonizada cerca de 200 anos depois de outras capitais nordestinas 
que privilegiam a ausência, como Recife. Obtivemos um total de 536 
dados, dos quais 302 (56,3) correspondem à presença do artigo 
definido e 234 (43,7) pertencem à variante ausência do artigo definido. 
Assim, observamos, no gráfico 1, que a diferença de uso percentual 
não é assim tão discrepante:

3 Segundo Guy e Zilles (2007, p. 158), “Um nocaute, na terminologia de análise do Varbrul, 
é um fator que, num dado momento da análise, corresponde a uma frequência de 0% ou 
100% para um dos valores da variável dependente.  (...) Portanto, qualquer nocaute nos 
dados tem que ser excluído dos cálculos de pesos relativos.” 
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Gráfico 1 - Frequência de presença e ausência de artigo 
definido diante de prenomes simples em nossa amostra.

Fonte: elaborada pelas autoras.

O GoldVarb X selecionou como mais relevante o run 51, 
que obteve input4 de 0,604 e significância5 = 0,037. As variáveis 
selecionadas pelo programa, apresentadas por ordem de relevância, 
foram as seguintes: proximidade, título, tipo de preposição, 
escolaridade, quantidade de palavras do sintagma nominal, citação, 
status informacional e gênero do informante. Foram descartados os 
grupos de fatores, a saber: faixa etária e gênero do antropônimo. 
Tratamos, a seguir, mais detidamente de cada uma das variáveis 
selecionadas como relevantes pelo programa.

a. Proximidade 

Para este fator, é importante esclarecer que consideramos, 
para a classificação, a relação mantida entre o informante e aquele 
que estava sendo nomeado, mesmo quando o informante citava a fala 
direta de terceiros. Na maioria das vezes, foi fácil a identificação do 
tipo de relação mantida entre os sujeitos. No entanto, houve casos em 
que não conseguimos perceber o nível de proximidade, se próximo/

4 Segundo Guy e Zilles (2007, p. 102), o input é definido como “(...) uma probabilidade 
geral de uso”.

5 Segundo Guy e Zilles (2007, p. 85): “Significância estatística é essencialmente um modo 
de estimar a probabilidade de se obter determinada distribuição de dados pressupondo 
certas características (...) quanto à natureza da fonte de onde os dados foram extraídos”.
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íntimo ou conhecido. Nessas situações, optamos por categorizar as 
ocorrências como apenas conhecidos dos informantes.

Como já tratado ao longo desse trabalho, desde a gramática 
normativa até às pesquisas sociolinguísticas variacionistas, mostrou-
se haver grande possibilidade de interferência desse fator na utilização 
do artigo definido. Segundo Amaral (2007), a comunidade de fala 
tende aplicar o seu padrão (seja presença, seja ausência) para os 
mais próximos. Assim, na comunidade em análise, era esperado que 
o falante utilizasse o artigo, ao se referir às pessoas mais próximas 
ou íntimas de seu convívio social. É exatamente o que percebemos 
na tabela 1:

Tabela 1 - Atuação da variável Proximidade sobre a 
presença do artigo diante de prenomes simples.

 Fator  Aplica/Total  %  P.R. Ilustração

Próximo/íntimo 
do informante 199/283 70,3 0,7286 “é o W. é o de sete anos” 

(NORPOFOR, DID, 09)

Conhecido do 
informante  56/83 67,5 0,624 

“tinha um cara que 
se chamava T.” 

(NORPOFOR, DID, 26)

Conhecido nacional/
internacionalmente 47/170  27,6  0,131

“aquela passagem 
que fala sobre Adão” 

(NORPOFOR, DID, 11)

Fonte: elaborada pelas autoras.

Na tabela 1, vemos que o fator pessoas próximas ou íntimas é 
bastante elevado (0,728) é o que atua, mais fortemente, no favorecimento 
da variante presença de artigo. O fator referente a pessoas apenas 
conhecidas do informante (0,624) revela-se também um outro aliado 
da regra, mas, como já evidencia o distanciamento do interlocutor, 
notamos que o valor de seu peso relativo decresce, em comparação 

6 Negritamos os valores dos pesos relativos acima do ponto neutro, 0,50, em todas as 
tabelas de nossa análise, para facilitar a visualização destes dados para o leitor.
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com o fator pessoas próximas/ íntimas do informante. Essa análise 
se fortaleceu quando observamos que o P.R de pessoas conhecidas 
nacional/internacionalmente, ou seja, distantes do informante, 
desfavorece a presença do artigo, havendo uma marcação discursiva 
de afastamento desses sujeitos, como mostra o seguinte dado: (3) 
“aquela passagem que fala sobre Adão” (NORPOFOR, DID, 11). 

Concluímos, então, que o aparecimento do artigo definido frente 
a prenomes simples, em nossos dados, demonstra a relação pessoal 
mantida entre os interlocutores na comunidade de fala examinada. 
Essa conclusão está em concordância com o que era esperado por 
nós e o que foi apresentado nas pesquisas de Amaral (2007) e Pereira 
(2017), já mencionadas previamente. 

b. Citação 

No decorrer do levantamento de dados, percebemos que, muitas 
vezes, os informantes citaram diretamente a fala de outras pessoas 
em seu discurso. Suspeitamos que havia uma distinção entre as duas 
situações: quando o informante assumia a voz de outra pessoa (com 
citação) e quando estava em seu próprio lugar de fala (sem citação). 
Vejamos a tabela 2:

Tabela 2 - Atuação da variável Citação sobre a presença 
do artigo diante de prenomes simples.

 Fator  Aplica/Total  %  P.R.  Ilustração

Sem 
citação  271/438  

61.9  0,611 “o nome dela era L.” 
(NORPOFOR, DID, 67)

Com 
citação 31/98 31.6 0,118

“aí ela chorou pedindo pra mim ficar 
com ele… então fique fique com 
o F.7…” (NORPOFOR, DID, 86)

Fonte: elaborada pelas autoras.

7 Colocamos em negrito, nas ilustrações das tabelas, os exemplos de cada fator que 
pudessem gerar dúvida na identificação do leitor. Ressaltamos o fato de que as partes em 
destaque nada têm a ver com a transcrição dos inquéritos.
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De acordo com a tabela 2, observamos que, quando o 
informante citou a fala de terceiros (0,118), a presença do artigo foi 
inibida, diferentemente de quando não ocorreu citação (0,611), fato que 
nos chamou atenção. Voltamos a analisar os dados coletados para o 
fator presença de citação e identificamos algo peculiar: na maioria das 
vezes em que o falante realizou uma citação que possuía um prenome 
simples, este estava exercendo a função sintática de vocativo, função 
naturalmente desfavorecedora da utilização do artigo.

Há pesquisas que analisam a interferência da função sintática 
no uso do artigo definido (CALLOU; SILVA, 1997 apud PEREIRA, 
2017; PEREIRA, 2017; SEDRINS, 2017; SEDRINS; PEREIRA; SILVA, 
2017), mas não foram encontrados trabalhos em que o vocativo 
aparece como função sintática analisada. Uma possibilidade de isso 
ocorrer é que o documentador, desejando que sua presença seja 
neutralizada, costuma estar atento ao discurso do informante, sem 
interferir, o que torna desnecessário que o informante utilize prenome/
vocativo para chamar sua atenção. Em Amaral (2004), há a retirada, 
em sua amostra, de antropônimos que exercem a função sintática de 
vocativo, pois o autor considera essas ocorrências categóricas para 
a ausência do artigo. 

Esses dados corroboram a hipótese levantada por nós, ainda no 
início da coleta, de que, quando o prenome simples é utilizado em um 
trecho sem citação, há o favorecimento da presença do artigo definido.

c. Tipo de preposição

As preposições elencadas abaixo foram selecionadas a 
partir do seu aparecimento no banco de dados. Relembramos que 
houve dois nocautes neste grupo de fatores, com as preposições 
sobre (uma ocorrência) e por (duas ocorrências), que solucionamos 
apenas desprezando estes dados no referido grupo. É interessante 
que, em todas as três ocorrências, o aparecimento do artigo foi 
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categórico. Sabemos que precisaríamos de mais dados para termos 
maior segurança, ao analisar a presença do artigo diante dessas 
duas preposições, contudo, apesar da pequena quantidade, já há 
indícios de que a presença da preposição no sintagma favorece a 
presença do artigo. 

Nosso objetivo foi verificar como os tipos de preposição 
poderiam interferir na presença do artigo, observando também como 
os contextos não preposicionados respondiam a essa situação. 
Atentemos, então, para a tabela 3:

Tabela 3 - Atuação da variável Tipo de preposição sobre a 
presença do artigo diante de prenomes simples.

Fator  Aplica/
Total %  P.R.  Ilustração

Em 15/18 83.3 0,949  “o monge acreditava no 
Musashi” (NORPOFOR, DID, 32)

 De 45/53 84.9 0,944
“tem uma música da Adriana 

Calcanhoto que eu gosto 
mais” (NORPOFOR, DID, 67) 

 Com 14/17 82.4 0,927 
 “os discípulos... estavam com 
Jesus todo aquele tempo…” 

(NORPOFOR, DID, 22)

A 2/12 16.7 0,620

“os (  ) discípulos perguntaram 
a Jesus... quando chegaria... o 
fim e quais sinais... iríamos de 
ver…” (NORPOFOR, DID, 22)

Para   4/8 50 0,564

“eu estava dizendo pro C. 
para pessoa dar dinheiro a 
outra tem que ter alguma 

coisa” (NORPOFOR, DID, 10) 

Contexto não 
preposicionado 219/425 51.5 0,355

“aí eles foram tentar 
entrevistar o Jô Soares” 
(NORPOFOR, DID, 32)

Fonte: elaborada pelas autoras.
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Conforme revela a tabela 3, todas as preposições foram 
favorecedoras do uso do artigo definido, ao passo que o contexto não 
preposicionado (0,355) é inibidor da regra, como esperado por nós 
desde o início. Quando observamos a performance das preposições 
individualmente, percebemos que os tipos em (0,949) e de (0,944) são, 
extremamente, favorecedores. Segundo Pereira (2017), esse resultado 
ocorre, porque essas são preposições aglutinadoras e facilitam, em 
suas contrações, o surgimento do artigo. Apesar disso, vimos também 
que a preposição com (não aglutinadora) também foi, altamente, 
favorecedora (0,927) da regra nessa comunidade.

Achamos necessário fazer uma ressalva sobre o valor do peso 
relativo da preposição para (0,564). Observamos, durante a coleta, 
que, quando há a redução para → pra na fala, o artigo só consegue 
ser identificado se o prenome utilizado estiver no masculino. Vejamos 
novamente o dado (4) “a mãe levou ela pro irmão J.” (NORPOFOR, DID, 
84) e o dado (5), a seguir, “disse pra V.” (NORPOFOR, DID, 34). Muito 
possivelmente, é necessário que se faça um estudo mais minucioso para 
identificar se o que está ocorrendo na forma pra seria exclusivamente a 
presença da preposição ou uma crase entre o “a” final da preposição 
e o “a” artigo. Essa mesma ressalva pode ser feita para a preposição 
a (0,620), que já sofre, reconhecidamente, o fenômeno da crase diante 
de artigos definidos femininos. Assim, existe a possibilidade de os 
valores dos pesos relativos dessas duas preposições serem maiores 
do que o que foi apresentado pelo programa.

d. Escolaridade

Como já afirmamos, o NORPOFOR é segmentado em três 
faixas etárias. Em nosso estudo, como já dissemos, decidimos por 
trabalhar apenas com os extremos: menor escolaridade (0-4 anos) 
e maior escolaridade (9-11 anos). O uso do artigo frente a nomes 
próprios, segundo Votre (2017), não é estigmatizado e não tem seu 
ensino normatizado pela escola, como as regras de concordância 
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nominal, por exemplo. O autor aponta a possibilidade de o 
fenômeno ser condicionado muito mais pela variação geográfica 
do que pela escolaridade. No entanto, o que se vê na tabela 4 nos 
leva a perceber que o fator escolaridade possui, sim, influência na 
comunidade examinada.

Tabela 4 - Atuação da variável Escolaridade sobre a 
presença do artigo diante de prenomes simples.

 Fator  Aplica/Total  %  P.R.

 9-11 anos  106/165  64.2  0,682

0-4 anos 196/371 52.8 0,416

Fonte: elaborada pelas autoras.

Na tabela 4, o fator 9-11 anos revela o favorecimento da 
presença do artigo (0,682), enquanto a menor escolaridade, 0-4 anos, 
mostrou-se inibidora da regra (0,416). Como sabemos, a escola não 
padroniza o uso do artigo definido diante de nomes próprios, o que 
levaria a uma maior influência desse fator no fenômeno. Contudo, 
identificamos que uma maior permanência do sujeito nesse ambiente 
o conduz a privilegiar a forma mais utilizada na comunidade de fala, 
neste caso, a presença do artigo, conforme observado nos dados 
acima. Esse resultado mostrou-se antagônico no que se refere às 
nossas expectativas, pois esperávamos que a escolaridade não 
interferisse no uso do artigo definido diante de prenomes simples. 
Possivelmente, esse fator precisa de estudos mais aprofundados, 
para que compreendamos o porquê de ele estar interferindo no 
fenômeno em análise.

e. Quantidade de palavras no SN

Organizamos o fator quantidade de palavras do sintagma nominal 
em três fatores (uma; duas; três ou mais palavras), sem contabilizar a 
presença do artigo no sintagma. Observemos a tabela 5: 
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Tabela 5 - Atuação da variável Quantidade de palavras no sintagma 
nominal sobre a presença do artigo diante de prenomes simples.

 Fator  Aplica/Total  %  P.R.  Ilustração

Uma 211/376 56.1 0,644 “Cadê a Z.?” (NORPOFOR, 
DID, 10)

Duas 73/134 54.5  0,233

“chegou lá na vizinha aí foi e 
disse que... dona I. ô mulher 

ignorante bruta e ignorante…” 
(NORPOFOR, DID, 10)

Três ou mais 18/26 69.2  0,080
“não conheço o 

coração da irmã C. (…)” 
(NORPOFOR, DID, 11) 

Fonte: elaborada pelas autoras.

Percebemos que, quando essa unidade é composta apenas 
pelo prenome simples, há uma maior chance de vir acompanhada pelo 
artigo (0,644), diferentemente do que ocorre quando temos duas (0,233) 
e três ou mais palavras (0,080), em que o fenômeno é desfavorecido. 
Esses resultados estão de acordo com o que esperávamos inicialmente. 

Há a possibilidade de que o falante, ao utilizar apenas o prenome, 
sinta a necessidade de agregar mais informações ao sintagma, para 
que o ouvinte apreenda o papel daquele sujeito em seu círculo social. 

f. Status informacional

Esse fator faz referência ao aparecimento do dado nos 
contextos analisados. Consideramos dado novo aquele que aparecia 
pela primeira vez no discurso. Já o fator retomado é aquele que havia 
sido nomeado e era recuperado. Esperávamos que o dado novo, uma 
vez que nunca tinha aparecido no discurso, apresentasse informações 
adicionais (o uso do artigo) e que o retomado não necessitasse desse 
reforço informativo, pois já seria conhecido no contexto. No entanto, 
não é o que ocorre, como podemos ver na tabela 6:
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Tabela 6 - Atuação da variável Status informacional sobre 
a presença do artigo diante de prenomes simples.

 Fator  Aplica/Total  %  P.R.  Ilustração

Retomado 187/336 55.7 0,552 “dê a César o que é de César…” 
(NORPOFOR, DID, 06)

Novo 115/200 57.5 0,413 “dê a César o que é de César…” 
(NORPOFOR, DID, 06)

Fonte: elaborada pelas autoras.

Quando o dado era novo, houve o desfavorecimento do 
fenômeno (0,413). Já quando ocorreu a retomada, houve a predileção 
pelo uso do artigo definido (0,552). Todavia, é importante salientar que 
tanto a porcentagem quanto o peso relativo apresentaram valores 
próximos, tendendo mais a um ponto neutro do que ao favorecimento/
desfavorecimento da regra.

g. Título 

Classificamos o fator título por meio da presença ou ausência de 
pronomes de tratamento ou vocábulos que se aproximassem dessa 
função, como mostram os dados (6) a (8):

(6) “o pobre do pescador chegou pra nós e disse olhe seu C. 
seu M. (…)” (NORPOFOR, DID, 26)

(7) “não conheço o coração da irmã C.” (NORPOFOR, DID, 11)

(8) “é a doutora G.” (NORPOFOR, DID, 09)

Segundo a tradição normativa, como podemos ver em Bechara 
(2009) e Cunha e Cintra (2005), o título é um fator favorecedor do uso 
do artigo, no entanto, de acordo com aquele (BECHARA, 2009, p. 
155), apenas “certos títulos” favoreceriam a realização do fenômeno. 
Já segundo Sedrins (2017, p. 241), “Contextos em que o nome próprio 
é realizado com um modificador (adjetivo, sintagma preposicionado), 
por exemplo, parecem requerer a realização do artigo definido”. 
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Contudo, estudos sociolinguísticos, como os de Alencar (2006) e Alves 
(2008), mostram, exatamente, o oposto: a presença do título como 
fator inibidor da regra. 

Nossas expectativas eram de que a comunidade de fala popular 
fortalezense favorecesse a presença do artigo diante de título, uma vez 
que as comunidades analisadas nos trabalhos sociolinguísticos (Rio 
de Janeiro e Barra Longa) possuíam padrões contrários aos nossos 
(privilegiavam a ausência de artigo diante de antropônimo). Assim, 
esperávamos que o resultado obtido pelo programa também fosse 
oposto, sendo o título um aliado da realização do artigo definido frente 
a prenomes simples, em nossa comunidade. 

Dessa forma, tivemos interesse em investigar um pouco mais 
detidamente esse fator para constatar como ele se realizaria em nosso 
banco de dados. Observemos a tabela 7:

Tabela 7 - Atuação da variável Título sobre a presença 
do artigo diante de prenomes simples.

 Fator Aplica/Total  %  P.R.  Ilustração

Com ocorrência 45/74 60,8 0,786 “lá na dona C. também 
ela” (NORPOFOR, DID, 09)

Sem ocorrência  257/462  55,6  0,448
“o *8  R. paga 

com esse dinheiro” 
(NORPOFOR, DID, 09)  

Fonte: elaborada pelas autoras.

Como indica a tabela 7, a ocorrência do título favoreceu o 
aparecimento do artigo (0,786). Já quando não houve ocorrência 
de título, a realização da regra foi inibida (0,448). Esses resultados 
corroboram a nossa hipótese e as afirmações apresentadas pelas 
gramáticas normativas e por Sedrins (2017), opondo-se às pesquisas 
de Alencar (2006) e Alves (2008). 

8  O símbolo (*) representa que não houve ocorrência de título.
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A priori, pode-se pensar que os fatores proximidade e título 
estariam fortemente associados. No entanto, na pesquisa de Amaral 
(2007), concluiu-se que esses fatores são distintos, pois nem sempre 
há uma relação entre utilizar um título anteposto ao prenome e ser 
distante de quem se fala. 

h. Gênero do informante 

O último fator selecionado pelo programa foi o gênero do 
informante, dividido, como já mencionado, em masculino e em 
feminino, divisão esta que levou em conta apenas o aspecto biológico 
do informante (ARAÚJO, VIANA, PEREIRA, 2018). Vejamos a seguir: 

Tabela 8 - Atuação da variável Gênero do informante sobre 
a presença do artigo diante de prenomes simples.

 Fator  Aplica/Total  %  P.R.

Feminino 188/290 64.8 0,565

Masculino 114/246 46.3 0,423

Fonte: elaborada pelas autoras.

Ao observarmos a tabela 8, notamos que o sexo feminino surge 
como aliado da presença do artigo (0,565), enquanto o sexo masculino 
aparece como seu inibidor (0,432). Era natural, até pouco tempo, nos 
estudos sociolinguísticos, admitirmos uma postura mais conservadora 
da mulher na língua, fato que, segundo Freitag (2015, p.18), deve ser 
revisto: “a explicação de as mulheres preferirem as formas padrão ou 
não estigmatizadas, por conta de seu papel como mães e educadoras, 
talvez fosse válida e pertinente nos anos 1960; hoje, não se pode dizer 
que é este o papel das mulheres na sociedade”.

Por mais que concordemos com a fala de Freitag (2015), neste 
estudo, trabalhamos com uma variável que, aparentemente, não sofre 
estigma. Assim, a opção entre a presença e a ausência do artigo 
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definido frente a prenomes simples não agregaria status social, ao qual 
as mulheres costumam estar mais conscientes. Talvez fosse necessário, 
como afirma Paiva (2007), operar, futuramente, um cruzamento dessa 
variável com outras que possam estar intimamente conectadas com 
esse resultado. Vale ressaltar, mesmo assim, que o valor obtido por 
nós corrobora, conforme foi pressuposto por nós, a ideia de que as 
mulheres costumam seguir o padrão da comunidade em que estão 
inseridas, quando não há estigma.

5 CONCLUSÕES

Finalizando a nossa análise linguística sobre a presença/
ausência do artigo definido (o/a) frente a prenome simples no banco 
de dados NORPOFOR, chegamos a algumas conclusões que são 
apresentadas a seguir:

A presença do artigo definido diante de prenome simples 
predomina nos nossos dados (56,3%). Selecionamos um total de dez 
variáveis independentes a serem analisadas, das quais quatro eram 
extralinguísticas e seis eram linguísticas. O programa GoldVarb X 
desprezou apenas duas variáveis: faixa etária (extralinguística) e gênero 
do antropônimo (linguística). Esta havia sido considerada como a mais 
relevante na pesquisa de Campos Júnior (2012).

A priori, acreditávamos, em nossas hipóteses, que, afora a 
variável proximidade e sexo, os fatores extralinguísticos não seriam 
tão relevantes no uso do artigo definido, uma vez que outros estudos 
o apresentavam abaixo do nível de consciência do falante (CAMPOS 
JÚNIOR, 2012; PEREIRA, 2017). No entanto, escolaridade foi escolhida 
como variável relevante, refutando nossa hipótese inicial. Assim, a 
seleção desses fatores nos surpreendeu, pois, esperávamos que 
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as variáveis sociais não fossem consideradas tão influentes. Dessa 
forma, concluímos ser necessário aprofundar o estudo das relações 
entre essas variáveis, para compreender o porquê de o fenômeno ser 
tão influenciado pelo social. Talvez um teste de atitudes nos ajude a 
compreender como o falante avalia o fenômeno em estudo. É possível 
que, na comunidade de fala popular de Fortaleza, ele esteja em um 
nível de consciência mais bem demarcado. 

Quanto às variáveis linguísticas, a expectativa foi confirmada 
pelas análises apresentadas pelo programa. Comprovamos que, na 
fala popular de Fortaleza, a presença do artigo é majoritária, mas que o 
fenômeno está em plena variação, sem indicar processo de mudança 
em um futuro próximo, mesmo porque o estudo foi feito em tempo 
aparente e a faixa etária não foi escolhida como variável relevante. 
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1 INTRODUÇÃO

O apagamento da dental /d/ é defendido por Martins e Bueno 
(2011) e Beviláqua (2014) como uma assimilação do fonema dental /d/ 
pelo fonema nasal dental /n/ nos contextos em que ocorre o gerúndio 
“ndo”, ou seja, há primeiro uma assimilação de /d/ pelo /n/, e só então 
ocorre o apagamento: nd- > -nn- > -n-. É bom esclarecermos que 
o processo de apagamento, assimilação ou redução de gerúndio, 
como alguns autores preferem, consiste em um processo fonológico e 
ocorre sistematicamente no morfema – ndo que forma o gerúndio no 
português, mas isso não pressupõe que não ocorra o apagamento em 
outra classe de palavra além do verbo, onde foi encontrado o maior 
índice de apagamento, conforme Martins (2004). 

Esse fenômeno linguístico, muito recorrente no Português 
Brasileiro1, doravante PB, não é um fenômeno exclusivo do falar dessa 
comunidade, nem foi iniciado por aqui, pois, já no século XVI, como nos 
lembra Bagno (2000), em uma região de Portugal denominada Beira 
Alta, é possível encontrar a assimilação - nd- > -n- em textos escritos. 
O autor também destaca que, em alguns dialetos italianos e também 
no catalão, esse tipo de assimilação é um fenômeno recorrente. Já 
na variedade de fala brasileira, acreditamos que o apagamento de /d/ 
passou a ser registrado desde as primeiras investigações dialetológicas 
(AMARAL, 1982 [1920]; MARROQUIM, 1934; ARAGÃO, 1984). Ainda 
sobre o fenômeno, Mollica e Mattos (1989) afirmam que o apagamento 
da dental /d/ no morfema de gerúndio também é muito comum às 
línguas latinas atualmente, ou seja, não só no Brasil.

Nosso trabalho, sob a ótica da Sociolinguística Variacionista 
(WEINREINCH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]; LABOV, 2008 [1972], 

1 Sabemos que esse termo não é pacífico entre os linguistas, mas optamos por seguir autores 
como Perini (2010), Bagno (2011) e Castilho (2012), que o usam em suas gramáticas.
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1994), estuda a supressão de /d/ no morfema de gerúndio no PB, em 
duas capitais, localizadas em pontos bem distintos do mapa, Salvador, 
na região Nordeste, e Porto Alegre, na região Sul. Para isso, contamos 
com dados extraídos do corpus ALiB2 (Atlas Linguístico do Brasil). Esta 
pesquisa procura respostas para as questões a seguir: a) Qual variante 
é mais frequente nas formas verbais em amostra de linguagem falada 
nas capitais Porto Alegre e Salvador?; e b) Quais fatores (linguísticos e/
ou extralinguísticos) condicionam o apagamento ou a manutenção de 
/d/ no morfema de gerúndio em Porto Alegre e Salvador. 

Nossas hipóteses iniciais foram as seguintes: a) Nas cidades de 
Porto Alegre e Salvador, predomina a manutenção de /d/ no morfema de 
gerúndio; b) Os homens favorecem o apagamento de /d/ no morfema 
“ndo”, enquanto as mulheres são aliadas da sua manutenção; c) Os 
jovens privilegiam a regra de apagamento, ao contrário dos idosos 
que a inibem; d) A capital Salvador é uma aliada mais forte da regra 
do que a capital Porto Alegre; e) Os menos escolarizados favorecem 
o apagamento, diferentemente dos mais escolarizados; f) O QMS 
(Questionário Morfossintático) e o QFF (Questionário Fonético e 
Fonológico) inibem o apagamento da dental /d/, já o QSL (Questionário 
Semântico Lexical) privilegia a regra em Porto Alegre e Salvador; g) Os 
verbos de 1ª conjugação são aliados do apagamento.

Após uma busca por pesquisas que, assim como a nossa, 
estudem o fenômeno variacionista do apagamento de /d/ no morfema 
de gerúndio, percebemos que esse processo vem sendo analisado em 
várias localidades do país, em diferentes corpora de bancos de dados 
de língua falada. Entre esses trabalhos, elencamos os seguintes: Martins 
(1999); Souza e Mota (2004); Ferreira, Tenani e Gonçalves (2012); 

2 O Projeto ALiB (Atlas Linguístico do Brasil) pode ser considerado como a primeira tentativa, 
em nível nacional, de descrição do português brasileiro com base em dados coletados, in 
loco, nas diversas regiões geográficas, a partir da investigação em uma rede de pontos 
que se estende do Oiapoque (ponto 001) ao Chuí (ponto 250). (CARDOSO; MOTA, 2012). 
Para maiores esclarecimentos: https://alib.ufba.br/.

https://alib.ufba.br/
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Araújo, Silva e Almeida (2015); Araújo e Almeida (2016); Araújo, Aragão 
e Almeida (2016);  Araújo e Aragão (2016a); Araújo e Aragão (2016b); 
Almeida e Oliveira (2017); Araújo, Pereira e Almeida (2017); Araújo, Lavor 
e Viana (2018). Dentre as pesquisas elencadas que lidam com dados 
do ALiB, apresentamos somente os estudos de Araújo, Lavor e Viana 
(2018), Araújo e Aragão (2016a), Araújo e Aragão (2016b) e Souza e 
Mota (2004), dentre outros motivos, por contemplarem o comportamento 
variável de /d/ no morfema de gerúndio em dados do ALiB.

Este trabalho apresenta cinco partes principais, além desta 
introdução, a saber: a revisão da literatura, onde resenhamos 
os trabalhos escolhidos como norteadores desta pesquisa; a 
fundamentação teórica, que traz alguns dos principais pressupostos 
teóricos da Sociolinguística Variacionista; a metodologia, na qual há 
informações sobre a coleta de dados e a formação do envelope de 
variação; as análises, que, a partir dos dados estatísticos oferecidos 
pelo programa computacional, apresentam nossos resultados; e por 
fim, as considerações finais acerca deste estudo. A próxima seção 
apresenta os trabalhos que nortearam esta pesquisa.

2 ESTUDOS SOBRE A REALIZAÇÃO 
VARIÁVEL DE /D/ NO MORFEMA DE 
GERÚNDIO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Apresentamos apenas os estudos de Sousa e Mota (2004), 
Araújo e Aragão (2016a), Araújo e Aragão (2016b) e Araújo, Lavor e 
Viana (2018), já que, assim como nós, analisam o comportamento 
variável da dental /d/ no morfema de gerúndio a partir de dados oriundos 
do Atlas Linguístico do Brasil, com base nos pressupostos da Teoria 
da Variação e Mudança Linguística (WEINREINCH; LABOV; HERZOG, 
2006 [1968]; LABOV (2008 [1972], 1994). Além disso, esses trabalhos 
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também foram escolhidos por nós porque nos auxiliaram na seleção 
das variáveis linguísticas testadas e enriqueceram a interpretação das 
análises estatísticas, além de nos ajudar na elaboração das hipóteses 
testadas nesta pesquisa. É preciso esclarecer que, na apresentação 
desses estudos, priorizamos destacar apenas os principais resultados 
encontrados pelos pesquisadores. A seguir, apresentamos, por ordem 
crescente de ano de publicação, os trabalhos supracitados.

A primeira pesquisa, a de Souza e Mota (2004), é um estudo em 
sua fase inicial no qual os resultados foram apresentados apenas em 
forma de frequência de uso, de acordo com o contexto comunicativo, 
formal e informal, ou seja, variação diafásica e o gênero do falante, 
variação diagenérica. As autoras usaram, como recurso metodológico, 
a divisão do trabalho em duas etapas de acordo com localidade e nível 
de escolaridade, no entanto não controlaram esses fatores.

Na primeira etapa, as autoras usaram como critério o nível 
de escolaridade, para analisar o fenômeno nas cidades de Jequié, 
Santo Amaro e Salvador. Já na segunda, as autoras trabalharam 
com a variável escolaridade, fundamental e superior, analisando o 
fenômeno em 7 cidades distintas das cinco regiões do país: Belém, 
Imbituva, João Pessoa, Marília, Niterói, Porto Alegre e Recife. Para 
essa pesquisa, as autoras não ouviram todos os inquéritos na íntegra 
para selecionar as ocorrências, como foi feito em nossa pesquisa. 
Elas selecionaram apenas 12 questões experimentais da fase inicial 
do projeto ALiB, na Bahia em 1999, retiradas do QFF, 94, 106 e 136 
(andando, fervendo e rindo, respectivamente). Quanto à segunda fase 
do trabalho, as autoras usaram dados do ALiB na sua versão final, 
de onde selecionaram as questões 27, 52 e 148, fervendo, remando 
e dormindo, respectivamente, do Questionário Fonético e Fonológico 
(QFF) e, além dessas, selecionaram as ocorrências do Discurso 
Semidirigido do ALiB. 
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Os resultados apresentados demonstraram que os homens, 
na primeira fase da pesquisa, usam com mais frequência a forma 
não padrão3(68%), contrapondo-se a 32% que preferem a forma 
padrão. Já as mulheres, em sua maioria, usam a forma padrão (53%), 
diferentemente das que fazem uso da forma não padrão (47%).  Para 
a segunda fase da pesquisa, os resultados mostram que os homens 
continuam sendo os que mais usam a forma não padrão (55%), 
contra 45% que utilizam a variante padrão, enquanto que as mulheres 
continuam usando mais a forma padrão, dessa vez com um aumento 
percentual, 63% contra 37% que utilizam a forma não padrão.

Os resultados apresentados para a variação diafásica no QFF, 
na primeira fase, demonstram que 39% dos entrevistados, de ambos 
os sexos, usam a forma não padrão, já 61% dos entrevistados, de 
ambos os sexos, utilizam a forma padrão, já na segunda fase 27% 
dos entrevistados, de ambos os sexos, realizam a forma não padrão, 
enquanto a grande maioria, 73% dos entrevistados, de ambos os sexos, 
usam a forma padrão. Para o discurso semidirigido, os resultados 
demonstram que, na primeira fase, 72% dos informantes, de ambos 
os sexos, usam a forma não padrão, enquanto 28% dos informantes, 
de ambos os sexos, usam a forma padrão. Já na segunda fase da 
pesquisa, 59% dos informantes, de ambos os sexos, usam a forma não 
padrão e 41% a forma padrão.

Concluímos, a partir dos resultados, que os homens usam mais 
o apagamento de /d/ no gerúndio do que as mulheres, ou seja, as 
mulheres se comportam como mantenedoras da variante padrão. 
Com relação ao discurso semidirigido, independentemente do nível de 
formalidade ao qual as mulheres foram expostas, elas ainda optavam 
pela manutenção da dental /d/, levando as autoras afirmarem que essa 
variante faz parte de seu desempenho linguístico. Constataram, então, 
que a variação se encontra apenas no nível fonológico, baseadas 

3  Os termos “padrão” e “não padrão” foram adotados pelos autores em sua pesquisa.
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no fato de os falantes revezarem a realização lexical do gerúndio, 
independentemente da tensão do discurso gerado pelos questionários.

O segundo trabalho que consideramos como norteador desta 
pesquisa é o de Araújo e Aragão (2016a). As autoras dessa pesquisa 
investigaram o apagamento de /d/ no morfema de gerúndio, partindo 
de dados do ALiB, em 13 capitais brasileiras, localizadas em duas 
regiões do Brasil, 9 do Nordeste (Maceió, Salvador, Fortaleza, São Luís, 
João Pessoa, Recife, Teresina, Natal e Aracajú) e 4 do Sudeste (Vitória, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo).

As autoras analisaram dados de 104 informantes estratificados 
por sexo, escolaridade, faixa etária e localidade, a partir das questões 27 
(fervendo), 52 (remando) e 148 (dormindo), do Questionário Fonético-
Fonológico (QFF). Isso implica dizer que as autoras não fizeram uma 
audição na íntegra, como fizemos para esta pesquisa.

O GoldVarb X4 apresentou 92 dados para a região Sudeste, 
14 (15,2%) ocorrências para o apagamento de /d/ e 78 (84,8%) para 
a sua manutenção. Além da frequência, o programa selecionou as 
variáveis sexo e escolaridade, nessa ordem de importância, como 
relevantes para o apagamento, demonstrando que os homens 
(0,81)5 favorecem a regra, em oposição às mulheres (0,17). Quanto 
à variável escolaridade, constataram que os informantes com menor 
escolaridade (0,71) beneficiam a regra de apagamento, enquanto os 
de maior escolaridade (0,29) inibem-na. 

4 O GoldVarb X foi desenvolvido para auxiliar nas análises dos dados coletados pelo 
pesquisador variacionista. Ele é uma versão atualizada do Varbrul para o ambiente 
Windows. O VARBRUL é um conjunto de programas para análise estatística de dados 
linguísticos (SCHERRE, 2012). As informações sobre o programa estatístico GoldVarb X 
encontram-se disponíveis em: http://individual.utoronto.ca/tagliamonte/goldvarb.html. 
Acesso em: 12 março 2020.

5 Número correspondente ao Peso Relativo (PR) dos fatores das variáveis independentes, em 
que PR<0,5, PR=0,5 e PR>0,5 indicam, respectivamente, desfavorecimento, neutralidade 
e favorecimento de um fator em relação à variante escolhida como aplicação da regra.
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Na região Nordeste, foram apresentadas 210 ocorrências, 
48 (22,90%) para o apagamento de /d/ e 162 (77,10%) para a sua 
manutenção. Para essa região, o programa selecionou, mais uma 
vez, os grupos de fatores, sexo, com os homens (0,65) como aliados 
e as mulheres (0,35) como inibidoras do apagamento, e escolaridade, 
na qual os menos escolarizados (0,64) favorecem o apagamento de 
/d/, opondo-se aos mais escolarizados, com ensino superior (0,35), 
que o inibem. 

Araújo e Aragão (2016b), dando sequência ao trabalho anterior, 
analisaram a fala de 96 informantes, pertencentes a 12 capitais das 
regiões Norte, Centro Oeste e Sul. Para essa pesquisa, as autoras 
controlaram as variáveis sexo, escolaridade e localidade. Os resultados 
estatísticos, oferecidos pelo GoldVarb X, demonstraram que, na região 
Centro-Oeste, das 71 ocorrências, 28,2% foram para o apagamento e 
71,8%, foram para a manutenção de /d/ no morfema de gerúndio. Além 
disso, o programa selecionou os grupos escolaridade e sexo como 
favorecedores do apagamento. O nível de escolarização mostrou 
que os mais escolarizados (0,20) inibem a regra, enquanto os menos 
escolarizados (0,79) são aliados do apagamento. Os resultados 
demonstraram que os homens (0,74) favorecem a regra, enquanto as 
mulheres (0,27) a desfavorecem. Foram selecionadas 148 ocorrências 
para a região Norte, sendo que 26 (17,6%) foram para o apagamento 
e 122 (82,4%) para a manutenção. Na região em destaque, o GoldVarb 
X selecionou, mais uma vez, as variáveis sexo e escolaridade como 
relevantes para o apagamento. Dessas, os homens (0,75) favorecem 
a regra e as mulheres (0,25) a inibem; quem tem menor escolaridade 
(0,70) alia-se à regra e quem tem maior escolaridade (0,28) a inibe. 

Para a região Sul, mesmo os nocautes impossibilitando o programa 
de selecionar as variáveis favorecedoras ao apagamento, as autoras 
obtiveram 75 ocorrências totais, sendo 04 (5,3%) para o apagamento e 
71 (94,7%) para a manutenção de /d/ no morfema de gerúndio. 
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A última pesquisa resenhada, a de Araújo, Lavor e Viana 
(2018), foi, entre as demais apresentadas, a única a usar como 
critério metodológico a audição de todos os inquéritos na íntegra, o 
que nos levou a fazer o mesmo, pois observamos que essa prática 
pode levar o pesquisador a obter um número maior de dados. Os 
autores selecionaram 36 informantes do corpus ALiB, em cidades 
dos estados de Alagoas (Arapiraca, Maceió, Santana do Ipanema, 
União dos Palmares) e Piauí (Canto do Buriti, Corrente, Picos, Piripiri 
e Teresina), controlando os fatores sexo, faixa etária, localidade, tipo 
de questionário e vogal temática. Com o auxílio do GoldVarb X, foram 
selecionadas as variáveis sexo, localidade, tipo de questionário e 
faixa etária como relevantes na aplicação da regra variável,6 tendo o 
apagamento como regra.

Para essa pesquisa, foi possível dividir o trabalho em dois tipos 
de rodadas, uma com os dados juntos dos dois estados e outra com 
dados de cada um dos estados separados. O programa selecionou 
um total de 583 ocorrências com dados dos dois estados, sendo que 
dessas, 145 (24,9%) favorecem a regra de apagamento e uma grande 
maioria, 438 (75,1%), mantêm a dental /d/ no morfema de gerúndio nos 
estados pesquisados. Nessa mesma rodada, em seu melhor nível, o 
programa selecionou quatro grupos de fatores, sexo, localidade, tipo 
de questionário e faixa etária, como relevantes para o apagamento. 

Estatisticamente, os homens (0,706) favorecem o apagamento 
e, no grupo de fatores localidade, o estado do Piauí (0,650) é o aliado 
da regra. Quanto ao grupo de fatores tipo de questionário, ficou 
constatado que os fatores QFF (0,617) e QMS (0,606) privilegiam o 
apagamento nos estados pesquisados. No tocante à variável faixa 
etária, a última selecionada, o GoldVarb X apresentou a faixa etária I 
(0,585) como favorecedora da regra.

6 Em uma análise feita pelo programa Varbrul, “o pesquisador deve escolher qual das 
variantes será tratada como aplicação da regra e, ao realizar a rodada dos dados, deve 
informar ao programa o respectivo código dessa variante” (GUY; ZILLES, 2007, p. 229).
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Para a rodada só com Alagoas, o programa demonstrou que, 
das 632 ocorrências, 83,7% dos dados favorecem a manutenção, 
contra apenas 16,3% que apagam a dental /d/ no morfema de 
gerúndio. Já no estado do Piauí, os resultados apresentados 
também confirmaram a manutenção de /d/ (61,1%), contra 38,9% 
que favorecem o seu apagamento.

Além das frequências de aplicação, o programa selecionou 
os grupos de fatores sexo, faixa etária e tipo de questionário, em 
Alagoas, e sexo e tipo de questionário, no Piauí, como grupos de 
fatores relevantes para o apagamento da dental /d/ no morfema de 
gerúndio. Os homens favorecem o apagamento em Alagoas (0,766) 
e no Piauí (0,650). O grupo de fatores faixa etária, selecionado em 
Alagoas, apontou o fator I (0,585), 18 a 30 anos, como favorecedor 
do apagamento. Quanto à variável tipo de questionário, selecionada 
nos dois estados, o fator QFF (0,679) desponta como único aliado 
da regra de apagamento em Alagoas, enquanto, no Piauí, os fatores 
QMS (0,744) e QFF (0,545) se mostraram aliados do apagamento da 
dental /d/ no morfema de gerúndio. 

A literatura apresentada evidenciou que os grupos de fatores 
sociais, sexo, escolaridade e faixa etária, são extremamente relevantes 
para a aplicação da regra variável, corroborando os estudos de Labov 
(2008 [1972]). Foi observado que, em todas as pesquisas norteadoras 
deste trabalho, as análises estatísticas mostraram essas variáveis 
sociais, principalmente a variável sexo, selecionada em todas as 
rodadas, como relevantes.

A próxima seção apresenta alguns fundamentos da Teoria da 
Variação e Mudança Linguística.
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3 A TEORIA DA VARIAÇÃO E 
MUDANÇA LINGUÍSTICA 

De acordo com Tarallo (2003), mesmo o termo “Sociolinguística” 
tendo surgido nos anos de 1950, a proposta dessa área como uma 
corrente investigativa, em contexto de inclusão do componente social 
como fator de relevância para se estudar a língua, surgiu somente a 
partir dos anos 60, nos Estados Unidos, com William Labov, quando se 
passou a considerar uma postura de heterogeneidade da língua, e a 
enxergá-la como um fato social dinâmico, suscetível a fenômenos 
de variação, determinados pelas mudanças sociais, causadas 
por forças externas à própria língua. Labov foi “quem mais, 
veementemente, voltou a insistir na relação entre língua e sociedade e 
na possibilidade, virtual e real, de se sistematizar a variação existente 
e própria da língua falada” (TARALLO, 2003, p. 7)

A teoria proposta por Labov (2008 [1972]) busca compreender 
a relação entre a linguagem e a sociedade, para descrever e analisar a 
variação de fenômenos linguísticos de forma regular e sistemática da 
mesma maneira que outros fenômenos linguísticos não variáveis. Para 
Labov (2008 [1972]), opondo-se à visão de que a variação linguística 
seja um simples desvio de uma norma padrão, a língua é heterogênea 
por natureza, sendo relevante investigar como ela é usada em diferentes 
contextos sociais. 

A partir dos pressupostos teórico-metodológicos da 
Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008 [1972]), nos quais é 
defendida a relação entre língua e sociedade, Labov prevê um 
novo modo de fazer linguística, a partir de estudos empíricos nas 
comunidades de fala, propondo correlacionar os padrões linguísticos 
variáveis a diferenças na estrutura social em que os falantes estão 
inseridos. De acordo com Coan e Freitag (2010), “A Teoria da Variação 
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e Mudança Linguística (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]) 
rompe com a dicotomia sincronia/diacronia (SAUSSURE, 1995 [1916]), 
aproximando-as.” Dito de outra forma, a língua passa a ser analisada 
sem que se faça uma separação rígida entre essas duas perspectivas 
de estudos linguísticos. 

A seção seguinte traz a metodologia usada na construção 
desta pesquisa.

4 METODOLOGIA

Montamos um corpus a partir de dados selecionados do Atlas 
Linguístico do Brasil (ALiB), nas cidades de Porto Alegre e Salvador. 
A amostra da pesquisa é composta por 16 informantes, 8 de Porto 
Alegre e 8 de Salvador, estratificados por sexo (masculino e feminino), 
escolaridade (ensino fundamental e ensino superior) e faixa etária (I, de 
18 a 30 anos, e II, de 45 a 60 anos). Para coleta das ocorrências, de 
apagamento ou manutenção da dental /d/ no morfema de gerúndio, 
ouvimos todas as gravações na íntegra, em média 2 horas e 30 minutos 
por informante. 

Após a audição dos inquéritos e selecionadas as ocorrências 
para o fenômeno pesquisado, passamos a codificá-las7, com base em 
nosso envelope de variação8 que apresenta, como variável dependente, 
as variantes: supressão da dental /d/ no morfema de gerúndio e a 
sua manutenção, bem como as seguintes variáveis independentes: 
sexo (masculino e feminino), faixa etária (I- 18 a 30 anos e II- 45 a 60 

7 Codificar é transformar em código identificável pelos programas computacionais 
disponíveis tudo o que queremos que seja quantificado. (SCHERRE; NARO, 2003, p. 155).

8 Envelope de variação é o nome dado, em um estudo sociolinguístico, à descrição detalhada 
de uma variável, de suas variantes e dos contextos em que elas podem ou não ocorrer. 
(COELHO; et al.,2015, p. 119).
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anos), localidade (Porto Alegre e Salvador), escolaridade (A- até a 4ª 
série do ensino fundamental e B- ensino superior), tipo de questionário 
(Questionário Fonético Fonológico - QFF; Questionário Semântico Lexical 
-QSL; Questionário Morfo-Sintático - QMS; Questões de Pragmática; 
Discurso semi-dirigido e Perguntas metalinguísticas) e vogal temática 
(1ª conjugação -ar, 2ª conjugação -er e 3ª conjugação -ir). 

Todas as ocorrências, já codificadas e digitadas, foram 
submetidas ao programa computacional GoldVarb X (SANKOF; 
TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), que gera, como resultados, não só 
a frequência de dados para cada uma das variantes, mas também 
os pesos relativos (PR) de cada fator controlado nas variáveis 
independentes. O programa é capaz de operar com uma grande 
quantidade de dados e, a partir desses, indicar os fatores que 
apresentam maior relevância para a aplicação da regra (GUY; ZILLES, 
2007, p. 105). Em todas as análises realizadas pelo programa, o 
apagamento da dental /d/ no morfema de gerúndio foi escolhido por 
nós como valor de aplicação, isto é, todas as análises estatísticas 
foram realizadas tomando essa variante como referente.

A próxima seção é dedicada à análise dos resultados estatísticos, 
que se embasa na Teoria da Variação e Mudança Linguística e nos 
resultados apresentados na revisão da literatura. 

5 ANÁLISE DOS DADOS

Em uma primeira rodada binária para o apagamento de /d/ 
no morfema de gerúndio nas cidades de Porto Alegre e Salvador, o 
GoldVarb X apresentou um total de 290 ocorrências, 95 (32,80%) para 
o apagamento da dental /d/ e 195 (67,20%) para a sua manutenção. 
Nessa primeira rodada, foi detectada a presença de um nocaute 
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com 100% das ocorrências para a manutenção, na variável tipo de 
questionário, com o fator perguntas metalinguísticas.

Resolvido esse nocaute, seguimos com mais uma rodada. 
Nessa segunda rodada, o programa apresentou um total de 283 
ocorrências, 95 (33,60%) para o apagamento e 188 (66,40%) para 
a manutenção. Além desses resultados de frequência, o GoldVarb 
X selecionou como favoráveis à regra de apagamento, no seu 
melhor nível de análise (input9 0.263 e significance10 0.002), os 
grupos de fatores escolaridade, sexo e localidade, nessa ordem de 
importância, enquanto as variáveis faixa etária, tipo de questionário 
e vogal temática foram descartadas, ou seja, elas se comportaram 
como inibidoras da regra.

A seguir, apresentamos no gráfico 1 as frequências referentes 
às variantes apagamento e manutenção da dental /d/ no morfema 
de gerúndio.  

Gráfico 1 – Frequência das variantes em dados de Porto Alegre e Salvador.

Fonte: elaborado pelos autores.

Os números apresentados no gráfico 1 demonstram que, 
quando analisamos as duas capitais, Porto Alegre e Salvador juntas, 

9 O input “representa o nível geral de uso de determinado valor da variável dependente” (GUY; 
ZILLES, 2007, p. 238), ou seja, a probabilidade de ocorrência da variante em determinada 
rodada quando os grupos de fatores dessa rodada estão interagindo.

10 Scherre (1993) nos diz que o nível de significância é a margem de erro de uma pesquisa, 
que é de 5% (threshold, 05), porcentagem trabalhada pelo pacote de programas Varbrul. 
Esse valor de 5% indica o grau de confiabilidade dos resultados, pois, como a autora 
acrescenta, “se o nível de significância for acima deste valor, previamente arbitrado, os 
resultados não são considerados estatisticamente significativos.” (SCHERRE, 1993, p. 27).
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existe uma frequência muito superior para a manutenção da dental /d/ 
no morfema de gerúndio (66,40%), ou seja, os dados revelam que, nas 
capitais pesquisadas, apenas 33,60% corresponde ao apagamento 
de /d/. Esses dados estatísticos corroboram nossa hipótese inicial de 
que, quando levamos em consideração os dados das duas capitais 
juntas, a manutenção de /d/ é mais frequente que o seu apagamento. 
As frequências apresentadas para a regra de apagamento estão em 
harmonia com os resultados encontrados em Araújo e Aragão (2016a), 
22,90%, nas capitais do Nordeste, incluindo Salvador; Araújo e Aragão 
(2016b), 5,30% na região Sul, incluindo Porto Alegre; e Araújo, Lavor e 
Viana (2018), 24,90%, nos estados de Alagoas e Piauí.

A seguir, apresentamos os resultados estatísticos para as 
variáveis selecionadas pelo programa como favorecedoras para o 
apagamento de /d/ no morfema de gerúndio, escolaridade, sexo e 
localidade, nessa ordem. A variável escolaridade foi observada por 
Labov (1966) em seus estudos sobre o inglês falado em Nova Iorque, 
no qual ele observou que os falantes menos escolarizados usam mais 
as formas não-padrão, já as formas padrão eram mais utilizadas pelos 
informantes com maior nível de escolaridade. Vejamos os resultados 
apresentados aqui para essa varável em nossa pesquisa.

Tabela 1 – Atuação da variável escolaridade no apagamento de /d/ 
no morfema de gerúndio em dados de Porto Alegre e Salvador.

Fatores Aplicação /Total % P.R.

Ensino fundamental 89/193 46,10% 0,678

Ensino superior 6/90 6,70% 0.168

input 0,263
significance 0,0002

Fonte: elaborada pelos autores.

A tabela 1 nos revela que, para esse grupo de fatores, o 
fator ensino fundamental é aliado da regra de apagamento na fala 
dos informantes de Porto Alegre e Salvador, com um PR 0,678, e 
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uma frequência de apagamento de 46,10%, ou seja, de um total de 
193 informantes 89 apagam a dental /d/ no morfema de gerúndio. 
Contrapondo-se a esses resultados, estão os mais escolarizados, com 
ensino superior, que inibem o apagamento, ao apresentarem PR 0,168 
e uma frequência de uso de apenas 6,70%.

Os resultados encontrados para essa variável em Porto Alegre 
e Salvador, além de confirmarem os resultados apresentados por 
Labov (1966), corroboram nossa hipótese inicial de que os menos 
escolarizados são os únicos a beneficiarem o apagamento. Esses 
resultados se assemelham com os resultados encontrados por 
Araújo e Aragão (2016a) na região Nordeste, onde as pesquisadoras 
observaram que os informantes com nível fundamental de escolaridade 
(0,646) são aliados da regra, enquanto os falantes com ensino superior 
(0,354) inibem o apagamento da dental. 

Na região Sul, pesquisada por Araújo e Aragão (2016b), os 
resultados apresentados demonstraram que, das 37 ocorrências para 
o fator ensino superior, 100% foram para o não apagamento, fato que 
gerou nocaute e, consequentemente, a retirada do grupo de fatores 
das análises. Esses resultados, para a região Sul, indicam que não 
houve nenhuma ocorrência de apagamento em Porto Alegre. Araújo, 
Lavor e Viana (2018) não controlaram essa variável.

Nosso próximo grupo de fatores, sexo, nos remete a Labov 
(2008 [1972]), quando afirma que as mulheres, por serem naturalmente 
conservadoras, tendem a empregar formas de prestígio, ou seja, as 
formas padrão. Fischer (1958), primeiro a abordar a variável sexo como 
condicionadora de um fenômeno de variação linguística, constata 
que a forma de maior prestígio é mais frequentemente utilizada pelas 
mulheres do que pelos homens. Essa variável é destacada por Oliveira 
e Silva (1996), em um trabalho de ampla revisão da literatura, como 
relevante para a maioria das investigações e acrescenta que há uma 
forte tendência de as mulheres usarem as formas mais socialmente 
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aceitas, tanto nos fenômenos considerados de variação estável, quanto 
nos de mudança. Vejamos como esse grupo de fatores se apresenta 
nos resultados encontrados para essa pesquisa. 

Tabela 2 – Atuação da variável sexo no apagamento de /d/ no 
morfema de gerúndio em dados de Porto Alegre e Salvador.

Fatores Aplicação/Total % P.R.

Masculino 64/144 44,40% 0,626

Feminino 31/139 22,30% 0,370

input 0,263
significance 0,0002

Fonte: elaborada pelos autores.

Os resultados estatísticos apresentados na tabela 2 
demonstram que os homens (0,626) são aliados do apagamento de 
/d/ nas capitais de Porto Alegre e Salvador. O fator sexo masculino, 
com uma frequência de apagamento de 44,40%, 64 dados de um 
total de 144, confirmam sua tendência ao apagar a dental. Também 
verificamos que as mulheres (0,370) inibem a regra, confirmando 
nossa hipótese inicial de que os homens favorecem o apagamento, 
ao passo que as mulheres mantêm a dental /d/ no morfema de 
gerúndio nas capitais pesquisadas.

Nossos resultados se assemelham aos da pesquisa de Araújo e 
Aragão (2016a), na região Nordeste, na qual as autoras demonstraram 
que os homens são aliados da variante apagamento (0,650), enquanto 
as mulheres (0,353) a inibem. Nessa mesma linha, estão os resultados 
apresentados por Araújo, Lavor e Viana (2018). Os autores revelaram 
que, em Alagoas e Piauí, os homens (0,706) favorecem a regra de 
apagamento, já as mulheres (0,300) tendem a desfavorecê-la. 
Diferentemente dos nossos resultados, Araújo e Aragão (2016b), na 
região Sul, constataram que, em nenhum dos 37 dados produzidos 
pelas mulheres, havia queda da dental /d/ no morfema de gerúndio, 
revelando um comportamento conservador por parte do sexo feminino.
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Passemos, então, a definir em qual capital a ocorrência do 
apagamento é mais produtiva. A seguir, apresentamos os resultados 
para a última variável selecionada para esta pesquisa, a localidade.

Tabela 3 – Atuação da variável localidade no apagamento de /d/ no 
morfema de gerúndio em dados de Porto Alegre e Salvador.

Fatores Aplicação/Total % P.R.

Salvador 83/207 40,10% 0,576

Porto Alegre 12/64 15,80% 0,303

input 0,263
significance 0,0002

Fonte: elaborada pelos autores.

Os resultados na tabela 3 corroboram nossa hipótese inicial de 
que Salvador beneficia o apagamento da dental /d/, já Porto Alegre 
inibe essa variante. Como podemos notar, Salvador (0,576) favorece 
a regra de apagamento, com uma frequência de 40,10%, 83 de 207 
ocorrências. Por outro lado, Porto Alegre (0,303) se comportou como 
inibidora dessa regra.

Das pesquisas que nortearam nosso trabalho, apenas a de 
Araújo, Lavor e Viana (2018) apresentou resultados para esse grupo, 
com os quais podemos fazer um comparativo. A pesquisa de Araújo, 
Lavor e Viana (2018) nos estados de Alagoas e Piauí, ambos no Nordeste, 
demonstrou que apenas o Piauí (0,650) favorece o apagamento, 
diferentemente de Alagoas (0,406) que inibe essa regra. O estudo de 
Araújo e Aragão (2016a) não selecionou a variável localidade como 
relevante para o Nordeste, assim como aconteceu com a pesquisa de 
Araújo e Aragão (2016b) que também não apresentou essa variável 
como relevante para o Sul. 
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Na próxima seção, apresentaremos os resultados para as 
rodadas individuais com cada um dos estados, Porto Alegre e Salvador, 
aqui pesquisados.

5.1 Apagamento da dental /d/ no morfema 
de gerúndio em salvador

Para uma rodada só com os dados da cidade de Salvador, 
o programa GoldVarb X detectou a presença de nocaute no grupo 
de fatores escolaridade, no qual o fator ensino superior apresentou 
100% das ocorrências, 55, para a manutenção da dental /d/ no 
morfema de gerúndio. Foi necessário eliminar o grupo escolaridade 
completamente em virtude da exclusão do fator ensino superior gerar 
um Singleton Group11. Em uma segunda rodada apenas com dados 
de Salvador, o GoldVarb X selecionou um total de 207 ocorrências, 
83 (40,10%) para o apagamento e 124 (59,90%) para a manutenção. 
Em seu melhor nível para a aplicação da regra de apagamento, com 
input 0,379 e significance 0,000, o programa selecionou as variáveis 
sexo e faixa etária como favorecedoras da regra, enquanto os grupos 
vogal temática e tipo de questionário não favorecem o apagamento. 
Vejamos o gráfico 2.

Gráfico 2 – Frequência das variantes nos dados somente de Salvador.

Fonte: elaborado pelos autores.

11 Grupo que contém um único fator, ou seja, só um fator ocorre no grupo (GUY; ZILLES, 2007).
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O gráfico 2 revela que, na cidade de Salvador, a maioria dos 
informantes, 59,90%, mantém a dental /d/ no morfema de gerúndio. 
Apesar de a maioria não apagar o /d/, percebemos que a frequência 
de apagamento, 40,10%, é bem superior aos resultados encontrados 
nas pesquisas que nortearam nosso trabalho (SOUZA; MOTA, 2004; 
ARAÚJO; ARAGÃO, 2016a; ARAÚJO; ARAGÃO, 2016b; ARAÚJO; 
LAVOR; VIANA, 2018). Vejamos a distribuição dos resultados 
encontrados por essas pesquisas no quadro 1.

Quadro 1 - Frequência das variantes apresentada nos 
trabalhos norteadores de nossa pesquisa.

Autor Fatores Apagamento 
de /d/

Manutenção 
de /d/

Souza e Mota 
(2004)

Diagenérica – homens 55% 45%

Diagnérica – mulheres 37% 63%

Diafásica – QFF 27% 73%

Diafásica - D.  Semidirigido 59% 41%

Araújo e 
Aragão (2016a)

Região Sudeste 15,20% 84,80%

Região Nordeste 22,90% 77,10%

Araújo e 
Aragão (2016b)

Região Centro Oeste 28,20% 71,80%

Região Norte 21,00% 79,00%

Região Sul 5,30% 94,70%

Araújo, Lavor e 
Viana (2018)

Alagoas 16,30% 83,70%

Piauí 38,90% 61,10%

Fonte: elaborado pelos autores.

Notamos, por meio do quadro 1, que, em todas as regiões do 
país, o apagamento de /d/ no morfema de gerúndio é bem inferior 
à sua frequência de manutenção. A única capital que apresenta 
resultados em harmonia com aqueles encontrados em Salvador é 
o estado do Piauí, também no Nordeste, com uma frequência de 
38,90% para o apagamento, enquanto Salvador apresenta 40,10%. 
Apenas, na pesquisa de Souza e Mota (2004), temos um caso, no 
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fator homens, em que o apagamento (55%) é superior à manutenção 
da dental /d/ (45%). Os demais resultados explicitam que existe uma 
forte tendência à manutenção da dental /d/ no morfema de gerúndio 
nos trabalhos apresentados.

Como registrado anteriormente, as variáveis selecionadas pelo 
programa foram sexo e faixa etária. Esses grupos de fatores possuem 
grande importância para os estudos variacionistas, pois ambos estão 
associados aos casos de mudança em progresso ou de variação 
estável. Tarallo (2003, p. 65) defende que se “o uso da variante mais 
inovadora for mais frequente entre os jovens, decrescendo em relação 
à idade dos outros informantes, você terá presenciado uma situação 
de mudança em progresso [...]”. Para Labov (1990), em um processo 
de variação estável, os homens usam as formas não padrão com 
maior frequência, enquanto as mulheres usam as formas não padrão 
na maioria dos fenômenos de mudança. Vejamos como esses grupos 
de fatores se apresentam nesta pesquisa, começando com a variável 
sexo, como mostra a tabela 4.

Tabela 4 – Atuação da variável sexo no apagamento da dental 
/d/ no morfema de gerúndio em dados de Salvador.

Fatores Aplicação/ Total % P.R.

Masculino 59/104 57,40% 0,685

Feminino 24/103 23,30% 0,313

input 0,379
significance 0,0000

Fonte: elaborada pelos autores.

Como podemos observar na tabela 4, os homens (0,685) 
favorecem a regra de apagamento em Salvador. Existe uma frequência 
de apagamento entre os homens de 57,40%, ou seja, de um total de 
104 ocorrências, 59 são para o apagamento (0,685). Ainda na tabela 
4, as mulheres (0,313) se comportam como inibidoras da regra. 
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Esses resultados estatísticos ajudam a entender melhor os resultados 
apresentados por Araújo e Aragão (2016a) na região Nordeste, onde 
os homens (0,650) são aliados da regra de apagamento e as mulheres 
(0,353) são inibidoras. Veja que há uma grande semelhança entre os 
PR apresentados entre as duas pesquisas. A pesquisa de Araújo, 
Lavor e Viana (2018) também apresentou resultados harmônicos em 
relação aos que foram mostrados em nossa pesquisa, pois os homens 
(0,706) favorecem o apagamento, ao passo que as mulheres (0,300) 
não o favorecem.

Tabela 5 – Atuação da variável faixa etária no apagamento de 
/d/ no morfema de gerúndio em dados de Salvador.

Fatores Aplicação/ Total % P.R.

I (18 a 30 anos) 16/67 23,90% 0,303

II (50 a 65 anos) 67/140 47,90% 0,598

input 0,379
significance 0,000

Fonte: elaborada pelos autores.

O GoldVarb X, em seu melhor nível de análise, apresentou o fator 
II como favorecedor do apagamento, com PR 0,598. Isso indica que 
os indivíduos mais velhos usam mais as formas não padrão, opondo-
se aos mais jovens (0,303) que inibem o apagamento. Apesar de o 
grupo dos mais jovens ser o que menos usa a variante não padrão, 
não podemos afirmar que estamos diante de um caso de variação 
estável ou mudança em progresso, em virtude de trabalharmos apenas 
com duas faixas etárias. O fato de o fator II, 50 a 65 anos, ser aliado 
do apagamento nos leva a considerar que isso pode ocorrer em razão 
de os mais velhos estarem em idade de se aposentar, portanto menos 
dispostos ao mercado competitivo, onde os jovens começam a atuar 
e, consequentemente, preferem as formas padrão.
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Os resultados encontrados em Salvador contrariam aqueles 
observados em Alagoas, na pesquisa de Araújo, Lavor e Viana 
(2018), onde a faixa etária I, 18 a 30 anos, (0,650) é aliada da variante 
apagamento, ao passo que a faixa etária II, 50 a 65 anos, a inibe.

5.2 Apagamento de /d/ no morfema 
de gerúndio em porto alegre

Em mais uma rodada, desta vez só com os dados de Porto Alegre, 
o programa detectou a presença de dois nocautes no grupo de fatores 
tipo de questionário, com 100% das ocorrências para a manutenção 
nos fatores Discurso Semidirigido e Perguntas Metalinguísticas. Após 
retirarmos os nocautes, o programa selecionou 83 ocorrências, 12 
(14,50%) para o apagamento de /d/ no morfema de gerúndio e 71 
(85%) para a sua manutenção, ou seja, os informantes de Porto Alegre, 
em sua grande maioria, usam a forma padrão em detrimento da forma 
não padrão, como pode ser observado no gráfico 3.

Gráfico 3 – Frequência das variantes nos dados somente de Porto Alegre.

 

Fonte: elaborado pelos autores.

No melhor nível de análise, com input 0,145 e significance 0,154, 
o GoldVarb X não selecionou nenhum dos grupos de fatores, sexo, 
faixa etária, tipo de questionário e vogal temática, como relevantes para 
o apagamento de /d/ no morfema de gerúndio em Porto Alegre.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final desta pesquisa, entendemos que o apagamento de 
/d/ no morfema de gerúndio ocorre, com informantes do ALiB, tanto 
em Porto Alegre (15,8%) quanto em Salvador (40,1%), sendo que, 
entre os soteropolitanos, a regra acontece bem mais do que entre os 
porto-alegrenses. Em outras palavras, podemos dizer que a forma 
conservadora e padrão, a manutenção de /d/, é mais frequente em 
Porto Alegre do que em Salvador. Devemos lembrar que os dados com 
os quais trabalhamos foram extraídos de questionários previamente 
elaborados, onde o grau de formalidade envolvido, certamente, é bem 
maior do que numa entrevista, em que se busca obter narrativas de 
experiências pessoais.  

Com dados de Porto Alegre e Salvador, vimos que o 
apagamento é favorecido pelos grupos de fatores tipo de questionário, 
sexo e localidade. Já com dados apenas de Salvador, o programa 
selecionou as variáveis sexo e faixa etária como aliadas da regra, 
mas, quando usamos dados somente de Porto Alegre, nenhuma 
variável foi selecionada. 

Com base nos resultados estatísticos referentes ao grupo de 
fatores faixa etária, selecionado apenas na rodada só com dados de 
Salvador, e considerando o fato de trabalharmos apenas com duas 
faixas etárias, constatamos que não há como defendermos a tese de 
que o fenômeno em análise, na amostra examinada, trata-se de um 
caso de variação estável ou de mudança em progresso. 

Nossa hipótese inicial de que, nas cidades de Porto Alegre e 
Salvador, predomina a manutenção de /d/, nos dados das duas cidades 
juntas, foi corroborada, assim como a hipótese de que os homens 
favorecem a regra de apagamento, ao contrário das mulheres que a 
mantêm. O fato de apenas Salvador favorecer a variante apagamento, 
enquanto Porto Alegre a inibe com os dados tratados separadamente, 
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corrobora a hipótese de que Salvador beneficia o apagamento, ao 
passo que Porto Alegre desfavorece a regra. Ao concluirmos que são 
os menos escolarizados os maiores aliados da regra de apagamento, 
corroboramos a hipótese de que os menos escolarizados favorecem 
a regra. As demais hipóteses (os jovens privilegiam o apagamento, 
ao contrário dos idosos que a inibem; enquanto o QMS [Questionário 
Morfossintático] e o QFF [Questionário Fonético e Fonológico] inibem 
o apagamento da dental /d/, o QSL [Questionário Semântico Lexical] 
favorece o apagamento dessa dental em Porto Alegre e Salvador; e os 
verbos de 1ª conjugação são aliados do apagamento) foram refutadas 
pelos resultados estatísticos encontrados.

Acreditamos que seja importante também analisar o fenômeno 
em outras localidades do ALiB, considerando todos os dados 
encontrados nas entrevistas, como fizemos aqui, e não apenas com 
base nos dados oriundos das respostas dos questionários do ALiB. 
Também jugamos relevante que outras variáveis possam ser testadas, 
para que, de fato, possamos ter um conhecimento mais amplo do 
fenômeno em tela no Português Brasileiro. 
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo busca analisar os sequenciadores AÍ e ENTÃO 
no falar culto de Fortaleza, embasado nos pressupostos teórico-
metodológicos da Teoria da Variação e Mudança Linguística (LABOV, 
2008; WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006; MOLLICA; BRAGA, 2003). 

Um dos pressupostos da Teoria da Variação e Mudança 
Linguística é a heterogeneidade da língua. Mollica e Braga (2003, p.8) 
dizem que, em todas as línguas, encontramos um dinamismo que lhes 
são inerentes e que, portanto, podem ser consideradas heterogêneas. 
Ainda segundo as autoras, formas distintas podem ter equivalência 
semântica “no nível do vocabulário, da sintaxe e morfossintaxe, do 
sistema fonético-fonológico e no domínio pragmático-discursivo”. 
Weinreich, Labov e Herzog (2006) descrevem a variação linguística 
como sendo ordenada e possuindo um caráter sistêmico e controlado. 
Essa variação pode ser influenciada por diversos fatores estruturais da 
própria língua e sociais, tais como: localização geográfica, idade, sexo, 
grau de escolaridade, monitoramento estilístico, entre outros.

Também norteiam este trabalho os estudos desenvolvidos por 
Tavares (2016a, 2016b), que analisou os sequenciadores, ou conectores 
como a autora os denominou, no falar da zona urbana de Florianópolis/
SC, assim como no falar de Natal/RN. Além disso, embasamo-nos no 
estudo de Araújo et al. (2019), cujo foco é o uso de AÍ e ENTÃO como 
sequenciadores no falar popular de Fortaleza/CE.

Dentre os marcadores utilizados na língua portuguesa, seja ela 
em sua forma escrita ou falada, temos o AÍ e o ENTÃO, denominados aqui 
de sequenciadores, que podem ser utilizados, intercambiavelmente, 
dentro de um mesmo contexto. Uma vez que este estudo se atém 
a pesquisar um fenômeno variável na variedade de fala culta de 
Fortaleza, nosso objetivo é analisar os condicionamentos linguísticos 
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e extralinguísticos que atuam sobre o uso de tais sequenciadores na 
comunidade de fala examinada. 

Devemos esclarecer que sequenciadores, segundo Tavares 
(2017, p.190), são aqueles conectores que “indicam que o enunciado 
prévio se relaciona com o enunciado posterior e instigam o ouvinte 
a procurar possíveis relações semântico-pragmáticas existentes entre 
os enunciados assim interligados”, como ilustram os dados a seguir, 
retirados de nossa amostra:

(i) depois da Guerra Fria (criaram dois blocos) Estados Unidos 
e Rússia (cada qual) (  ) né? aí1 veio a corrida armamentista 
(PORCUFORT, EF2, 18)

(ii) porque esse DOIS elementos aqui… têm o mesmo… status… 
sintático… então é preCIso saber se realMENte… o ELEMENto 
central da oração… (PORCUFORT, EF, 15)

Para este estudo, defendemos as seguintes hipóteses, a saber: 
i) a variante inovadora, AÍ, é a menos produtiva; ii) o tipo de registro 
EF desfavorece a forma AÍ; iii) o sequenciador AÍ é favorecido pelos 
indivíduos mais novos; iv) o sexo masculino é aliado da variante AÍ; 
v) os tópicos discursivos, cujos traços são menos formais, favorecem 
o sequenciador AÍ; vi) as sequências discursivas de caráter narrativo 
e dialogal são aliadas da variante AÍ; vii) o uso do sequenciador AÍ 
favorece a repetição do marcador.

Tomando por base os estudos já publicados sobre os 
marcadores, alvo desta pesquisa, não localizamos, no que concerne à 
variedade de fala culta tanto em Fortaleza quanto em outras partes do 
Brasil, não haver nenhum trabalho acerca deste objeto, o que sinaliza 
a necessidade e a validade da investigação do uso de tais marcadores 
na capital cearense. 

1 Destacamos, em itálico, nossas variantes nos excertos das transcrições analisadas em 
nossa amostra.

2 Para os dados retirados de nossa amostra, sempre identificaremos o corpus, o tipo de 
registro e o número do inquérito de onde o dado foi extraído.
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Este trabalho está dividido em quatro partes principais, além desta 
introdução que apresenta os pressupostos teóricos da Sociolinguística 
Variacionista que embasam nossa investigação, a delimitação do 
objeto de estudo, objetivo e hipóteses deste trabalho.  A primeira parte 
sintetiza alguns estudos sobre sequenciadores que são de extrema 
importância para nossa pesquisa. A terceira parte versa descreve os 
procedimentos metodológicos utilizados nesta investigação. A quarta 
parte mostra a análise dos dados obtidos. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Para tratar dos sequenciadores AÍ e ENTÃO no falar culto de 
Fortaleza/CE, servimo-nos das mais recentes pesquisas acerca deste 
tema, como demonstram os trabalhos de Tavares (2016a, 2016b) e 
Araújo et al. (2019). Nos estudos de Tavares, a autora estuda o uso dos 
sequenciadores E, ENTÃO, e AÍ, em Florianópolis/SC e em Natal/RN, 
já Araújo et al. (2019) se debruçam sobre os sequenciadores ENTÃO e 
AÍ, especificamente, no falar popular de Fortaleza/CE.

Oriundos de fontes adverbiais, E, AÍ, DAÍ e ENTÃO sofreram 
processos de gramaticalização, em outras palavras, itens, nesse 
caso, gramaticais, que possuíam determinada função, mas com o uso 
recorrente em outro contexto, adquiriram novos papeis nas orações 
(TAVARES, 2003). Sendo assim, E, AÍ, DAÍ e ENTÃO passaram a 
ser categorizados também como conectores coordenativos. De 
acordo com Tavares (2003), E e ENTÃO já atuam como conectores, 
na língua portuguesa, desde os séculos XIII e XIV; enquanto que AÍ 
e DAÍ, presentes somente no português do Brasil, passaram a ser 
conectores recentemente.
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Com a função de conector coordenativo, AÍ, DAÍ, E e ENTÃO 
ligam duas orações, fornecendo continuidade de ideias/sentidos, “uma 
ponte entre as porções do discurso por eles articuladas, no sentido 
em que a primeira serve de base para o que será dito na segunda” 
(TAVARES, 2012, p. 03).  Dessa forma, convém mencionarmos as 
relações semântico-pragmáticas que esses conectores indicam, de 
acordo com Tavares (2012, p. 04):

1) Sequenciação textual: indica a ordem pela qual as unidades 
conectadas sucedem-se ao longo do tempo discursivo, 
salientando o encadeamento de uma porção textual anterior 
com uma posterior [...];

2) Sequenciação temporal: introdução de eventos na ordem de 
ocorrência no tempo (valor de a seguir, depois), isto é, indicação 
de que o evento B aconteceu logo depois do evento A[...];

3) Causa-consequência: introdução de informações que 
representam consequência em relação a uma causa 
mencionada previamente [...].

Levando em consideração que AÍ, DAÍ, E e ENTÃO podem ser 
tomados como formas variantes, uma vez que possuem a mesma 
função, Tavares (2012) postula que tais conectores podem ser 
distribuídos entre grupos sociais em relação à valoração social atribuída 
aos conectores - um ou mais conectores podem ser considerados 
de menor privilégio social, tendo assim seus usos favorecidos por 
falantes de menor idade, ou menor escolaridade, por exemplo; e à 
marca de identidade - os conectores que possuem menos status e 
que são mais novos na língua têm uso favorecidos por falantes com 
menor faixa etária. Essas generalizações irão nortear outros trabalhos 
da pesquisadora (2016a, 2016b).

No que concerne à funcionalidade dos conectores 
coordenativos, ou conectores sequenciadores, ou simplesmente 
sequenciadores, podemos dizer que são “responsáveis pelo 
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estabelecimento de uma relação coesiva de continuidade e 
consonância entre enunciados” (TAVARES, 2016, p. 114). Essa 
relação, de natureza semântico-pragmática, pode ser apresentada 
de algumas formas, como foi mencionado anteriormente. Dessa 
maneira, Tavares (2016a) focou sua pesquisa na sequenciação 
temporal de eventos, tendo como formas variantes de maior 
destaque os conectores E, ENTÃO e AÍ. A autora afirma que esses 
sequenciadores são bastante recorrentes em gêneros textuais 
narrativos, principalmente em dois tipos: a narrativa de experiência 
pessoal e a narrativa habitual, visto que uma de suas características 
principais é justamente a sequenciação temporal de eventos.

A narrativa de experiência pessoal pode ser definida, de acordo 
com Tavares (2016a), como uma descrição de situações que o 
narrador viveu e lhe são acometidas de grande emoção. Dependendo 
de sua empolgação, ao relatar tais experiências, o narrador pode se 
monitorar menos e, assim, relaxar no momento da fala, gerando um 
discurso com marcações típicas do falar natural, o que torna esse 
contexto favorável para a utilização do conector AÍ, visto que esse 
sequenciador vincula-se a situações de interação informal (TAVARES, 
2003; 2014). Por sua vez, a narrativa habitual, como o próprio nome 
sugere, relembra hábitos, situações que se repetem com determinada 
frequência, é “um gênero que tende a despertar menor envolvimento 
emocional, o que pode fazer com que o falante adote estilos menos 
informais” (TAVARES, 2016a). Uma vez que os conectores E e ENTÃO 
são tidos como estilisticamente neutros (cf. TAVARES, 2003; 2014), eles 
podem vir a ser utilizados mais frequentemente na narrativa habitual.

Sendo assim, Tavares (2016a) decidiu verificar se o uso do 
E, AÍ e ENTÃO, na cidade de Florianópolis/SC, sofre influência de 
gêneros narrativos. Para tanto, a pesquisadora analisou 24 entrevistas 
sociolinguísticas extraídas do banco de dados Variação Linguística da 
Região Sul (VARSUL), de Florianópolis/SC. Os resultados concluíram 
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que AÍ ocorre mais na narrativa de experiência pessoal, ao passo 
que esse sequenciador ocorre menos na narrativa habitual. Em 
contrapartida, a narrativa habitual favorece o uso dos conectores E e 
ENTÃO. Dessa forma, comprovou-se que os gêneros textuais podem 
influenciar na variação discursiva.

Posteriormente, Tavares (2016b) resolveu investigar a influência 
também de outro fator: a escolaridade. Todavia, nesse estudo, os 
conectores E, ENTÃO e AÍ seriam considerados como variantes da 
variável discursiva denominada “sequenciação retroativo-propulsora 
de informações”.

A sequenciação retroativo-propulsora de informações, de 
acordo com Tavares (2016b), fornece uma relação coesiva de 
continuidade e consonância entre enunciados, fazendo com que o 
primeiro enunciado colabore para a interpretação do segundo, sendo 
chamada de retroativo-propulsora por causa de sua dupla natureza: 
anafórica (retroação) e catafórica (propulsão) (TAVARES, 2016b).

E, ENTÃO e AÍ foram os conectores mais frequentemente 
encontrados nas ocorrências nos dados analisados das comunidades 
de fala das cidades de Natal/RN e Florianópolis/SC, em contextos 
muito similares: nas narrativas de experiência pessoal; mostrando as 
variantes para expressar uma mesma ideia: a relação de sequenciação 
entre enunciados.

De acordo com Tavares (2016b, p. 114), “os padrões de 
variação de alternantes de nível discursivo podem ser condicionados 
por fatores diversos, linguísticos e extralinguísticos”. Partindo desse 
princípio, a autora optou por verificar se o uso variável dos conectores 
sequenciadores E, ENTÃO e AÍ sofre influência do fator extralinguístico 
escolaridade. Anteriormente, Tavares (2014) já havia chegado a certas 
conclusões por meio de testes de atitude linguística: AÍ é mais usado 
em contextos de informalidade, enquanto E e ENTÃO são tidos como 
estilisticamente neutros em relação à formalidade da situação.
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Levando em consideração o postulado acima, Tavares (2016b) 
fez um estudo comparativo da influência da escolaridade no uso 
desses sequenciadores em Natal/RN, e em Florianópolis/SC, com 
base em 1.047 dados oriundos de 16 entrevistas sociolinguísticas 
com informantes de Natal, do banco de dados FALA-Natal (BDFN); 
e 1.241 dados de 16 entrevistas sociolinguísticas com informantes 
de Florianópolis, do banco de dados Variação Linguística na Região 
Sul do Brasil (VARSUL). Esses informantes foram estratificados em 
relação à escolaridade, a saber: Ensino Fundamental completo 
(aproximadamente de quatro a cinco anos de escolarização) e Ensino 
Médio completo (de onze a doze anos de escolarização).

Com base nos resultados, chegou-se à conclusão de que, nas 
duas cidades, os sequenciadores E e ENTÃO são favorecidos por 
indivíduos mais escolarizados; enquanto o conector AÍ, considerado 
típico de interações informais, é favorecido por indivíduos menos 
escolarizados, corroborando assim a hipótese da pesquisadora. 
Os resultados se mostraram bastante similares em ambas as 
comunidades de fala. 

Além dos fatores faixa etária e escolaridade, há também a questão 
do papel do fator sexo na escolha do sequenciador, conforme Santos 
e Freitag (2011) mostram em uma análise feita em dez entrevistas – 
05 homens e 05 mulheres de Itabaiana/SE. Nessas entrevistas, foram 
analisadas 712 ocorrências de sequenciadores, das quais 283 eram 
de AÍ, 211 ocorrências de E, 176 com ASSIM, e 42 ocorrências com 
DEPOIS. A análise mostrou que ambos os sexos fazem uso dos 
mesmos sequenciadores - E, AÍ, DEPOIS e ASSIM, mas as mulheres 
empregam mais o AÍ (40% das ocorrências), enquanto os homens 
preferem usar o E (43% das ocorrências). Mesmo com a variedade de 
sequenciadores sendo a mesma, notou-se que o sequenciador ASSIM 
ocorre mais na fala das mulheres.
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Conforme mencionado acima, trabalhamos com dados da 
fala culta de Fortaleza-CE, diferentemente de Araújo et al.(2019), que 
analisaram o uso dos sequenciadores AÍ e ENTÃO no falar popular 
dessa mesma capital, usando o banco de dados do Projeto Norma 
Oral do Português Popular de Fortaleza (NORPORFOR), tendo a faixa 
etária, o sexo e a escolaridade como variáveis sociais; e apenas o 
tópico discursivo como variável linguística. 

Os pesquisadores trabalharam com a hipótese de que o uso do 
AÍ seria a variante mais frequente no falar popular de Fortaleza-CE, visto 
que é considerada como mais informal e estigmatizada. Dessa forma, 
o Diálogo entre Informante e Documentador (DID) foi o tipo de registro 
selecionado devido ao seu alto grau de informalidade. Eles analisaram 
diversos tipos de tópico discursivo (conversas casuais, relacionadas ao 
trabalho, sobre relacionamento amoroso, sobre terceiros, recordações, 
religião, repreensão, e observações irônicas/brincadeiras) no falar de 
36 informantes, distribuídos em dois por célula para cada categoria 
social: faixa etária (I, de 15 a 25 anos; II, de 26 a 49 anos; e III, a partir 
de 50 anos), sexo (masculino e feminino), e escolaridade (0 a 4 anos, 
5 a 8 anos e 9 a 11 anos de estudo).

Ao analisarem os dados da pesquisa, os autores constataram 
4.240 ocorrências de sequenciadores, sendo que AÍ apareceu em 
81,9% dessas ocorrências, à medida que ENTÃO estava presente 
em apenas 18,1%. Ademais, os resultados também mostraram que a 
variante AÍ é mais usada por falantes de menor escolaridade, do sexo 
masculino, e mais velhos, o que é justificado por seu menor prestígio 
social. Dessa forma, corrobora-se a hipótese dos autores da pesquisa. 
Outro aspecto mostrado pela análise dos dados e que merece ser 
mencionado aqui diz respeito ao tópico discursivo recordações, que 
apresenta maior frequência de uso da variante AÍ, o que é justificado 
por se tratar de tópico bastante presente em conversas com maior grau 
de informalidade.
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Indo um pouco além da hipótese defendida por Araújo et al. 
(2019), é relevante mencionarmos mais detalhadamente outras 
conclusões a partir da análise dos dados da referida pesquisa que 
serviram de base para nosso estudo.

Em relação ao sexo, constatou-se que as mulheres usam um 
pouco mais a variante ENTÃO (19,3%) em contrapartida dos homens 
(16,7%). Todavia, com o sequenciador AÍ, temos o oposto: os falantes do 
sexo masculino (83,3%) fazem mais uso desta variante, se comparados 
com os falantes do sexo feminino (80,7%). Os pesquisadores fizeram 
uma correlação desses valores com aqueles mostrados por Santos e 
Freitag (2011). Em termos proporcionais, equivalem-se e confirmam 
a generalização, anteriormente apresentada, sobre o uso desses 
sequenciadores, considerando a variável sexo.

Ao analisar a variável linguística tópico discursivo, os 
pesquisadores justificam o maior uso do sequenciador AÍ em relatos 
de recordações (89,9%) pelo tipo de registro usado na pesquisa, o 
DID, que favorece uma maior informalidade. Como explicado nos 
trabalhos acima, o grau maior de informalidade e a tendência a falar 
sobre assuntos mais pessoais fazem com que o falante se “policie” 
menos neste tipo de inquérito, aumentando a frequência de uso da 
variante não padrão AÍ.

O sequenciador ENTÃO, por sua vez, teve maior ocorrência no 
tópico discursivo repreensão (30,2%). Para Araújo et al. (2019), isso 
se deve ao fato desse tópico exigir um grau maior de formalidade por 
meio de sequências argumentativas, ou seja, mais formalidade, mais 
propensão para o uso do sequenciador ENTÃO.

Após a exposição dos estudos que muito contribuíram com 
a seleção de nossas variáveis, trataremos a seguir dos aspectos 
metodológicos de nossa pesquisa.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1. O corpus, a amostra e as variáveis

Nesta seção, descrevemos os procedimentos metodológicos 
adotados durante o desenvolvimento desta pesquisa e, para iniciar, 
tratamos do banco de dados escolhido. Decidimos trabalhar com 
dados do corpus do Projeto Descrição do Português Oral Culto de 
Fortaleza (doravante PORCUFORT Fase I), desenvolvido com o 
objetivo de organizar um corpus de fala culta dos fortalezenses, 
conforme Araújo et al. (2018). Segundo as autoras, “[...] o termo culto 
é usado sem qualquer intenção de sinalizar a alguma superioridade 
que, historicamente, tem sido atribuída à norma culta sobre as demais 
normas linguísticas, como por exemplo, a norma popular”. (ARAÚJO 
et al. 2018, p. 176)

Este banco de dados, idealizado e coordenado pelo Prof. Dr. 
José Lemos Monteiro, teve vigência no período de 1993 a 1996, com 
sede na Universidade Estadual do Ceará (UECE). Atualmente, o corpus 
do projeto PORCUFORT encontra-se sob a tutela da profa. Dra. Aluiza 
Alves de Araújo, também docente da Universidade Estadual do Ceará. 
(ARAÚJO et al. 2018)

De acordo com Araújo et al. (2018), o PORCUFORT é composto 
por 73 informantes estratificados por sexo (masculino e feminino), três 
faixas etárias (I - 22 a 35 anos, II - 36 a 55 anos e III - mais de 56 anos) 
e três tipos de registro (Diálogo entre Informante e Documentador – 
DID, Diálogo entre Dois Informantes - D2 e Elocução Formal - EF), 
conforme afirma. Segundo Araújo et al (2018), de modo a garantir uma 
maior representatividade do falar culto de Fortaleza, o PORCUFORT 
estabelece, quanto ao seu perfil de informante, os seguintes critérios: 
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os falantes são nascidos em Fortaleza; não se ausentaram, por mais 
de dois anos, desta cidade; seus pais são cearenses; residiam em 
Fortaleza e possuíam pelo menos o nível superior completo em 
qualquer área do saber. 

Os informantes da nossa amostra estão distribuídos de forma 
equilibrada na nossa amostra, tanto é verdade que cada célula do 
quadro 1, a seguir, apresenta 2 informantes. A amostra que extraímos 
deste banco de dados é constituída por 24 informantes, estratificada 
de acordo com as variáveis sexo (masculino e feminino), com 06 
informantes; faixa etária (22 a 35 anos, 36 a 50 anos e 51 anos em 
diante), com 6 informantes e tipo de registro (Diálogo entre Informante 
e Documentador - DID e EF - Elocução Formal), também com 06 
informantes, como revela o quadro que se segue. 

Quadro 1 – Distribuição dos informantes na nossa amostra. 

SEXO

Masculino Feminino

Tipo de Registro/
Faixa Etária DID EF DID EF

I - (22-35) 2 2 2 2

II - (36-50) 2 2 2 2

III - (a partir dos 51 
anos em diante) 2 2 2 2

Total 24

Fonte: Adaptado de Araújo et al. (2018, p. 182).

Dentre os tipos de registro do PORCUFORT, decidimos analisar 
dados somente do DID e do EF. O primeiro apresenta características 
de um registro bem menos formal do que o segundo. O DID é um tipo 
de entrevista que dá liberdade ao informante de escolher o(s) tema(s) 
e o local da gravação (ARAÚJO et al., 2018), constituindo-se em um 
tipo de entrevista extremamente favorável à coleta do vernáculo. O EF 
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é uma modalidade de elocução que registra o falar dos informantes 
em uma situação de fala extremamente monitorada, como aulas e 
palestras sobre assuntos diversos em contexto acadêmico. O D2 é um 
tipo de registro que traz dois informantes com alto grau de familiaridade, 
uma vez que eles, necessariamente, são amigos ou parentes. Embora 
acreditemos que o D2 seja um registro mais espontâneo que o DID, 
decidimos não o analisar, em virtude das sobreposições de vozes 
e também porque teríamos que ampliar a nossa amostra. Agora 
que apresentamos os tipos de registro utilizados nesta pesquisa, 
discorreremos sobre a nossa variável dependente.

Nossa variável dependente é constituída pelas variantes AÍ e 
ENTÃO, sendo esta uma variável binária. Araújo et al. (2019, p. 338) 
afirmam que “tais variantes ocorrem a partir de uma regularidade e 
sistemática de fatores que as favorecem”, não sendo o seu uso 
aleatório. Embora a escolha de uma variante em detrimento de outra 
não seja feita de forma arbitrária, esta escolha nem sempre está no 
nível da consciência. Assim, podemos classificar a variante dependente 
deste estudo de acordo com uma das três categorias de significado 
social das formas em variação formuladas por Labov: estereótipos, 
marcadores e indicadores . Para o autor, “Marcadores [...] exibem 
estratificação estilística tanto quanto estratificação social. Embora 
possam estar abaixo do nível da consciência, produzirão respostas 
regulares em testes de reação subjetiva” (LABOV, 2008, p.360). A 
descrição do que vem a ser um marcador se faz pertinente vez que 
nosso entendimento é o de que os sequenciadores AÍ e ENTÃO sejam, 
na comunidade de fala analisada, marcadores.

Com relação às variáveis independentes, temos três variáveis 
extralinguísticas, a saber: sexo (masculino e feminino), faixa etária ( I - 
22 a 35 anos, II 36 - 50 anos e III - a partir de 51 anos) e tipo de registro 
(DID – Diálogo entre Informante e Documentador e EF – Elocução 
Formal) e três variáveis linguísticas, que são elas: tópico discursivo 
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(conversa casual, conversa relacionada ao trabalho, recordações, 
conversa sobre terceiros, relato de experiência pessoal, política, religião 
e instrução / explicação), sequência discursiva (dialogal, descritiva, 
narrativa, instrutiva, expositiva, argumentativa e discurso reportado) 
e repetição do operador (nenhuma repetição e uma repetição ou 
mais). Detalharemos mais as variáveis linguísticas de acordo com sua 
relevância mostrada na seção a seguir.

Na fase de coleta dos dados, foram utilizadas as transcrições dos 
inquéritos selecionados e, em alguns momentos, os respectivos áudios 
foram ouvidos com o intuito de checarmos se, de fato, o dado analisado 
estava sendo usado como um sequenciador. Após codificadas, todas 
as ocorrências foram submetidos à análise estatística com o auxílio 
do programa computacional GoldVarb X (SANKOFF; TAGLIAMONTE; 
SMITH, 2005), para que pudéssemos verificar, através do peso relativo 
(doravante PR) de cada fator selecionado como relevante para o AÍ, 
quais deles eram influenciadores do sequenciador AÍ, tomado aqui 
como fator de aplicação na nossa amostra. 

A seguir, apresentamos os resultados obtidos, por meio de 
tabelas e gráficos, para AÍ e ENTÃO nas rodadas estatísticas, bem 
como a sua análise.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS

Com base no levantamento dos dados relativos aos 
sequenciadores AÍ e ENTÃO, foram registradas 1.047 ocorrências 
destas variantes. Deste total, 779 dados (74,4%) pertencem à forma 
padrão, ENTÃO, e 268 ocorrências (25,6%) pertencem à variante não 
padrão, AÍ. A frequência de uso para ENTÃO corrobora com nossa 
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hipótese inicial, segundo a qual os informantes, em decorrência de seu 
grau de escolaridade, teriam preferência pelo uso da forma ENTÃO, 
como demonstrado no Gráfico 1, a seguir.

Gráfico 1 – Frequência de uso das variantes analisadas em nossa amostra.

Fonte: elaborado pelos autores.

Ao ser realizada a primeira rodada, o run # 48 nos deu os 
melhores resultados, com a convergence at Iteration 20, input de 0,203 
e significância de 0,000. Nesta análise, foram selecionados como 
relevantes, para a aplicação de AÍ, os seguintes grupos de fatores: 
sequência discursiva, tipo de registro, tópico discursivo e sexo, nesta 
ordem de importância. 

Esta rodada inicial também nos ajudou a confirmar algumas de 
nossas hipóteses, sendo a primeira delas a confirmação da variante 
ENTÃO, como sendo, de fato, a mais produtiva. A seguir, analisaremos 
cada uma das variáveis selecionadas como relevantes de acordo com 
a ordem de seleção do GoldVarb X. 

a. Sequência discursiva

Em relação à variável linguística sequência discursiva, é 
relevante partimos da definição dada por Paredes Silva (1999, 
p. 81-82): “[...] são as estruturas convencionalizadas de que o 
falante dispõe na língua para organizar o seu discurso, marcadas 
por características como tempo, modo e aspecto verbal, pessoa 
do discurso em referência, unidades sintática e semântica 
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predominantes”. A pesquisadora então divide as sequências 
discursivas, resumidamente, da seguinte forma: i) a abordagem da 
estrutura da entrevista sociolinguística; ii) a caracterização do tipo 
de texto pela recorrência de determinada variável linguística; e iii) 
a influência do tipo de texto sobre determinada variável linguística. 
Decidimos nos guiar por essa última, uma vez que queremos 
averiguar essa influência no uso dos sequenciadores AÍ e ENTÃO. 

Não nos aprofundaremos na questão da diferenciação de 
gênero textual e   sequência discursiva, mas vale mencionarmos 
que um gênero textual pode ser estruturado com base em uma ou 
mais de uma sequência discursiva, normalmente tendo, porém, a 
predominância de uma delas. Muitos autores acabam intercambiando 
a definição de sequência discursiva com tipo textual, visto que ambos 
participam da organização interna do texto.

Baseando-se em amostras oriundas de bancos de dados 
sociolinguísticos, Back et al (2004) expõem uma subdivisão para as 
sequências discursivas: sequências narrativas, sequências descritivas, 
sequências argumentativas e o discurso reportado. As primeiras, 
segundo Back et al. (2004, p. 2),  trazem “relatos verbais normalmente 
de fatos, acontecimentos ocorridos no passado e que podem se 
prolongar por um determinado tempo, em que aparecem ambientes, 
pessoas e uma sucessão temporal, ou seja, ocorre uma evolução no 
tempo, não há estaticidade”. As sequências descritivas, como o próprio 
nome sugere, descrevem algo, algum lugar, alguma ação, “têm função 
predominantemente avaliativa na construção do discurso, funcionando 
como um pano de fundo, o que explica e situa a ação (nos contextos 
narrativos) ou o que comenta e justifica os trechos argumentativos” 
(BACK et al, 2004, p. 4). As sequências argumentativas são exposições 
ou justificativas do ponto de vista do falante sobre determinado tema. 
Para os estudiosos, essas sequências podem ser subdivididas em: 
sequências explanativas (o falante expõe o motivo ou a razão de 
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determinados assuntos) e sequências opinativas (caracterizadas pela 
expressão do ponto de vista do falante sobre determinado assunto). E, 
por último, temos o discurso reportado (ou citação) - “tipo de sequência 
discursiva em que o falante corrente introduz a fala produzida por um 
terceiro fora do evento conversacional em andamento, como apoio ao 
que diz (fala cuja autoria pode ser também do próprio informante)” 
(ROST, 2011, p. 110).

Todavia, Lima (2010) sugere que as sequências discursivas 
sejam classificadas em: descritiva, narrativa, procedimental, explicativa, 
argumentativa e dialogal.  Para nosso trabalho, adaptamos essa 
subdivisão e mesclamos com a de Back et al (2004). Dessa forma, 
uma das variáveis linguísticas analisadas em nosso estudo e que serão 
descritas, as sequências discursivas, foram subdivididas em dialogal, 
descritiva, narrativa, argumentativa, instrutiva (junção da procedimental 
com a explicativa), discurso reportado e expositiva.

Dentre as sequências discursivas inicialmente selecionadas 
para a análise, constatamos que, como mostra a tabela1, a sequência 
de discurso reportado (0.836) é o fator que mais favorece a variante AÍ, 
seguido pela sequência dialogal (0.700). Cremos que, quando falamos 
do outro (discurso reportado) e quando estamos imersos em um 
diálogo (sequência dialogal), a tendência é que haja um relaxamento 
maior por parte do falante, o que permite vir à tona as formas não 
padrão, como o sequenciador AÍ. Outros fatores que favoreceram o 
surgimento da variante AÍ foram as sequências instrutiva (0.664) e a 
narrativa (0.647), segundo a Tabela 1.

Tabela 1 – Efeito da variável sequência discursiva sobre o sequenciador AÍ.

Fatores Aplicação/Total = % Peso Relativo

Discurso Reportado 12/23 = 52,2 % 0.8363

3 Os pesos relativos favorecedores da variante AÍ, acima de 0,50, aparecem sempre 
destacados nas nossas tabelas, para facilitar a sua localização pelo leitor.
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Dialogal 11/38 = 28,9 % 0.700

Instrutiva 37/105 = 35,2 % 0.664 

Narrativa 150/343 = 43,7 % 0.647 

Descritiva 5/27 = 18,5 % 0.442

Expositiva 47/447 = 10,5 % 0.349

Argumentativa 6/64 = 9,4 % 0.267

Fonte: elaborada pelos autores.

Segundo Rost (2011), citado anteriormente, o discurso reportado é 
um tipo de sequência discursiva em que o falante relata a fala de terceiros 
dentro de uma conversa, como forma de embasar o que diz, podendo o 
falando também ser o autor da fala dita em outra ocasião, dando assim 
margem para uma maior informalidade na fala do informante. O discurso 
reportado pode estar inserido dentro de uma sequência narrativa, e tal 
sequência discursiva tem um caráter mais pessoal, o falante se sente 
mais relaxado e observa menos a escolha de palavras.

Já os fatores sequência descritiva (0.442), expositiva (0,349) e 
argumentativa (0,267) desfavoreceram o uso da variante AÍ. Freitag 
et al. (2009, p.10) afirmam que “a sequência discursiva de caráter 
argumentativo costuma ser definida como exposição ou justificativa 
do ponto de vista do falante sobre determinado tema”, geralmente 
envolvendo um conteúdo de domínio do falante, o que permite que 
ele tenha mais foco no como está falando, produzindo mais a variante 
padrão, ENTÃO. O mesmo acontece em sequências expositivas, 
cujo ambiente de produção, geralmente, são seminários, palestras, 
conferências e exposições orais, como aulas. Em tais contextos, há 
uma preocupação maior com o modo como se fala, é dada maior 
atenção às formas padrão. Assim sendo, justifica-se que os fatores 
sequência expositiva e sequência argumentativa inibam o sequenciador 
AÍ, favorecendo a variante padrão, ENTÃO, assim ratificando nossa 
hipótese inicial de que as sequências discursivas de caráter menos 
formais favorecem o uso de AÍ.
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b. Tipo de registro

Na Tabela 2, vemos que o fator Diálogo entre Informante e 
Documentador - DID (0,598) se mostrou aliado da variante AÍ, ao passo 
que a Elocução Formal - EF se apresentou um contexto inibidor deste 
sequenciador, ratificando mais uma de nossas hipóteses.

Tabela 2 – Efeito da variável tipo de registro sobre o sequenciador AÍ.

Fatores Aplicação/Total = % Peso Relativo

DID 158/542 = 29,2% 0.598

EF 110/505 = 21,8% 0.395

Fonte: elaborada pelos autores.

Araújo et al. (2019, p. 337) relatam que o DID apresenta um grau 
maior de informalidade e “o falante tende a se sentir mais à vontade”. 
Araújo et al. (2018, p. 185) afirmam que “o documentador sempre 
estava totalmente disponível para o informante e conduzia a entrevista 
no sentido de motivar o falante, para que ele falasse cada vez mais, 
conseguindo, quase sempre, os 60 minutos de gravação”. Além disso, 
o documentador conduz a entrevista buscando temas que incentivem o 
informante a narrar experiências pessoais, deixando-o mais relaxado e 
confortável, o que justifica o uso da variante não padrão neste contexto 
de fala (ARAÚJO et al., 2018). 

c. Tópico discursivo

No que concerne ao tópico discursivo, muitas são as definições, 
todavia, para nossa pesquisa, consideramos que o “tópico sintetiza 
um fragmento de discurso coerente, sem que seja, via de regra, 
explicitamente mencionado pelo falante/escritor” (PINHEIRO, 2011, 
p. 44). O tópico, para Pinheiro (2011), está relacionado aos assuntos 
discutidos no texto, apresentando “o conteúdo sobre o qual se fala/
escreve, sinalizando a perspectiva focalizada” (PINHEIRO, 2011, p. 
50). Devemos ressaltar que não há obrigatoriedade para o tópico 
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aparecer de forma explícita no discurso; podemos lhe dar uma 
denominação, com fins de análise, para que possamos indicar sobre 
o que está sendo conversado e verificar o interesse central num 
trecho de discurso (GORSKI, 1994).

Araújo et al. (2019, p. 339) validam o uso de tópicos discursivos 
como fator de análise do uso de sequenciadores, ao afirmar que 
“investigar quais e como tópicos discursivos são interligados aos 
sequenciadores que os ligam pode ajudar a entender melhor a escolha 
feita pelos falantes”. Na nossa pesquisa, resolvemos classificar os 
tópicos discursivos de acordo com as ocorrências encontradas no 
corpus, a saber: conversas casuais, conversas relacionadas ao 
trabalho, conversas sobre terceiros, recordações, relato de experiência 
pessoal, política, religião e instrução/explicação.

Com base na Tabela 3, é possível perceber que, ao contrário 
do ocorrido no estudo de Araújo et al. (2019) sobre o uso dos 
sequenciadores AÍ e ENTÃO no falar popular de Fortaleza, no qual 
o fator recordações foi o mais produtivo dentre os informantes, com 
89,9% das ocorrências, no presente estudo o maior aliado dessa 
mesma variante foi o fator instrução/explicação (0.631). Deve-se levar 
em consideração que a quantidade de dados para o fator relato de 
experiência pessoal, ao todo 17, neste caso, foi a menor entre todos 
os fatores. Os resultados obtidos para esta variável refutam nossa 
hipótese de que os tópicos discursivos, cujos traços são menos formais, 
favorecem o sequenciador AÍ na amostra em estudo. Como observado, 
o tópico discursivo instrução/explicação tende a ser utilizado com uma 
linguagem mais formal, contudo, foi utilizada a variante AÍ com uma 
maior frequência que a variante padrão, ENTÃO.

Tabela 3 – Efeito da variável tópico discursivo sobre o sequenciador AÍ.

Fatores Aplicação/Total = % Peso Relativo

Instrução/Explicação 89/570 = 15,6% 0.631
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Conversa sobre terceiros 29/76 = 38,2% 0.590

Recordações 73/137 = 53,3% 0.461

Conversa casual 30/68 = 44,1% 0.422

Política 15/42 = 35,7% 0.235

Relato de experiência 
pessoal 2/17 = 11,8% 0.182

Conversa relacionada 
ao trabalho 30/137 = 21,9% 0.173

Fonte: elaborada pelos autores.

Verificamos que os fatores instrução/explicação (0.631) 
e conversas sobre terceiros (0,590) foram os únicos aliados do 
sequenciador AÍ, já os fatores recordações (0.461), conversa casual 
(0.422), política (0.235), relato de experiência pessoal (0.182) e 
conversa relacionada ao trabalho (0,173) inibem a aplicação da regra, 
como revela a Tabela 3.

Os resultados obtidos para o fator instrução/explicação podem 
ser explicados baseando-se no fato de que instruções e explicações 
geralmente são falas que fazem com que o interlocutor conecte seus 
pensamentos de modo a fornecer instruções coerentes ou explicações 
cujo pensamento está vinculado a algo dito previamente, ambas 
ocasiões requerem conectores. A sequência discursiva instrução/
explicação geralmente se vale de uma fala mais espontânea e, 
dependendo do volume de informação sendo repassado, pode ocorrer 
um maior uso da variante AÍ. Com relação ao fator conversa sobre 
terceiros, há frequentemente um alto grau de informalidade na fala do 
interlocutor que, ao relatar algo ocorrido com outrem, tende a relaxar e 
não se atentar para formas de prestígio em seu discurso, favorecendo 
assim o aparecimento da variante AÍ.

d. Sexo

De acordo com a Tabela 4, referente ao fator sexo, o sequenciador 
AÍ é favorecido pelo sexo masculino (0.598), ao contrário do sexo 
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feminino (0.395) que privilegia a variante ENTÃO. Assim, confirma-
se nossa hipótese inicial de que o sexo masculino beneficiaria o uso 
da variante não padrão, AÍ, sendo o sexo feminino aliado da variante 
padrão, ENTÃO.

Tabela 4 – Efeito da variável sexo sobre o sequenciador AÍ.

Fatores Aplicação/Total = % Peso Relativo

Masculino 158/542 = 29,2% 0.598

Feminino 110/505 = 21,8% 0.395

Fonte: elaborada pelos autores.

A análise deste grupo de fatores reforça os resultados 
apresentados por Araújo et al. (2019), onde os autores mostraram 
ser os informantes do sexo masculino mais adeptos do uso da 
variante AÍ, diferentemente do sexo feminino que usaria mais a 
variante ENTÃO, que é a forma padrão. Tavares (2016, p. 121) diz 
que “aí foi apontado como inadequado para situações de interação 
mais formais, em contraste com os conectores e e então, todos 
como possíveis nessas condições”. Segundo Labov (2008, p.281), 
existe uma razão para tal resultado e ele afirma que “as mulheres 
usam menos formas estigmatizadas do que homens [...] e são mais 
sensíveis do que homens ao padrão de prestígio”. 

Corroborando o que foi dito anteriormente por Labov, Coelho et 
al. (2015, p. 44) vêm acrescentar que “é como se as mulheres fossem 
mais receptivas à atuação normatizadora da escola”. Meyerhoff (2006) 
fala a respeito de alguns princípios relacionados ao gênero e ao uso 
de determinadas variantes. Segundo a autora, as mulheres tendem a 
utilizar a variante padrão com mais frequência que os homens. Isto se 
dá por um fator histórico, uma vez que as mulheres, por muito tempo, 
não puderam ter a mesma oportunidade de educação que os homens, 
e, ao ter acesso a essa educação, mesmo que inconscientemente, 
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acabam por policiar sua fala mais que os homens como forma de 
mostrar sua igualdade para com os mesmos. 

Seguimos para as nossas conclusões finais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, o uso do sequenciador ENTÃO foi mais frequente 
que AÍ, a variante inovadora e não padrão, o que já era esperado, visto 
que trabalhamos com dados provenientes da variedade de fala culta. 
Dessa forma, corroboramos nossa hipótese inicial de que os nossos 
informantes teriam preferência pelo uso da variante ENTÃO.

Com relação à variável o sexo, acreditávamos que o sexo 
feminino seria aliado da variante padrão, ENTÃO, o que foi corroborado 
por nossos resultados, quando constatamos que o sexo masculino 
favorece o uso de AÍ, ao passo que as mulheres inibem o seu uso. 

Conforme Araújo et al. (2019), o DID é um tipo de registro que 
apresenta pouca formalidade, o que justifica assim o uso da variante 
não padrão, AÍ, neste contexto de fala, o que também foi confirmado 
em nossos resultados, ao constatarmos que o DID foi o único contexto 
favorecedor da variante AÍ, consequentemente o tipo de registro EF 
mostrou-se aliado da variante ENTÃO.

Dentre as sequências discursivas selecionadas como as mais 
relevantes, os resultados encontrados para as sequências discursivas 
discurso reportado (quando falamos do outro) e a sequência dialogal 
(quando estamos imersos em um diálogo) vão de encontro às nossas 
hipóteses iniciais, uma vez que, nessas sequências discursivas, esperava-
se que o informante, ficando mais relaxado, propiciasse a ocorrência de 
formas não padrão, favorecendo o uso do sequenciador AÍ.
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No que concerne à variável tópico discursivo, instrução/
explicação e conversas sobre terceiros foram os únicos fatores que 
se mostraram aliados da variante AÍ, o que diverge do ocorrido no 
estudo de Araújo et al. (2019),  sobre o uso dos sequenciadores AÍ e 
ENTÃO no falar popular de Fortaleza, no qual o fator recordações foi 
o mais relevante para a variante AÍ. Lembrando que, no trabalho em 
questão, os autores só utilizaram dados do tipo de inquérito DID. Os 
dados de nossa pesquisa vêm refutar nossa hipótese de que tópicos 
discursivos que têm características mais formais seriam aliados da 
variante de padrão, ENTÃO.

Concluímos afirmando que, embora este estudo evidencie os 
contextos condicionadores do uso dos sequenciadores AÍ e ENTÃO no 
falar culto de Fortaleza/CE, o tema ainda pode ser objeto de estudo para 
outras pesquisas, já que há outros registros em que o fenômeno, ainda, 
pode ser analisado, como o D2 (Diálogo entre Dois Documentadores) 
e pode-se fazer também a testagem de outras variáveis linguísticas.
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1 INTRODUÇÃO

Diversos trabalhos sobre a variação dos verbos existenciais têm 
sido publicados no português brasileiro (doravante PB), especialmente 
com dados de fala espontânea em diversas localidades do país. 
Contudo, em dados de escrita, notamos que há menos trabalhos 
publicados, em especial, com dados oriundos de textos produzidos 
em tempos passados.

Dos trabalhos variacionistas já publicados com dados de textos 
escritos, destacamos o de Callou e Avelar (2002), que analisaram ter 
e haver em anúncios do século XIX; o de Almeida e Callou (2003), 
que estudaram ter e haver, também, em textos jornalísticos no PB e 
no português europeu (doravante PE) dos séculos XIX e XX; o estudo 
de Eleutério (2003), com a pesquisa de ter e haver em textos notariais 
do século XVII; as pesquisas de Vitório (2006, 2008) que também 
estudam ter e  haver, utilizam textos de alunos do Ensino Fundamental 
em Alagoas e no Ceará; o trabalho de Oliveira (2010) estuda ter e 
haver em textos jornalísticos em PB escritos no século XIX; Sibaldo e 
Correia (2014) que examinam a variação entre ser, haver, ter e existir 
em manuscritos oficiais e pessoais pernambucanos do século XVIII, 
XIX e XX; e a pesquisa de Vitório (2012), que investiga a alternância 
entre ter e haver existenciais na escrita jornalística on-line já no início 
do século XXI.

Como vemos, não há estudos que analisem textos jornalísticos 
cearenses, lacuna a qual pretendemos preencher com esta pesquisa. 
Dessa maneira, nosso objetivo é analisar o fenômeno variável dos 
verbos ter/haver existenciais em dois corpora de textos jornalísticos 
fortalezenses: um do século XX e, o segundo, do século XXI.

O primeiro corpus é composto de textos do jornal O Diário 
do Ceará compreendendo os anos de 1922 e 1928 no qual foram 
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analisados diferentes gêneros textuais, enquanto que o segundo 
corpus é formado por textos dos jornais O Povo e Diário do Nordeste 
dos anos 2012 e 2013. Deste último, foram selecionadas notícias dos 
cadernos de Economia e Política, por acreditarmos que esses são os 
textos que mais apresentam o registro formal da língua na atualidade 
dos jornais cearenses. Não houve controle sobre os gêneros textuais 
porque percebemos que todos os gêneros do jornal O Diário do Ceará 
estavam escritos na modalidade formal da língua portuguesa, não 
havendo grandes diferenças no registro de um gênero para outro.

Os dados retirados dos corpora foram analisados com o objetivo 
de testar três hipóteses oriundas das pesquisas já mencionadas, 
Callou e Avelar (2002), Oliveira (2010) e Vitório (2012). As hipóteses 
são: i. o verbo haver prevalece sobre o ter, uma vez que se trata de 
língua escrita mais monitorada; ii. haver é favorecido pelo fator texto do 
jornalista, já que essa variante é mais usada na escrita mais monitorada; 
iii. a variação em estudo apresenta uma mudança de um século para 
o outro, visto que pesquisas anteriores (CALLOU; AVELAR, 2002; 
ALMEIDA; CALLOU, 2003; OLIVEIRA, 2010; VITÓRIO, 2012; SIBALDO; 
CORREIA, 2014) mostram que o verbo ter, já consolidado na língua 
falada, está, aos poucos, se inserindo na língua escrita.

Para esta empreitada, estudamos, portanto, as orações 
existenciais prototípicas, com os verbos ter e haver, cuja estrutura 
se caracteriza pela seguinte fórmula: TER/HAVER + SN (sintagma 
nominal), como em (1) e (2).

(1)    TEM sempre em deposito os afamados relogios CYMA, 
OMEGA e outras marcas (Diário do Ceará, 02/01/1928, página 2)

(2) se podesse HAVER qualquer duvida quanto a fidelidade de 
nossa conducta (Diário do Ceará,17/01/1922, página 4) 

Este capítulo está organizado em 5 seções. A primeira é esta 
introdução, na qual apresentamos o objeto de estudo, bem como as 
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hipóteses que norteiam nossa pesquisa. Na segunda seção, apresentamos 
alguns estudos sobre a variação ter/haver na escrita. A metodologia é 
brevemente explicada na terceira seção e, na quarta seção, exibimos a 
descrição e a análise dos dados. Finalmente, na quinta e última seção, 
apresentamos nossas considerações acerca dos nossos resultados. 
Finalizamos o texto com as referências por nós utilizadas.

2 ALGUNS ESTUDOS SOBRE TER/HAVER 
NO PORTUGUÊS ESCRITO

A variação ter/haver apresenta maior número de estudos na 
língua falada do que na língua escrita, mas essa segunda modalidade 
também levantou interesse dos pesquisadores nos últimos anos. Como 
apresentamos em nossa introdução, há estudos sobre os verbos ter e 
haver em várias perspectivas, dentre elas, a variacionista, usada nesta 
pesquisa, assim como há estudos com dados de redações escolares, 
textos jornalísticos e textos oficiais oriundos de séculos passados.

Contudo, para nossa revisão de literatura, traremos, apenas os 
trabalhos de Callou e Avelar (2002), Almeida e Callou (2003), Oliveira 
(2010), Vitório (2012) e Sibaldo e Correia (2014), por tratarem da escrita 
mais monitorada: os quatro primeiros analisam, assim como nós, 
textos publicados em jornais e o último estuda manuscritos pessoais e 
oficiais de séculos passados.

Callou e Avelar (2002) utilizaram-se de anúncios de jornais do 
século XIX dos estados de Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro 
e São Paulo, dentre o período de 1800 a 1910. Com a utilização do 
programa VARBRUL, as autoras analisaram os dados a partir das 
seguintes variáveis: tipo de estrutura, tempo e modo verbal, posição 
do argumento interno, origem dos dados, época de circulação do 
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jornal. Na análise dos dados, Callou e Avelar (2002) encontraram 45 
dados de estruturas existenciais, sendo 10 (22%) de ter e 35 (78%) de 
haver, e afirmam que “Nos anúncios, as estruturas existenciais são as 
que se mostram mais resistentes à penetração de ter no campo de 
haver” (p. 51, grifos das autoras). Embora o programa computacional 
não tenha selecionado nenhuma variável como relevante, as autoras 
concluem afirmando que haver é a forma predominante nas estruturas 
existenciais, sendo que, nas demais estruturas analisadas (posse, 
participiais, modalidade), ter é predominante.

Almeida e Callou (2003), por exemplo, analisaram todas as 
estruturas variáveis de ter/haver em anúncios e editoriais de jornais 
dos séculos XIX e XX do Brasil e de Portugal. As autoras realizaram 
uma análise variacionista somente com as estruturas existenciais 
e controlaram as seguintes variáveis: especificidade semântica do 
complemento, tempo e modo verbal, origem dos dados e século. 
Dessas, somente a variável origem dos dados foi selecionada como 
relevante. As autoras não apresentam os dados estatísticos dessa 
análise, mas os dados percentuais mostraram que, nas estruturas 
existenciais dos textos brasileiros, o verbo haver é o mais usado nos 
dois séculos, evidenciando a preferência pela forma padrão na língua 
escrita. No entanto, elas observaram que o percentual do verbo ter, nos 
editoriais, aumenta de um século para o outro (de 14% no século XIX 
para 38% no século XX).

Oliveira (2010) estudou as várias estruturas de ter/haver (verbos 
plenos, verbos-suporte, verbos auxiliares e verbos existenciais/
funcionais). Sua pesquisa teve foco nos textos formais do século XIX 
e também confirmou a predominância do verbo haver nas estruturas 
existenciais: das 95 ocorrências no total, ter atua como existencial com 
11 dados (11,6%) e haver com 84 (88,4%) dos dados. Em sua análise, 
Oliveira (2010) destaca “a opção preferencial dos autores por haver 
para ocupar esse campo sintático-semântico no século XIX, como, 
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também, a emergência, ainda que tímida, de ter nessas estruturas, 
mesmo em situações de maior formalidade” (p. 8, grifos da autora).

No estudo de Vitório (2012), encontramos um corpus constituído 
de 90 textos escritos coletados em três jornais online no mês de 
novembro de 2011. Com o total de 148 construções existenciais, a autora 
analisou 17 ocorrências de ter (11%) contra 131 dados de haver (89%) 
que foram, estatisticamente, tratados pelo programa computacional 
GOLDVARB X. Vitório (2012) testou as variáveis tipo de jornal, tipo de 
discurso, animacidade do argumento interno, natureza do argumento 
interno e tempo verbal e apenas as variáveis tipo de discurso e natureza 
do argumento interno se mostraram, estatisticamente, relevantes. O 
programa mostrou que os fatores discurso direto e argumento interno 
concreto são favorecedores de ter. Para a autora, “há variação dos 
verbos ter e haver em construções existenciais na escrita jornalística, 
com um percentual maior de aplicação da variante padrão haver 
existencial” (p. 434, grifos da autora).

Sibaldo e Correia (2014) utilizaram um corpus composto por 
manuscritos do século XVIII, XIX e XX, escritos por pernambucanos. 
Os autores também analisaram o verbo ser existencial e afirmam 
que a variação entre ser, haver, ter e existir se dá desde o século 
XVIII em estruturas existenciais no PB, no entanto, as estruturas com 
haver ainda são predominantes. No século XVIII, das 58 ocorrências 
existenciais, 3 foram de ser (5,18%), 8 foram de ter (13,79%), 45 de 
haver (77,58%) e 2 de existir (3,45%); no século XIX, das 9 ocorrências 
existenciais, nenhuma de ser foi registrada, sendo 3 para cada um 
dos outros verbos, obtendo um mesmo percentual de ocorrência 
(33,33%); por último, no século XX, os autores encontraram 15 
ocorrências existenciais e mais uma vez nenhuma delas foi de ser, 
contendo 2 de ter (13,34%), 7 de haver (46,66%) e 6 de existir (40%). 
Assim, para Sibaldo e Correia (2014), “há uma robustez de dados 
com haver em estruturas existenciais na escrita, em detrimento da 
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fala, onde estruturas com ter são mais produtivas.” (p. 1, grifos da 
autora), e, ainda, que “o verbo existir ocorreu com menor frequência 
no século XVIII, e no transcorrer dos séculos ele passou a aparecer 
mais nas sentenças existenciais.” (p. 14, grifos dos autores).

Trouxemos aqui cinco estudos que contemplam os verbos 
existenciais em escrita jornalística no PB a partir de uma perspectiva 
variacionista. Na seção que segue, apresentamos a metodologia que 
usamos em nossa pesquisa com dados de jornais cearenses.

3 METODOLOGIA

Para a realização desta pesquisa, foram utilizados dois corpora. 
O primeiro corpus é formado por textos de diferentes gêneros (114 
páginas) do jornal Diário do Ceará, de 1922 e 1928, e foi coletado do 
sítio http://portal.ceara.pro.br/, organizado pelo professor Gildácio 
de Sá. Nele é possível encontrarmos também páginas digitalizadas 
de mais outros jornais cearenses do século XX. O segundo corpus é 
composto de 144 notícias dos cadernos Economia, Política e Negócios, 
selecionadas dos jornais O Povo e Diário do Nordeste online nos seus 
respectivos sítios http://www.opovo.com.br/ e http://diariodonordeste.
globo.com/, dos anos de 2012 e 2013. Esses cadernos foram escolhidos 
porque são os que mais apresentam linguagem formal, em coerência 
com os textos de 1922 e 1928, pois o século XX era uma época em que 
a escrita ainda era muito restrita e essa restrição era ainda maior no 
ambiente jornalístico, culminando em textos muito monitorados.

Nosso modelo analítico é composto pela variável dependente 
ter/haver e por cinco variáveis independentes. São elas: forma verbal, 
animacidade do SN, natureza do SN, tipo de discurso e século de 
circulação do texto.

http://portal.ceara.pro.br/
http://portal.ceara.pro.br/
http://www.opovo.com.br/
http://www.opovo.com.br/
http://diariodonordeste.globo.com/
http://diariodonordeste.globo.com/
http://diariodonordeste.globo.com/
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O grupo de fatores forma verbal é composto pelos fatores 
presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito 
do indicativo, presente do subjuntivo, futuro do presente do indicativo, 
futuro do pretérito do indicativo, presente do subjuntivo, pretérito 
imperfeito do subjuntivo, infinitivo, gerúndio e particípio. Controlamos 
também o fator pretérito-mais-que-perfeito do indicativo, mas não 
encontramos nenhuma ocorrência nos corpora. Optamos por usar 
o termo forma verbal ao invés de tempo verbal porque controlamos 
também, assim como em Souza, Araújo e Pereira (2020), as 3 formas 
nominais do verbo (infinitivo, gerúndio e particípio), como pode ser 
visto nas ocorrências abaixo:

(3) Portanto, é preciso TER cautela pra julgar esses processos. 
(O Povo online, 13/09/2012, Política)

(4) (...) nem está HAVENDO a minima protecção ao referido 
José Ignacio. (Diário do Ceará, 24/01/1922, página 1)

(5) Tem HAVIDO conferencias frequentes. (Diário do Ceará, 
16/01/1928, página 1) 

Em relação à variável animacidade do SN, controlamos os 
traços [+ animado] e [- animado] do SN. As ocorrências abaixo 
ilustram esses dois fatores:

(6) ahi TEM pessoa que se encarrega de fazer transações (Diário 
do Ceará, 17/01/1922, página 6) [+ animado]

(7) caso HAJA exames em uma só (Diário do Ceará, 31/03/1928, 
página 3) [- animado] 

A terceira variável independente que controlamos foi a natureza 
do SN, que se divide em concreta e abstrata.

(8) HAVENDO em S. João Nepomuceno uma senhorita que... 
(Diário do Ceará, 16/01/1928, página 3) - SN concreto

(9) De acordo com os estatutos, não HAVERÁ segunda 
convocação (Diário do Ceará, 12/01/1928, página 4) - SN abstrato 
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A quarta variável controlada foi o tipo de discurso, que dividimos 
em texto do jornalista e citação direta. Não há registro, na revisão da 
literatura que fizemos aqui, de controle sobre esse grupo de fatores, no 
entanto, resolvemos controlá-lo por acreditarmos que há uma diferença 
nítida entre aquilo que o/a jornalista escreve e aquilo que ele ou ela cita. 
Abaixo podemos ver ocorrências dessa variável.

(10) “(...) TEM outro sobre o Funtel [Fundo para o 
Desenvolvimento das Telecomunicações] (...)” (O Povo online, 
22/11/2012, Economia) - citação direta

(11) Henrique Fontana tentou iniciar a votação do seu relatório, 
na semana passada, mas HOUVE resistência (Diário do 
Nordeste online, 14/04/2013, Política) - texto do jornalista

O último grupo de fatores do nosso modelo analítico foi o século. 
Os dados analisados representam os séculos XX e XXI. Essa variável 
nos permitiu investigar se a variação em estudo é uma mudança 
em progresso ou se trata de variação estável. Todas as ocorrências 
apresentadas nesta metodologia ilustram essa variável.

Após a identificação das ocorrências, foi feita a codificação 
dos dados que, em seguida, foram submetidos ao Goldvarb X. A 
codificação é fundamental na pesquisa variacionista, para que esse 
programa de análise estatística possa ler os dados. Portanto, para 
cada uma das ocorrências, fizemos uma codificação com base nos 
códigos que atribuímos a cada um dos fatores.

(12) (hr-aj3 Dias disse que a avaliação mensal do Caged 
indica que HOUVE uma “perda de dinamismo” no mercado de 
trabalho. (Diário do Nordeste online, 22/08/2013, Negócios) 

Os códigos da ocorrência (12) indicam:

h: trata-se de uma ocorrência do verbo haver,

r: esse verbo haver está no pretérito perfeito do indicativo,

-: o SN que complementa o verbo tem traço [- animado],
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a: é um SN abstrato,

j: esse enunciado pertence ao texto do jornalista e

3: foi retirado de uma notícia do século XXI.

Após feita toda a codificação, rodamos todos os dados no 
Goldvarb X. Esse programa computacional, projetado especificamente 
para a análise de dados linguísticos, faz análises multivariadas dos 
dados. Isso significa que ele analisa a interação de todas variáveis 
entre si e não isoladamente. Neste trabalho usamos dois tipos de 
análise: a análise percentual e análise binomial. A primeira nos fornece 
os dados percentuais dos dois verbos em todos os fatores controlados 
e, a segunda, nos fornece os dados estatísticos relevantes para a 
interpretação do pesquisador.

Na análise dos dois corpora foram encontradas 507 ocorrências 
de ter/haver existenciais em estruturas prototípicas. Passamos agora à 
descrição e análise desses dados.

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Nesta seção, apresentaremos os resultados gerados pelo 
Goldvarb X e nossa interpretação acerca desses números estatísticos. 
Antes de fazer a análise propriamente dita de nossos dados, fizemos 
uma rodada experimental, que nos forneceu uma visão geral de todas 
as ocorrências e nos mostrou se havia ou não nocautes em nosso 
sistema analítico.
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4.1 Rodada experimental geral

Ao realizarmos a rodada experimental, obtivemos um total de 
507 dados e percebemos nocautes1 na variável forma verbal, nos 
fatores gerúndio (23 ocorrências) e pretérito perfeito do indicativo 
(77 ocorrências).

Tabela 1 – Distribuição das ocorrências dos dois 
verbos na variável forma verbal.

Fatores haver Ter total %

Presente do indicativo 190 35 255 44,4

Pretérito perfeito do indicativo 77 0 77 15,2

Infinitivo 64 11 75 14,8

Futuro do presente do indicativo 30 1 31 6,1

Pretérito imperfeito do indicativo 23 3 26 5,1

Gerúndio 23 0 23 4,5

Presente do subjuntivo 18 1 19 3,7

Particípio passado 10 1 11 2,2

Futuro do subjuntivo 7 1 8 1,6

Futuro do pretérito do subjuntivo 6 1 7 1,4

Pretérito imperfeito do subjuntivo 4 1 5 1,0

Fonte: Elaboração própria.

Como pode ser percebido, na Tabela 1, nos fatores pretérito 
perfeito do indicativo e gerúndio, a presença do verbo haver é 
categórica, ou seja, não houve nenhuma ocorrência de ter. Isso 
significa que esses fatores funcionam como restrições ao uso de ter 
em nosso corpus. Para resolvermos esses nocautes e prosseguirmos 

1 Nocautes ocorrem quando, em um dos fatores, não se registra ocorrência das variantes em 
estudo. Isso significa que o uso da outra variante é categórico e, portanto, não há variação.
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com a análise, decidimos desconsiderar esses 100 dados somente 
na variável forma verbal, pois não queríamos perder tantos dados 
para o restante da análise.

4.2 Primeira análise - distribuição das ocorrências

Após eliminarmos os nocautes, realizamos a primeira rodada 
e obtivemos 507 dados, dos quais 452 (89,2%) foram ocorrências do 
verbo haver e 55 (10,8%) do verbo ter. Como prevíamos, o verbo haver 
apresenta um percentual bem maior do que o verbo ter, por se tratar 
de dados de um corpus escrito mais monitorado.

Gráfico 1 – Frequência de uso das variantes haver e ter.

Fonte: Elaboração própria.

O resultado expresso no Gráfico 1 confirma a nossa primeira 
hipótese de que o verbo haver é predominante na escrita mais formal. 
Isso vai na mesma direção de todas as pesquisas descritas na seção 
2 deste trabalho (CALLOU; AVELAR, 2002; ALMEIDA; CALLOU, 2003; 
OLIVEIRA, 2010; VITÓRIO, 2012; SIBALDO; CORREIA, 2014), cujos 
resultados em trabalhos realizados com língua escrita apontam para 
a preferência de uso do verbo haver em detrimento de ter. Esse 
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percentual de ter é muito semelhante ao de Oliveira (2010) – 11,6% 
–, e é o mesmo de Vitório (2012). Isso mostra que esse verbo ainda 
encontra espaço, mesmo que restrito, na escrita mais monitorada.

4.3 Segunda análise - análise binomial

Na tentativa de obtermos a seleção dos fatores relevantes à 
aplicação do verbo haver, fizemos a segunda rodada, que é a análise 
binomial, na qual o Goldvarb X selecionou como a melhor rodada o 
step-up 9 (convergence at interaction 6; input 0,928; log likelihood 
= -143.098 e significance = 0.000). As variáveis tipo de discurso e 
natureza do SN foram escolhidas, nessa ordem de relevância, como 
as mais favoráveis à realização do verbo haver. O input de 0,928 
dessa rodada mostra como esse verbo é muito produtivo no texto 
escrito. Em outras palavras, quando as variáveis mais relevantes estão 
interagindo, a probabilidade de o verbo haver ocorrer é de 92,8%. A 
seguir, analisaremos cada uma das variáveis favorecedoras da regra 
de aplicação, começando pelo tipo de discurso.

4.3.1 Tipo de discurso

A variável tipo de discurso foi escolhida pelo programa como 
a mais relevante na aplicação da regra. A seguir, apresentamos 
seus dados.

Tabela 2 - Atuação da variável tipo de discurso sobre a variante haver.

Fatores Aplica./total % P.R.

Texto do jornalista 371/393 94,4 0,618

Citação direta 81/114 71,1 0,161

Fonte: Elaboração própria.
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Como podemos perceber pela Tabela 2, a variante texto do 
jornalista favorece nossa regra de aplicação (haver) e corrobora nossa 
segunda hipótese, com peso relativo de 0,618, diferentemente do que 
ocorre com a citação direta, cujo peso relativo 0,161, revela que este 
fator inibe a variante haver.  Uma possível explicação para a relevância 
do fator texto do jornalista no uso de haver é o fato de, no discurso 
citado, conter a predominância do verbo ter, por esse tipo de discurso 
receber grande influência da língua falada. No texto do jornalista, por 
seu turno, o verbo haver aparece bem mais por se tratar de texto escrito 
mais formal e, portanto, a realização da norma padrão aprendida na 
escola se torna mais provável. Esse resultado é coerente com o de 
Vitório (2012), no qual o fator texto do jornalista, que ela chama de 
discurso indireto, também foi favorecedor de haver, com peso relativo 
bem maior que o nosso, 0,94.

4.3.2 Natureza do SN

A segunda variável escolhida pelo programa como mais 
relevante foi a natureza do SN, cujos dados estão expostos na Tabela 3.

Tabela 3 - Atuação da variável natureza do SN sobre a variante haver.

Fatores Aplica./total % P.R.

SN abstrato 386/420 91,9 0,568

SN concreto 66/87 75,9 0,209

Fonte: Elaboração própria.

Como se pode ver pela Tabela 3, o SN abstrato (PR. 0,568) 
é o fator favorecedor do uso de haver, ao passo que o SN concreto 
(0,209) o inibe. Os resultados vão ao encontro dos encontrados em 
Vitório (2012), que mostram que complementos abstratos favorecem 
haver, com peso relativo 0,74, enquanto que complementos concretos 
favorecem ter.
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Como sabemos, a disputa entre esses verbos vem de muito 
longe. Ribeiro (2018), analisando essa luta entre ter/haver/ser, destaca 
que haver, verbo lexical semanticamente pleno no latim, aparece, 
ainda no português arcaico, como um verbo auxiliar funcional em 
construções de posse inalienável, e, também, surge como verbo 
auxiliar em formas perifrásticas, além de ser um dos verbos destinados 
às construções existenciais. Todavia, ter é, no português arcaico, um 
verbo lexical semanticamente pleno que compete com haver enquanto 
verbo auxiliar em perífrases perfectivas e em construções existenciais.

No PB contemporâneo, o verbo ter ocupa todos os contextos 
que já foram de haver, restringindo-se a, além da posse, contextos 
mais concretos, como confirmado em vários estudos, deixando a 
haver, contextos mais opacos (AVELAR; CALLOU, 2007), ou seja, o 
verbo haver tornou-se um verbo existencial substantivo, como os 
verbos existir, aparecer, acontecer etc. (lembrando que antes, haver 
era um verbo existencial funcional). Dessa forma, o verbo existencial 
funcional no PB atual passou a ser o verbo ter.

Como destaca Callou e Avelar (2000), a partir dessa substituição 
entre os contextos entre haver e ter, “a ocorrência de haver [vai] ficando 
restrita a casos em que o constituinte pós-verbal consiste em nomes 
abstratos [...]”. (CALLOU; AVELAR, 2000, p. 11, destaques dos autores).

4.4 Rodada experimental somente com os 
dados do fator texto do jornalista

Dada a relevância do fator texto do jornalista, decidimos 
aprofundar a análise e realizar uma rodada somente com os 393 dados 
desse fator.



305

SUMÁRIO

Tabela 4 - Distribuição das ocorrências dos dois 
verbos na variável forma verbal.

Fatores haver ter total %

Presente do indicativo 153 12 165 42

Pretérito perfeito do indicativo 64 0 64 16,3

Infinitivo 48 6 54 13,7

Futuro do presente do indicativo 26 1 27 6,9

Gerúndio 22 0 22 5,6

Pretérito imperfeito do indicativo 19 2 21 5,3

Presente do subjuntivo 16 1 17 4,3

Particípio passado 9 0 9 2,3

Futuro do subjuntivo 6 0 6 1,5

Futuro do pretérito do subjuntivo 4 0 4 1,0

Pretérito imperfeito do subjuntivo 4 0 4 1,0

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 4 ilustra a distribuição das ocorrências quando somente 
os dados do fator texto do jornalista é considerado. Nessa rodada, 
houve 6 nocautes e, para resolvê-los, optamos pela mesma estratégia 
da rodada experimental geral, que foi desconsiderar os dados no 
grupo de fator forma verbal.

4.5 Terceira análise (dados do fator texto do 
jornalista) - distribuição das ocorrências

Após a resolução dos nocautes, fizemos mais uma rodada, 
desta vez, somente com os dados do fator mais relevante no uso de 
haver, o texto do jornalista. Dos 393 dados desse fator, 371 (94,4%) são 
de haver e 22 (5,6%) são de ter.
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Gráfico 2 – Frequência de uso das variantes haver 
e ter (dados do texto do jornalista).

Fonte: Elaboração própria.

Como podemos apreender pelo Gráfico 2, há um aumento de 
5,2% do verbo haver em relação aos percentuais da análise com todos 
os 507 dados desta pesquisa. Isso pode ser explicado pelo fato de o 
texto do jornalista representar uma escrita mais monitorada e, portanto, 
usar mais a variante padrão. Esse resultado corrobora mais uma vez a 
segunda hipótese, uma vez com que, ao analisarmos somente os dados 
do texto do jornalista, houve um aumento na porcentagem de haver.

4.6 Quarta análise (dados do fator texto 
do jornalista) - análise binomial

Nesta análise binomial, o programa selecionou o step-up 6 
(convergence at interaction 8; input 0,949; log likelihood = -71.855 e 
significance = 0.048) como a melhor rodada. Os grupos de fatores 
mais relevantes, por ordem, foram a natureza do SN e a forma verbal. 
Os resultados dessas duas variáveis serão apresentados a seguir.
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4.6.1 Natureza do SN

Mais uma vez, a variável natureza do SN foi escolhida como a 
mais relevante na variação haver/ter em nosso corpus. E, novamente, o 
SN abstrato se mostrou favorável ao uso de haver, com peso relativo de 
0,584, enquanto o SN concreto, com peso relativo 0,174, apresentou 
um comportamento desfavorecedor.

Tabela 5 - Atuação da variável natureza do SN sobre a variante haver.

Fatores Aplica./total % P.R.

SN abstrato 313/323 96,9 0,584

SN concreto 58/70 82,9 0,174

Fonte: Elaboração própria.

Os dados da Tabela 5 reforçam a importância do SN abstrato no 
uso do verbo haver, pois esse fator é relevante tanto quando analisamos 
os dados completos quanto quando analisamos somente os dados do 
texto do jornalista.

4.6.2 Forma verbal

A segunda variável escolhida como favorecedora da variação 
ter/haver em nosso estudo foi a forma verbal. É a primeira vez que essa 
variável aparece em nossa análise.

Tabela 6 - Atuação da variável forma verbal sobre a variante haver.

Fatores Aplic./total % P.R.

Futuro do presente do indicativo 26/27 96,3 0,701

Pretérito imperfeito do indicativo 19/21 90,5 0,536

Presente do indicativo 153/165 92,7 0,514
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Presente do subjuntivo 16/17 94,1 0,509

Infinitivo 48/54 88,9 0,338

Fonte: Elaboração própria.

Como podemos perceber na Tabela 6, somente o infinitivo não 
se mostrou favorável ao uso de haver. Todas as outras formas verbais 
são condicionadoras dessa variante, com destaque para o futuro do 
presente que obteve peso relativo de 0,701. O pretérito imperfeito do 
indicativo (0,536) e o presente do indicativo (0,514) se mostraram, 
levemente favoráveis à aplicação da regra, considerando que os pesos 
relativos de ambas as formas verbais se aproximaram muito do ponto 
neutro, 0,50, já o presente do subjuntivo (0,509) se mostrou neutro. Vale 
ressaltar que a variável forma verbal não foi selecionada em nenhum 
dos trabalhos descritos em nossa revisão da literatura.

5 CONCLUSÕES

Em nossas análises, obtivemos resultados em consonância 
com outros estudos variacionistas, comprovando assim a eficiência da 
Teoria Laboviana e a consistência da variação linguística, que mostra 
regularidade. Além disso, os resultados confirmaram as hipóteses i. e 
ii., mas refutaram a hipótese iii. Dessa forma, constatamos que:

i. Haver existencial é muito mais utilizado em todos grupos 
de fatores analisados e nos dois séculos, reforçando sua 
preferência nos textos escritos mais monitorados;

ii. Haver existencial é favorecido pelo fator texto do jornalista. 
Isso se deve ao fato de que, os discursos citados nos textos 
jornalísticos apresentam marcas da língua falada enquanto que o 
texto do jornalista em si não tem essas marcas, sendo produzido 
com uma escrita mais próxima à norma-padrão da língua;
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iii. Nos corpora deste estudo, não houve indícios de mudança 
em curso uma vez que a variável século não foi selecionada pelo 
programa como relevante.

Apesar de a hipótese iii. ter sido refutada, pudemos observar o 
aumento de frequência do verbo ter de um século para o outro, mesmo 
que ainda menor do que haver existencial. Esse percentual passou de 
5,5% no século XX para 15,5% no século XXI. Inicialmente, pensamos 
que isso poderia ser um indício de que o verbo ter, já consolidado na 
língua falada, aos poucos poderia estar adentrando à língua escrita 
monitorada. No entanto, quando realizamos a análise somente com 
os dados do texto do jornalista, esse aumento não se concretiza, 
permanecendo os percentuais quase os mesmos: 5,9% no século XX 
contra 5,3 no século XXI.

Esta pesquisa trouxe resultados coerentes com outros estudos 
variacionistas sobre ter/haver existenciais. O principal deles é que o 
verbo haver é o mais usado na escrita mais monitorada, como ficou 
explícito em todos os trabalhos. Quando comparamos os resultados 
dos trabalhos variacionistas, percebemos, como atestam Weinreich, 
Labov e Herzog (2006), o quão ordenado é o sistema heterogêneo 
da língua, pois pesquisas diferentes, que utilizam corpora diferentes 
e fazem diferentes recortes acabam encontrando os mesmos 
resultados principais.

No entanto, como nenhuma pesquisa pretende ser completa, 
sugerimos uma forma de ampliar a análise que fizemos, que seria 
incluir o verbo existir para se saber onde esse verbo está encaixado 
no sistema, uma vez que os verbos ter/haver estão ocupando seu 
espaço. Souza, Araújo e Pereira (2020), em pesquisa de língua falada, 
argumentam que a grande disputa que parece ocorrer entre os verbos 
existenciais é entre haver e existir, uma vez que ter é o verbo mais 
usado pelos falantes em todas as pesquisas de língua falada.
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Se levarmos em consideração que, na língua escrita, como 
mostrou este estudo, o verbo haver prevalece sobre ter, é bem 
provável que haja uma disputa ainda mais acirrada entre haver e existir 
na língua escrita. Essa é uma questão que poderá ser respondida em 
pesquisas futuras.
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1 INTRODUÇÃO

Neste trabalho, estudamos a redução de gerúndio, entendido 
como processo fonológico realizado pelo apagamento da oclusiva 
dental/alveolar /d/, como em  andando~andano, correndo~correno 
e partindo~partino1, com o objetivo de analisarmos, à luz dos 
pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista 
(LABOV, 2008; WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006), a influência de 
condicionadores que atuam sobre o processo de redução do gerúndio 
no falar culto de Fortaleza – CE. 

O apagamento de /d/ no morfema de gerúndio ocorre com 
frequência no Português Brasileiro (doravante PB). Bagno (2000) revela 
que, inclusive falantes escolarizados, em situações informais, ou numa 
fala mais acelerada, podem pronunciar os verbos no gerúndio com 
o apagamento da oclusiva /d/. Freitas, Figueiredo e Bechir (2013) 
encontraram achados semelhantes em seu estudo, no qual afirmam 
que a forma reduzida e a forma padrão coexistem na fala de indivíduos 
que possuem ensino superior. Daí nosso interesse em analisar dados 
da fala culta dos fortalezenses.

A amostra com a qual trabalhamos, 36 informantes ao todo, 
apresenta dados muito recentes do falar culto fortalezense, tanto que 
este é o primeiro estudo realizado com dados da fase II do Projeto 
Descrição do Português Oral Culto de Fortaleza – PORCUFORT Fase 
II (doravante amostra II do PORCUFORT). Nossa amostra encontra-
se, assim, estratificada: sexo (masculino e feminino), faixa etária (faixa 
I - 22 a 35 anos, faixa II - 36 a 55 anos e faixa III - a partir dos 56 anos) 
e tipo de inquérito (Diálogo entre Informante e Documentador: DID, 
Diálogo entre dois Documentadores: D2 e Elocução Formal: EF).

1  As ocorrências foram retiradas do DID 16, um dos inquéritos do PORCUFORT que compõe 
a nossa amostra.



314

SUMÁRIO

Para a realização deste trabalho, partimos das seguintes 
questões de pesquisa: Qual o papel das variáveis extralinguísticas 
(sexo, tipo de registro e faixa etária) sobre o apagamento da dental/
alveolar /d/ no morfema de gerúndio? O fenômeno em tela representa 
um caso de variação estável ou há indícios de que estamos diante de 
uma mudança em progresso no sentido de o apagamento suplantar a 
manutenção da oclusiva /d/ no morfema de gerúndio? 

Como respostas para nossas questões, testamos as hipóteses 
seguintes: os homens favorecem o apagamento da dental/alveolar /d/ 
no morfema de gerúndio, ao contrário das mulheres que privilegiam a 
sua manutenção; a faixa etária mais jovem é aliada do apagamento, 
enquanto a faixa mais velha inibe a sua manutenção; o Diálogo entre 
Dois Informantes - D2 favorece a redução, diferentemente da Elocução 
Formal – EF que lhe desfavorece; por fim, a redução de gerúndio trata-
se de um caso de variação estável.

Ressalvamos que o fenômeno abordado neste capítulo já foi 
tratado sob o viés variacionista em outros estudos, inclusive na mesma 
cidade, Fortaleza – CE, na pesquisa de Nascimento, Araújo e Carvalho 
(2013); bem como em outras cidades nordestinas, como em Almeida 
e Oliveira (2017), em Maceió – AL; Araújo, Lavor e Viana (2018), em 
cidades de Alagoas e Piauí; Araújo, Pereira e Almeida (2017), no 
Rio Grande do Norte; e Macedo (2019), no interior do estado de 
Pernambuco. Há também artigos que abordam dados das diversas 
regiões do país, utilizando o Atlas Linguístico do Brasil (ARAÚJO; 
ARAGÃO, 2016), além de trabalhos na região Sudeste, especificamente 
em São José do Rio Preto - SP (FERREIRA, 2010; FERREIRA; TENANI; 
GONÇALVES, 2012) e Itaúna – MG (OLIVEIRA, 2012). Como visto, 
há vários estudos variacionistas acerca do processo fonológico de 
apagamento da oclusiva /d/ no morfema de gerúndio no PB. Destes, 
selecionamos três dos trabalhos supracitados, publicados na última 
década, que serão apresentados posteriormente.   
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Nosso trabalho possibilita a ampliação do conhecimento sobre 
a variedade de fala culta usada em Fortaleza na atualidade, além de 
termos mais informações acerca do fenômeno em pauta. Ademais, os 
resultados desta pesquisa podem contribuir com o desenvolvimento 
de políticas linguísticas mais coerentes com a realidade linguística dos 
nossos alunos, colaborando no combate ao preconceito linguístico no 
contexto escolar. 

Este capítulo está organizado em cinco seções.  O primeiro é 
esta introdução que traz o objeto de estudo, o objetivo, as questões, 
hipóteses e justificativa do trabalho. Em seguida, apresentamos a 
nossa revisão da literatura, revelando os principais resultados de 
estudos variacionistas acerca do fenômeno analisado. Mais adiante, 
descrevemos a seção da metodologia utilizada nesta pesquisa. A 
quarta seção deste trabalho apresenta e discute os resultados da 
pesquisa. Finalmente, na quinta seção, tecemos nossas considerações 
finais acerca dos resultados encontrados.

Na próxima seção, apresentaremos a nossa revisão da literatura 
acerca do tema em pauta.

2 ESTUDOS VARIACIONISTAS SOBRE 
REDUÇÃO DO GERÚNDIO NO 
PORTUGUÊS FALADO DO BRASIL 

Foram encontrados vários estudos variacionistas que abordam 
o fenômeno da redução do gerúndio no PB em diversos bancos de 
dados e localidades, entretanto, em sua maioria, a escolaridade é 
investigada como variável social, diferentemente da nossa pesquisa, na 
qual todos os participantes são graduados. A seguir, apresentaremos 
três dos trabalhos variacionistas que localizamos, selecionados 
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pela significativa contribuição na elaboração de nossas hipóteses e 
variáveis testadas neste estudo, além de serem pesquisas publicadas 
nos últimos anos. 

Nascimento, Araújo e Carvalho (2013) analisaram a redução do 
gerúndio no falar popular de Fortaleza/CE, na mesma localidade da 
nossa pesquisa, a partir de inquéritos do tipo Diálogo entre Informante 
e Documentador - DID. A amostra foi constituída por entrevistas de 24 
informantes, provenientes do banco de dados NORPOFOR – Norma 
Oral do Português Popular de Fortaleza, estratificados em dois níveis 
de escolaridade (de 0 a 4 anos e de 9 a 11 anos de estudo), três faixas 
etárias distintas (15 a 25 anos, 26 a 49 anos e a partir dos 50 anos) e 
dois sexos (masculino e feminino); tendo 2 informantes em cada célula. 

Com o auxílio do GoldVarb X, foi contabilizado um total de 465 
dados, e o apagamento foi observado em 345 realizações (74,2%). 
Constataram que o apagamento de /d/ no morfema de gerúndio é 
favorecido pela escolaridade mais baixa (0,75). Em relação à faixa 
etária, a compreendida entre 26-49 anos surge como a maior aliada 
do processo (0,71), seguida da faixa etária de 15 a 25 anos (0,54), ao 
contrário da faixa etária mais elevada, acima de 50 anos, que aparece 
como a sua maior inibidora (0,25). Com isso, os autores entendem o 
fenômeno como um caso de variação estável. Em relação à variável 
sexo, as mulheres (0,57) se mostraram aliadas do processo. A análise 
das variáveis linguísticas, em Nascimento, Araújo e Carvalho (2013), 
revelou que o contexto anterior /i/ desfavoreceu o processo, em relação 
às vogais /e/ e /o/. Quanto ao contexto seguinte, confirmou-se a hipótese 
de que “consoantes com características fonéticas semelhantes ou 
idênticas àqueles presentes no morfema /ndo/ favorecem a redução 
do gerúndio” (p. 411). A extensão do vocábulo não foi considerada 
estatisticamente significativa.

Ferreira (2010) investigou o apagamento de /d/ no morfema 
de gerúndio no dialeto de São José do Rio Preto- SP, com base em 
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76 amostras de fala constituídas a partir do banco de dados Iboruna. 
Foram testadas somente variáveis sociais: sexo (masculino e feminino), 
faixa etária (7 a 15 anos, 16 a 25 anos, 26 a 35 anos, 36 a 55 anos 
e mais de 55 anos), escolaridade (1º. Ensino Fundamental - EF, 2º. 
EF, Ensino Médio - EM e Ensino Superior - ES) e renda familiar (até 5 
salários mínimos e de 6 a 10 salários mínimos). De um total de 999 
ocorrências, 796 (72%) realizaram o apagamento de /d/ no morfema 
do gerúndio. A autora constatou que homens jovens e com poucos 
anos de escolaridade são os que mais favorecem o apagamento 
de /d/ nas formas de gerúndio, a saber, homens (0.59), enquanto 
mulheres (0.40). Quanto à escolarização, observou que, quanto menor 
a escolarização, maior a possibilidade de ocorrer o apagamento: 1º. 
EF (0.72), 2º. EF (0.57), EM (0.48) e ES (0.32). A autora conclui, com 
base em hipóteses clássicas da atuação de variáveis sociais, que tal 
fenômeno é estigmatizado na comunidade de fala estudada.

Macêdo (2019) pesquisou a redução do gerúndio na cidade de 
Cachoeirinha-PE, a partir de um corpus de 36 informantes, organizado 
segundo as variáveis: sexo (homem e mulher), faixa etária (15 a 30 anos, 
31 a 45 anos e 46 a 61 anos); e, por fim, dois níveis de escolaridade: 
nível médio e nível superior. Os resultados revelam que, de um total de 
386 ocorrências, 63% dos informantes realizaram o apagamento do 
/d/ no morfema de gerúndio, marcando a forma não padrão; e 37% 
optaram por sua preservação.

Dentre os cinco grupos de fatores selecionados e testados na 
pesquisa (sexo, faixa etária, escolaridade, contexto anterior ao morfema 
/ndo/ e extensão do vocábulo), apenas um foi considerado significativo 
para a realização do apagamento do /d/ no morfema de gerúndio, a 
escolaridade. Em relação a esse fator, os informantes com nível escolar 
superior tendem à manutenção do /d/ no morfema /ndo/, ao passo que 
os representativos do nível médio ou fundamental tendem ao uso da 
forma não-padrão (ausência do /d/ no morfema de gerúndio).
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Após análise dos trabalhos apresentados nesta seção, com 
respeito aos fatores extralinguísticos, percebemos que, quanto à 
variável sexo, os homens favorecem à forma inovadora, o apagamento. 
Com relação à variável escolaridade, a variante inovadora é favorecida 
pelos informantes com menor escolaridade. No tocante à faixa etária, 
os mais velhos são aliados da variante padrão, opondo-se aos 
informantes mais jovens que utilizam a forma inovadora. 

Na sequência, descrevemos o corpus, a delimitação da amostra 
analisada, o perfil dos informantes e as variáveis analisadas, além de 
mencionarmos o programa computacional utilizado nesta pesquisa.

3 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa linguística de cunho descritivo e 
quantitativo, baseado na Teoria da Variação e Mudança Linguística, 
defendida por Labov ([1972] 2008), cuja amostra deriva da segunda 
fase do único banco de dados de fala culta da cidade de Fortaleza-CE, o 
Projeto Descrição do Português Oral Culto de Fortaleza, PORCUFORT, 
constituído com o objetivo precípuo de organizar um banco de dados 
da norma culta2 dos fortalezenses. A amostra I foi constituída, no início 
da década de 1990, já a amostra II está em processo de coleta de 
dados desde 2018 e finalizará em 2021. 

Salienta-se, ainda, que este banco de dados atende às exigências 
da pesquisa sociolinguística quantitativa a respeito dos critérios de 
seleção dos informantes e de coleta de dados. Todos os informantes 
são graduados, fortalezenses natos; possuem pais cearenses; nunca 

2  Segundo Araújo (2018, p.06), deve-se frisar que o termo culto usado na amostra II do 
PORCUFORT não indica “a suposta superioridade que, historicamente, tem sido atribuída 
à norma culta sobre as demais normas linguísticas, como por exemplo, a norma popular.” 
A exemplo de Faraco (2008), a autora entende por falante culto aquele indivíduo que 
reside em grandes centros urbanos e tem ensino superior completo, podendo expor-se em 
situações que exigem alto monitoramento estilístico.
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se ausentaram de Fortaleza por um período superior a três meses 
consecutivos e mantém residência fixa na capital cearense. Estes critérios 
foram adotados com o objetivo de neutralizar a interferência dos falares 
de outras regiões (ARAÚJO, 2018). Na amostra II, foram acrescentados 
dois critérios de exclusão: pessoas que tenham concluído a graduação 
através de universidades ou faculdades com sistema de Educação a 
Distância (EaD), além de graduados em Letras, por sabermos que esses 
indivíduos apresentam alto conhecimento da língua e suas variedades, 
além de um maior monitoramento de sua fala, devido exclusivamente a 
sua formação acadêmica (ARAÚJO, 2018, p. 28).

Quadro 01 - Distribuição dos informantes da amostra 
II do PORCUFORT na nossa pesquisa.

Faixa Etária

Sexo/ Tipo de Registro

Homem Mulher

DID D2 EF DID D2 EF

I (22-35) 2 2 2 2 2 2

II (36-55) 2 2 2 2 2 2

III (a partir do 56) 2 2 2 2 2 2

Total 36

Fonte: Adaptado de Araújo et al. (2018).

Como mostra o quadro 01, nossos 36 informantes estão 
distribuídos, de forma equilibrada, com dois (02) informantes em cada 
célula, por: sexo (masculino e feminino), tipo de registro: DID (Diálogo 
entre Informante e Documentador), D2 (Diálogo entre Dois Informantes), 
EF (Elocuções Formais) e faixa etária (faixa I - 22 a 35 anos, faixa II - 36 
a 55 anos e faixa III - a partir dos 56 anos). 

Segundo Guy e Zilles (2007), devemos ter, no mínimo 4 ou 5 
informantes por célula. No entanto, resolvemos padronizar o número 
de informantes por célula, reduzindo-o para apenas 2, resultando num 
total de 36 informantes, considerando que o nosso fenômeno, por ser 
de natureza fônica, realizar-se-ia com bastante frequência (o que, de 
fato, aconteceu) e obteríamos um grande número de dados. 
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Selecionamos entrevistas do tipo Diálogo entre Informante e 
Documentador - DID, Diálogo entre Dois Informantes - D2 e Elocução 
Formal – EF, o que nos permitiu analisar o fenômeno em estudo 
em distintos graus de formalidade. O local e horário da entrevista 
eram determinados pelo entrevistado. No caso do DID e D2, alguns 
informantes preferiram realizar a entrevista em seu local de trabalho, 
porém a maior parte optou por fazer a gravação em sua própria 
residência. No caso da EF, as gravações foram feitas em auditórios e 
salas de aula, por se tratar do registro de fala em público.

Em nossa pesquisa, os áudios selecionados foram ouvidos na 
íntegra pelos pesquisadores, com registro computado de todos os 
usos de verbos no gerúndio e, posteriormente, conferidos por seus 
pares, para evitar qualquer erro. Quanto à duração dos inquéritos, na 
nossa amostra, os DIDs e os D2s duraram, em média, no mínimo, 55 
minutos e as EFs, 45 minutos. 

Selecionados os áudios, demos início à transcrição fonética dos 
verbos no gerúndio, utilizando-se os símbolos do Alfabeto Fonético 
Internacional (AFI), atentando para as realizações fonéticas da oclusiva 
/d/, em suas variantes apagamento e manutenção no gerúndio /ndo/.

Após a transcrição dos inquéritos, partimos para a definição 
do nosso envelope de variação. Controlamos os seguintes grupos de 
fatores: contexto fonológico (antecedente e subsequente), extensão do 
verbo (dissílabo, trissílabo e polissílabo), faixa etária (I – 22 a 35 anos; 
II - 36 a 55 anos; III - 56 anos em diante), tipo de registro (DID, D2 e EF) 
e sexo (masculino e feminino). 

Neste estudo, em virtude da limitação de espaço, optamos 
por apresentar os dados referentes exclusivamente às variáveis 
extralinguísticas, que levam em conta os aspectos sócio-culturais 
e estilísticos que envolvem o indivíduo, a saber: sexo, faixa etária e 
tipo de registro. 
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As diferenças linguísticas entre os sexos (homens e mulheres) 
são observadas, frequentemente, nos estudos variacionistas. 
Labov (2001) elaborou algumas postulações básicas que levam em 
consideração as atitudes sociais de cada sexo, salientando que, 
geralmente, os homens favorecem a utilização das formas não-
padrão, já as mulheres optam com maior constância pelas formas 
padrão, ou seja, a variante de prestígio. No tocante à mudança, há 
uma inversão, em que o sexo feminino demonstra ser mais inovador 
que o sexo masculino, relacionando-se com os padrões de interação 
social cotidiana das mulheres. 

De acordo com Labov (2001), a variável faixa etária é analisada, 
de forma elementar, para identificar um ponto da estratificação social 
das variantes, bem como a tentativa de entrever alguns caminhos 
na área da investigação diacrônica, pois a faixa etária proporciona 
investigação de indícios de mudança. Em linhas gerais, os indivíduos 
mais velhos representam um comportamento linguístico que propende 
a desaparecer com a geração destes, enquanto a faixa etária mais 
jovem tende a levar adiante seu padrão linguístico, vislumbrando as 
tendências futuras da língua. 

Após coleta dos dados, estes foram submetidos a tratamento 
estatístico realizado com o software GoldVarb X (SANKOF; 
TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). Esse programa, amplamente utilizado 
na área da Sociolinguística Variacionista, forneceu o número de 
ocorrências das variantes analisadas para cada fator, a frequência de 
uso das variantes, bem como o peso relativo (P.R.)3 para cada um dos 
fatores relevantes para aplicação da regra. 

3  Segundo Guy e Zilles (2007), o Peso relativo (PR) é uma medida probabilística usada 
para calcular o efeito de um fator condicionador na aplicação da regra variável, ou seja, 
o peso que um fator tem ao condicionar a ocorrência da variante que estipulamos como 
aplicação da regra, dessa forma o PR pode ser neutro (0,50), favorecedor (acima de 0,50) 
ou desfavorecedor (abaixo de 0,50) em relação à aplicação da regra em estudo.
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 No que tange aos aspectos éticos, a pesquisa que deu 
origem ao banco de dados da fase II do PORCUFORT foi aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da 
Universidade Estadual do Ceará – UECE, com Parecer nº 2.493.574. 
Os informantes sabiam que os inquéritos seriam gravados, porém, 
inicialmente, não tinham conhecimento de que a sua fala seria o 
objeto de estudo, porque isso poderia levá-los a policiar a sua forma 
de falar, dificultando ou mesmo impossibilitando o surgimento do 
seu vernáculo, isto é, o falar registrado nas situações mais naturais 
de fala. No entanto, dizia-se ao informante que a pesquisa seria 
realizada com finalidade histórica e cultural para documentar as 
lembranças do fortalezense acerca de sua cidade, Fortaleza-CE. Feita 
a gravação, explicava-se ao informante que a pesquisa, na verdade, 
tratava-se de uma investigação linguística sobre o falar fortalezense, 
destacando-se o respeito ao sigilo da identidade dos informantes, 
além da solicitação da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido – TCLE (ARAÚJO, 2018). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base na melhor análise realizada pelo Goldvarb X, 
encontrada no ‘Run 20’, com input de 0.181 e significance = 0.013, 
foram selecionados, como relevantes para o apagamento de /d/ no 
morfema de gerúndio4, por ordem de relevância, os seguintes grupos 
de fatores, a saber: extensão do verbo, gênero, contexto subsequente 
e tipo de registro. Porém, neste trabalho, optamos por analisar apenas 
as variáveis extralinguísticas selecionadas. 5

4  O apagamento de /d/ é tomado, neste trabalho, como fator de aplicação da regra em análise, 
assim todos os dados estatísticos são fornecidos tomando como parâmetro esta variante.

5  Deixamos, para um futuro trabalho, a análise das variáveis linguísticas selecionadas 
nesta rodada. 
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Ainda sobre esta rodada, vimos que a variável extralinguística 
faixa etária foi descartada, portanto, para esta pesquisa, não temos 
dados para afirmar se estamos diante de um caso de variação estável 
ou de um caso de mudança em progresso, visto que a faixa etária é 
a variável responsável por apontar, em tempo aparente, possíveis e 
futuras mudanças linguísticas e, neste estudo, esta mostrou-se como 
insignificante estatisticamente, diferindo do estudo de Nascimento, 
Araújo e Carvalho (2013), que revelou a faixa etária como variável 
extralinguística relevante. 

Gráfico 1 – Distribuição das variantes na nossa amostra.

    Fonte: elaborada pelos autores.

Como revela o Gráfico 1, os resultados mostram que, de um 
total de 1181 dados levantados, 937 (79,3 %) registros pertencem 
à manutenção da dental/alveolar /d/ no morfema de gerúndio e 244 
(20,7%) se referem ao seu apagamento, demonstrando que, em 
nossa amostra, a manutenção suplanta o apagamento. Esses dados 
contrariam os resultados obtidos por Nascimento, Araújo e Carvalho 
(2013) em seu estudo realizado na variedade de fala popular de 
Fortaleza/CE, com dados coletados entre 2003 e 2006, somente 
em inquéritos do tipo DID. Nessa pesquisa, os autores observaram 
o predomínio do apagamento sobre a manutenção da oclusiva /d/ 
na amostra retirada do corpus do projeto Norma Oral do Português 
Popular de Fortaleza (NORPOFOR). 
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Tanto o estudo desenvolvido por Nascimento, Araújo e Carvalho 
(2013), em Fortaleza, quanto o de Ferreira (2010), mostram altos 
valores percentuais para o apagamento da dental/alveolar, 74,2% e 
72 % respectivamente. Destaca-se, ainda, que o primeiro trabalho, 
com dados de Fortaleza, dentre os condicionamentos extralinguísticos 
investigados, o fator escolaridade apresentou-se como o mais 
relevante, apresentando somente os menos instruídos, com até 4 anos 
de acesso formal à escola, como aliados do apagamento da oclusiva 
/d/ no gerúndio, enquanto a maior escolaridade (9 a 11 anos) propicia 
o emprego da manutenção. Assim, Nascimento, Araújo e Carvalho 
(2013) confirmaram a hipótese a respeito do uso recorrente desta 
variável no falar popular dos fortalezenses, ratificando a influência da 
escola no que diz respeito ao uso da variante padrão.

Ferreira (2007) apontou também para uma correlação entre a 
redução de gerúndio no português falado no interior paulista (São José 
do Rio Preto) e o fator nível de escolaridade, com índices de redução 
inversamente proporcionais ao aumento do nível de escolaridade. Outro 
estudo na mesma cidade (FERREIRA; TERRANI; GONÇALVES, 2012) 
também demonstrou a relevância do fator escolaridade para os casos 
de redução de gerúndio, uma variante observada em todos os níveis de 
escolaridade pesquisados, todavia permite uma pressuposição acerca 
da distinção social dentre condicionantes na redução do gerúndio, 
visto que menos escolaridade indica o uso da forma inovadora.

Embora na nossa pesquisa todos os informantes possuam 
nível superior completo, dessa forma a escolaridade não foi uma 
variável controlada, ressalta-se que o fator escolaridade é importante 
para elucidar se realmente mais anos de estudo tem ligação com a 
manutenção ou apagamento da oclusiva /d/. Assim, pode-se afirmar 
que, apesar da percepção de que a graduação, atualmente, não 
tem o mesmo rigor com o domínio da norma culta falada, e essa 
variante estudada no nosso fenômeno (redução de gerúndio) não 
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é abertamente estigmatizada, há, ainda assim, nesta amostra com 
falantes considerados cultos, a preferência pela utilização da variante 
conservadora, ou seja, da manutenção do /d/ no morfema /ndo/.

A seguir, apresentamos a análise apenas das variáveis 
extralinguísticas consideradas relevantes nesta pesquisa.

a. Sexo

A variável sexo do informante foi selecionada, dentre as variáveis 
linguísticas e extralinguísticas, em segundo lugar, mas, dentre as 
variáveis sociais, ocupa a primeira posição.  Os dados da Tabela 1 
mostram que os homens (0,565) favorecem o apagamento, já as 
mulheres inibem esta variante (0,433), podendo sinalizar que esta 
não é considerada uma forma estigmatizante para eles. Diante dos 
nossos dados e com base na literatura consultada, suspeita-se que a 
motivação para que o sexo masculino se comporte como um aliado da 
variante inovadora e não padrão, o apagamento, seja a solidariedade 
do grupo masculino, na qual os homens sentem-se mais livres de 
imposições estilísticas, já que não têm as mesmas amarras sociais 
e preocupações com a imagem que as mulheres apresentam, como 
afirma Coulthard (1991), justificando a predileção delas pela variante 
padrão e conservadora, a manutenção de /d/. 

Tabela 1 - Efeito da variável sexo sobre o 
apagamento de /d/ no morfema /ndo/.

Fatores Aplicação/Total = % Peso Relativo

Masculino 145/597=24.3 0,565

Feminino 99/584=17.0 0,433

input 0.181
significance = 0.013

Fonte: elaborada pelos autores.

Sobre a variável sexo, Monteiro (2000) compila um apanhado 
de estudos que a contemplam, no qual mulheres apresentam um 
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discurso mais conservador e mais próximo da variante padrão que os 
homens, demonstrando que nossos resultados estão em consonância 
com o citado trabalho. Também em concordância com tais achados, 
o estudo de Ferreira, Tenani e Gonçalves (2012) constata, em dados 
da fala de São José do Rio Preto-SP, que as mulheres desfavorecem 
a redução no gerúndio, o que, segundo os autores, confirmaria a 
premissa variacionista de que mulheres tenderiam a evitar formas 
socialmente estigmatizadas. No estudo desenvolvido por Almeida e 
Oliveira (2017) em Maceió-AL, também, evidenciou-se o apagamento 
do /d/ em gerúndio como mais favorecido pelo gênero masculino (.61) 
e desfavorecido pelo gênero feminino (.39). 

Em pesquisa realizada com base em dados do Atlas Linguístico 
Brasileiro, Araújo e Aragão (2016) observaram que, no Nordeste 
brasileiro, os homens favorecem a supressão da dental/alveolar, a 
forma não padrão, já as mulheres a desfavorecem e aplicam mais a 
variante de prestígio e conservadora, a manutenção de /d/, fato este 
também observado na Região Sudeste, confirmando a preferência das 
mulheres pelas formas tradicionais, ratificando o que preconizam os 
dados descritos/analisados neste trabalho corroboram os dados sobre 
o fenômeno nos estudos anteriores 

Finalizada nossa descrição e análises dos dados da variante 
sexo, vejamos, na seção seguinte, a discussão dos dados para a 
variável ‘tipo de registro’, na Tabela 2. 

b. Tipo de registro

Passamos agora a discutir os resultados da Tabela 2 que revela 
os dados coletados no tocante à quarta variável relevante (dentre 
linguísticas e extralinguísticas), todavia a segunda (e última) de natureza 
extralinguística para a análise estatística, tipo de registro:
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Tabela 2 – Efeito do tipo de registro sobre o 
apagamento de /d/ no morfema /ndo/.

Fatores Aplicação/Total = % Peso Relativo

DID 139/ 571 = 48.3 0.557

EF 52/ 286 = 24.2 0.468

D2 53/ 324 = 27.4 0.429

input  0.181
significance = 0.013

Fonte: elaborada pelos autores.

Como mostra a Tabela 2, o Diálogo entre Dois Informantes - D2 
inibe o apagamento de /d/. No entanto, esperava-se que o D2 fosse 
o tipo de registro que mais favorecesse o apagamento da oclusiva 
dental/alveolar nos nossos dados, pois supunha-se ser a situação de 
fala mais espontânea dentre os três tipos de registro, já que as díades 
compostas eram amigos ou familiares, assim haveria intimidade de 
falar abertamente, sem a presença do documentador, observando o 
diálogo. As gravações deste tipo de entrevista demonstraram, em alguns 
inquéritos, menos espontaneidade, incluindo a menção à duração da 
gravação por um informante “Olha aí se o tempo está próximo de uma 
hora” (PORCUFORT – fase II, D2, 77). Assim, acredita-se que estes 
tomaram consciência que suas conversas estavam sendo gravadas, 
interferindo na naturalidade da situação de fala e, possivelmente, não 
se desprenderam do contexto de gravação. Conjectura-se ainda que 
o Paradoxo do Observador não tenha sido anulado, mesmo sem a 
presença do documentador. Labov (2008 [1972], p.244) afirma que “[...]
o objetivo da pesquisa linguística na comunidade deve ser descobrir 
como as pessoas falam quando não estão sendo sistematicamente 
observadas – no entanto, só podemos obter tais dados por meio da 
observação sistemática”. 
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Já os registros DID favorecem a manifestação do fenômeno 
estudado, demonstrando, nas gravações, a fala em contexto real de uso. 
Atribui-se essa característica inesperada ao fato de os entrevistadores 
receberem treinamento, objetivando comportar-se diante do informante 
de maneira a extrair dados naturais de fala, embora em uma situação 
atípica, buscando estabelecer um ambiente no qual os informantes 
sintam-se à vontade, neutralizando, dessa forma, o Paradoxo do 
Observador. Mesmo que o peso relativo do DID (0,557) esteja próximo 
ao ponto neutro, há concretamente o favorecimento do apagamento 
de /d/ em detrimento da manutenção. Observa-se o monitoramento 
estilístico no EF (0,468) diante da situação de alta formalidade, inibindo 
o apagamento, ressaltando que as elocuções formais beneficiam a 
manutenção da oclusiva.

Essa variável não é controlada comumente nos estudos 
variacionistas que pesquisamos, visto que a maioria opta por descrever 
um tipo de registro isoladamente. Ou ainda, quando contemplado, o tipo 
de registro não é selecionado como variável relevante, impossibilitando 
a comparação dos achados. Acentua-se que o estudo de Araújo, Lavor 
e Viana (2018), a partir de dados do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB)6,  
provenientes dos estados de Alagoas e Piauí, apresentou a variável 
‘tipo de questionário’ como relevante para o apagamento de /d/, 
contudo os questionários do ALiB (Questionário Fonético-Fonológico 
(QFF) e o Questionário Morfossintático (QMS) como favorecedores 
da redução do gerúndio e Questionário Semântico-Lexical (QSL) e 
Discurso Semidirigido) apresentam características bem distintas dos 
tipos de inquéritos controlados em nossa pesquisa. 

A seguir, apresentamos as nossas conclusões finais para a 
pesquisa que desenvolvemos aqui.

6  Na amostra desta pesquisa, os informantes foram distribuídos por sexo (masculino e 
feminino), faixa etária (faixa I de 18 a 30 anos e faixa etária II de 45 a 60 anos) e localidade 
(os dois estados), todos com escolaridade de ensino fundamental.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de dados extraídos da amostra II do PORTUFORT, 
abordamos o apagamento de /d/ no morfema de gerúndio e analisamos 
as variáveis extralinguísticas aliadas da regra. 

Com base em nossos resultados, podemos traçar algumas 
conjecturas atuais sobre o falar do fortalezense graduado. No geral, os 
dados analisados sinalizam para a visualização de uma comunidade 
de fala fortalezense conservadora, já que a manutenção do /d/ se 
sobressai significativamente diante do apagamento. 

Verificamos que, quanto aos fatores extralinguísticos, 
considerando as hipóteses inicialmente levantadas, foi confirmada a 
tese de que os homens favorecem o apagamento de /d/ no morfema 
de gerúndio, ao passo que as mulheres privilegiam a sua manutenção. 
Com relação à hipótese de que os jovens beneficiam o apagamento de 
/d/, enquanto os mais velhos favorecem a sua manutenção, a variável 
faixa etária não foi selecionada como relevante, assim esta hipótese 
não pode ser refutada nem comprovada. Já a tese de que o D2 seria 
o maior aliado da redução do gerúndio foi refutada, visto que nossos 
resultados apontam o DID como favorecedor do apagamento. 

Nota-se que há a possibilidade de, futuramente, retomarmos o 
mesmo fenômeno na mesma variedade linguística, relacionando os 
dados de 25 anos atrás (amostra I do PORCUFORT), com estes mais 
atuais (amostra II do PORCUFORT), comparando sincronicamente os 
resultados, em tempo real, do PORCUFORT, já que ambas as amostras 
focam a mesma variedade de fala, a culta. Segundo Araújo (2018), 
essa possibilidade advém com a amostra II do projeto PORCUFORT, 
que permite aos sociolinguistas a descrição e análise, tanto em tempo 
real quanto em tempo aparente, dos inúmeros fenômenos de variação 
e mudança linguística dispostos nos níveis fonético-fonológico, 
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morfossintático e semântico-discursivo da variedade culta de Fortaleza/
CE, a partir de dados reais de linguagem em uso.

Sugere-se, ainda, que, em estudos posteriores, seja testada uma 
nova variável nos estudos acerca da redução de gerúndio que pode 
estar interferindo no fenômeno: a alta frequência de verbos usuais na 
fala, porque podem favorecer o apagamento da oclusiva dental/alveolar 
/d/, devido à baixa monitoração e usabilidade dos verbos, como no 
caso de “dando”, “querendo”, “pagando”, “pedindo” e “voltando”, 
nos quais houve o apagamento mais significante, em detrimento 
de vocábulos pouco usuais, nesta amostra. Quanto às palavras 
com menor frequência de uso, como “empregando”, “investindo”, 
“concluindo”, “analisando” e “objetivando”, houve significativa maioria 
de ocorrências de manutenção da dental/alveolar /d/, visto que estas 
palavras apresentam pouca frequência de uso na nossa amostra.

Por fim, acreditamos que esta pesquisa possa contribuir com o 
esboço de uma fotografia sociolinguística bastante atual do fenômeno 
em pauta, visto que os dados analisados foram coletados entre 2018 
e início de 2020. 
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